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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka pedagogers tankar om hur, när och varför pedagoger 

använder/inte använder sig av film i förskolan tillsammans med barn. Fokus ligger även på 

vad de gör och hur barnet är delaktigt. Den metod jag använt mig av är en enkätundersök-

ning bestående av öppna frågor. De insamlade svaren ifrån pedagogerna har blivit katego-

riserade efter de mest återkommande fraserna eller orden. Studien visar att alla pedagoger-

na använder sig av film men på olika sätt, den mest förekommande användningen sker 

inom olika projektarbeten där hemsidor agerar som hjälpmedel. Barnens delaktighet är ett 

område som problematiseras då det till en viss del saknas.  

Nyckelord: Förskola, film, mediepedagogik, pedagogik, pedagogens roll, surfplatta, IKT, 

didaktik 
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Inledning 
I dagens samhälle är film ett vanligt förekommande fenomen, det är något som tillhör vår 

kultur. Till kategorin film knyts ofta kulturarterna litteratur, konst, musik, scenkonst sam-

man och bildar en helhet. Barn får kontakt med kultur dagligen, det kan vara boken som 

mormor läser innan nattning, musiken på radion eller frost-filmen som spelas för tredje 

gången. Det är därför intressant att se om pedagoger i förskolan använder sig av barns in-

tressen med hjälp av film i någon form, då film är en stor kulturell del i de flesta barns liv. 

Det är viktigt att vi som pedagoger har barnens intresse och tidigare erfarenheter i åtanke 

när vi tillsammans utformar verksamheten (Skolverket, 2001, s.10). Om hänsyn tas till 

både pedagogens kunskap och barnets erfarenheter kan dessa smälta samman till en helhet 

i utvecklingsområdet film som pedagogiskt verktyg (Danielsson, 1997, s.78).   

Intresset för detta ämne kommer ifrån mina funderingar kring arbetet med film i förskolan 

då jag under utbildningens gång har sett många variationer och olika nivåer som pedagoger 

använder sig av film. Under mina verksamhets förlagda utbildnings (VFU) perioder har jag 

sett allt ifrån ingen användning alls till att användas som en distraktion utan någon peda-

gogisk tanke bakom, till att användas som observation samt ett underlag för utvecklings-

samtalet. Vad är det som gör att pedagoger använder sig av film på så olika sätt egentligen? 

Det finns flera olika sätt att använda sig av film i förskoleverksamheten. Om filmskapandet 

sker i t.ex. en fantasifull lek kan detta främja barns utveckling och lärande. Film kan an-

vändas som ett innehåll i ett samtal för att få en djupare förståelse, det kan vara början på 

en diskussion om känslor och egna livserfarenheter. Det kan också vara starten på ett pro-

jekt där pedagogen och barnet tillsammans söker mera kunskap om ett specifikt tema samt 

barnen kan göra sina egna filmer på t.ex. surfplattan. Film kan helt enkelt användas som en 

katalysator i flera olika variationer av aktiviteter och teman (Skolverket, 2001, s.13). 
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Problemställning 
Grunden till denna studie om film i förskolan vilar på de didaktiska frågorna, när, vad, hur 

och varför samt barnet delaktighet. Dessa frågor bygger även upp det skelett som utformat 

min enkät (se bilaga 2). Jag har fått uppfattningen att det finns ett visst motstånd samt brist 

på utbildning ute i verksamheten i hur man kan använda sig av film. På grund av det vill 

jag undersöka om min uppfattning angående detta stämmer.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på om och hur förskollärare och barnskötare använ-

der sig av film i någon form i verksamheten, samt om de inte gör det i så fall varför?  

Frågeställningar 

När använder sig pedagoger av film?  

Varför använder de sig av film?  

Vad gör barnen när/om de deltar?  

Vad finns det för olika åsikter om film i verksamheten? 
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Bakgrund  
Skolverket beskriver att synen på film inom skola och förskola på senare tid har börjat för-

ändras. I kursplanen för svenska i grundskolan jämställs nu film med litteratur och teater 

då den tidigare inte gjort detta. Film och filmkulturen får ett allt större inflytande där åt-

skilliga anledningar varför arbetet med film i skolan och förskolan är viktiga, några av des-

sa innefattar en djupare förståelse för mönster, empati samt kommunikation och språk 

(Skolverket, 2001, s.21-22). Sparrman tar upp begreppet visuell kultur där barnen skapar 

mening med hjälp av det visuella. Genom det barnen ser kan kunskap om omvärlden ska-

pas, detta på grund av att vår kultur bär på betydelser och delad kunskap. Barns syn är kul-

turellt präglat och med detta menar Sparrman att barns erfarenheter är beroende av vilken 

kontext betraktaren är i samt ens tidigare erfarenheter (Sparrman, 2002, s.30). Allt detta 

spelar in och skapar unika kombinationer för varje individ. I läroplanen för förskolan be-

skrivs ett kulturellt uppdrag som pedagogerna ska uppfylla:  

att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur skapande som att överföra ett kulturarv – 
värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. /…/ samt få 

bekanta sig med det lokala kulturlivet. (Lpfö98 rev.2010 s.6, s.12)  

Genom att använda sig av film i förskolan kan pedagoger se till att uppfylla dessa mål. 

Skolverket (2001, s.9) beskriver även förskolans uppdrag att arbeta med film, här läggs 

vikten vid att barn med hjälp av olika uttrycksformer får uppleva och utveckla sitt kreativa 

skapande. Likaså stödjer Eriksson (2014, s.15-16) detta då han förklarar vikten av att an-

vända sig av filmpedagogik i denna allt mer digitaliserade värld. Här dominerar inte längre 

endast texten, utan i vår kommunikation krävs det att bilder och film integreras i förskolan. 

Dessa digitala kunskaper blir essentiella kunskaper då barnen som demokratiska medbor-

gare har rätt att utvecklas i takt med samhället. I barnets vardag finns ett förhållande mel-

lan lokala och globala processer. En lokal process kan innefatta den plats barnet befinner 

sig på i vardagen t.ex. förskolan, medan en global process är världen i stort. Dessa kan 

knytas samman med hjälp av artefakter som t.ex. en mobiltelefon eller ipad (Halldén, 

2007, s.89).  
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Det är viktigt att ta tillvara på och utmana de kunskaper som barnen bär med sig genom att 

bygga broar emellan barnens vardag och förskolans verksamhet (Eriksson, 2014, s.21). Då 

forskning enligt Carina Fast avhandling (2007) visar att förskolan är dålig på att göra detta 

krävs det att vi öppnar upp och släpper den rädsla som finns för mediepedagogiken argu-

menterar Eriksson (2014, s.21). Det finns en slags ”tröghet” till detta forum beskriver 

Rönnberg. Hon redogör för det motstånd som finns av att ta in mediepedagogiken i försko-

lan bland annat p.g.a. otillräcklig fortbildning och forskning om hur unga förhåller sig till 

ämnet (Rönnberg, 2003, s.2-3). Trots denna avvaktande inställning till tekniken poängterar 

ändå Eriksson (2014, s.22) att det i slutändan ändå är innehållet som är det betydelsefulla i 

arbetet med mediepedagogik och där har pedagoger otroligt mycket kunskap att bidra med.   
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
Här beskrivs studiens utgångspunkter, vilka är det sociokulturella perspektivet och didaktik 

innehållande de didaktiska frågorna. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Bakom det sociokulturella perspektivet står Lev Vygotskij (1896- 1934). Han utvecklade 

bland mycket annat den proximala utvecklingszonen, ett begrepp som innebär att barnet 

med hjälp av ledning ifrån en vuxen eller ett annat mer erfaret barn kan utvecklas framåt 

(Phillips & Soltis, 2010, s.92). Denna zon kan appliceras och användas i förskolan då detta 

är en plats där många olika människor och kulturer möts i sociala sammanhang. Det är i 

dessa möten som vi får chans att utvecklas och skapar mening med hjälp av varandra. Me-

ningsskapande sker i både verbal och kroppslig kommunikation. Genom att barn deltar i 

lekar och tolkar varandras handlingar kan barn lära av varandra (Löfdahl, 2010, s.22). 

Språket är av stor vikt då kunskap och lärande sker i kommunikation med andra. Det är 

med hjälp av gester, tal och bilder samt i samtal som kunskapen kan delas (Klerfelt, 2007, 

s.21). 

I detta perspektiv ses barn som sociala aktörer där barnens kompetenser skapas utifrån de-

ras egna intressen. Löfdahl beskriver ”att se barn som sociala aktörer innebär också att be-

trakta barn som medskapare till kunskap, kultur och identitet med inverkan på sina 

liv” (Löfdahl, 2004, s.29). Pedagoger i förskolan kan ta tillvara på detta genom att tro på 

barnens kunskaper och färdigheter samt använda sig av och lyssna till dessa i den dagliga 

verksamheten. Barnen är också genom förhandlingsprocesser med och skapar förskolan. 

Verksamheten styrs alltså inte endast utav de vuxna utan även av barn som aktiva aktörer 

(Halldén, 2007, s.15). 

     

Beroende på vilka sociala- och kulturella sammanhang som barn ingår i skapas det mening 

i gemensamma kontexter och situationer tillsammans med andra (Löfdahl, 2004, s.11). 

Med detta i åtanke påpekar Säljö att lärande- och utvecklingsprocesser inte ser likadana ut 

i alla samhällen utan påverkas av den kultur som finns. Vidare förklarar han att människan 

som en kulturbyggande och kulturskapande varelse, som med hjälp av de kulturella resur-

�8



ser som finns i världen kan tolka och omvandla den (Säljö, 2010, s.21, s.28). Människan 

förstår världen genom diskurser av händelser eller objekt och så finns det även kunskap i 

de artefakter som människan skapar (Klerfelt, 2007, s.29). Det är med hjälp av olika medi-

erande redskap, både fysiska och intellektuella, som visar på att människan lever i en ”ma-

teriell och en idémässig värld” skriver Säljö. Människan som subjekt använder sig av dessa 

redskap i praktiken med hjälp av sina egna erfarenheter och kunskaper i att mediera ett ob-

jekt (Säljö, 2010, s.30-31).  

 

Didaktik 

Didaktik beskrivs som en konst som handlar om att förmedla budskap på ett sådant sätt så 

att mottagaren kan få hjälp förstå situationer och upplevelser och därmed också sin egen 

värld. Med hjälp av didaktik kan människan tillskansa sig kunskaper för att agera klokt och 

eftertänksamt (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2011, s.29). Historiskt sett har 

förskolans uppdrag gått ifrån att inkludera hela barnets personutveckling till att idag rikta 

sitt fokus på ett pedagogiskt uppdrag. Tillskillnad från den traditionella undervisningen och 

dess innehåll i skolan ses förskolan mer som en pedagogisk verksamhet där förutsättningar 

för barns lärande skapas. Till följd av detta kan barnen skapa en förståelse för sitt egna 

kunnande (Pramling Samuelsson & Pramling, 2013, s.7, s.9). Pedagogen måste vara aktiv i 

barns läroprocesser och detta kräver att denne ”vet vad det är för innehåll barn ska lära sig” 

och ”att förskollärare som lärare kan tona in en dialogisk interaktion med barnen” (Pram-

ling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013, s.34). Läroplanens innehåll anger vilken rikt-

ning förskolan ska gå och med hjälp av detta styrdokument måste pedagogen själv om-

vandla och anpassa läroplanens innehåll till förskolans omständigheter och situationer 

(Bronäs & Ronebou 2010, s.30). Detta kräver att pedagogen problematiserar sina metoder 

för lärande. I pedagogens arbete kan hen utgå ifrån de didaktiska frågorna både för plane-

ring innan en aktivitet men även till reflektion och analys efter aktiviteten. De didaktiska 

frågorna innefattar: Vad-frågan, vad undervisningen ska innehålla, Hur-frågan, innehållets 

process och hur innehållet behandlas och bearbetas, Varför-frågan, vad det finns för syfte, 

När-frågan, vilken tidpunkt eller tillfälle som innehållet ska genomföras (Lindström & 

Pennlert, 2012, s.26). Undervisningen består av olika dimensioner som verkar tillsammans 

och bildar en grund för att en växelverkan emellan dessa ska äga rum. Dessa innefattar de 
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didaktiska frågorna, innehåll, metod, mål och syfte samt lärare och elev (Hopmann, 1997, 

s.201). 
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Litteraturgenomgång 
Här behandlas studiens litteratur som innefattar mediepedagogik och film i förskolan, IKT 

och surfplattan, riktlinjer utifrån läroplanen samt barnens roller som konsumenter och pro-

ducenter i dagens samhälle.   

 

Pedagogik med media och film 

Filmpedagogik är ett underbegrepp som ingår i det större begreppet Medie- och informa-

tionskunnighet (MIK). Med MIK menas; vad vi pedagoger bör kunna och förmedla för en 

fungerande skola och förskola samt att barnen ska få ta del av denna och utveckla sin egen 

kunnighet. Unesco har fastslagit denna kunskap som en mänsklig rättighet (Eriksson, 2014, 

s.10, s.15). Att lära sig om och genom filmpedagogiken ger det barn möjlighet till att ut-

veckla kompetenserna: se, analysera och skapa. Detta infattar kortfattat att barnen i t.ex. 

filmskapande, får se och uppleva olika filmer, tolka och skapa en förståelse samt sedan 

kunna uttrycka sig med hjälp av film (a.a, s.21). Eftersom mediet film handlar om rörliga 

bilder som uttrycksform kan detta hjälpa de barn som inte fullt utvecklat sin verbala för-

måga att utrycka sig på ett annat plan (Danielsson, 1997, s.78).  

Mediepedagogik är ett liknande begrepp som innefattar ett arbete med olika medier där 

syftet är att barnen ska få en förståelse för sin omvärld genom att utveckla sina tankar, sitt 

skapande och sin reflektion. Lundgren Öhman (2014, s.12) redogör för en aktivitetstriangel 

i det praktiska arbetet med mediepedagogik. Denna triangel innefattar att barn ser, skapar 

samt analyserar och dessa flätas sedan samman och påverkar varandra. I detta avseende 

liknar och anknyter mediepedagogiken och filmpedagogiken till varandra då de båda upp-

muntrar barn att se, skapa och analysera. Mediepedagogik i förskolan är dock inte något 

som existerar bara för att pedagogerna använder en kamera beskriver Lundgren Öhman 

(2014, s.14). För att bli en medveten mediepedagog och anamma dess förhållningssätt 

krävs det att vissa steg uppfylls. Dessa fem steg innefattar att pedagogen har en vilja: ”att 

förstå uppdraget, vilja att erövra tekniken, vilja att integrera media och teknik i verksamhe-

ten med barnen, vilja att dokumentera, reflektera och utveckla vidare”. Även vikten av att 

pedagoger får möta andra personers erfarenheter och åsikter i olika slags samtal tas upp 

som en bidragande faktor. Hon beskriver värdet av att hålla i så kallade kollegiala samtal. 
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Dessa samtal förs emellan kollegor och är till för att fördjupa samt förankra den pedago-

giska förståelsen och reflektionen för diskussioner i ett arbetslag (a.a, 2014, s.14). För att 

ett mediearbete överhuvudtaget ska kunna startas så krävs det dock att material som film-

kameror och ipads finns tillgängliga. Samt redigeringsprogram då detta underlättar film-

skapareprocessen i den dagliga verksamheten. Det krävs också att det finns tillräckligt med 

kompetens hos personalen (Ekholm & Kleveland, 2001, s.14-15). 

IKT och surfplattan som hjälpmedel 

Innan internet hade sitt genombrott användes begreppet informationsteknik (IT) i den da-

torstödda undervisningen. Under mitten av 1990-talet lades även kommunikation in i be-

greppet, information- och kommunikationsteknik (IKT). Detta på grund av olika teorier 

som visade att lärande uppstod i en kommunikationsprocess emellan individ och dator 

(Pedersen, 1998, s.9, s.43). Idag finns det fler tekniska alternativ till datorn som kan an-

vändas och många förskolor använder sig t.ex. av surfplattan i verksamheten. Den kan an-

vändas bl.a. till observation, pedagogisk dokumentation samt vid projekt och aktiviteter. 

Det finns mycket information och böcker att hitta inom ämnet surfplatta. Gällhagen och 

Wahlström har i sin bok Lär och lek med surfplatta i förskolan (2011) samlat ihop tips om 

hur man kan använda surfplattan på olika sätt i verksamheten. De beskriver hur man med 

hjälp av dramatisering tillsammans i barngruppen kan bearbeta konflikter och andra förete-

elser samt att barnen får möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga, kommunikation, 

språk och kreativitet. När det gäller dokumentation kan barnen t.ex. själva ta kort eller vi-

deofilma. Pedagogen reflekterar sedan över barnets val samt därefter tillsammans med 

barnet (Gällhagen & Wahlström, 2011, s.35, s.37, s.63). Detta arbetssätt korrelerar även 

med läroplanens mål då detta styrdokumnen beskriver att, ”multimedia och informations-

teknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” (Lpfö 98, 

rev. 2010, s.7). Lundgren Öhman upplyser att i arbetet med ett demokratiskt förhållnings-

sätt, där barnen får hålla i kameran och deras inflytande anses viktigt, kan barnens åsikter 

bli hörda och detta medför även att deras delaktighet och inflytande ökar (Öhman Lund-

gren, 2014, s.15). Hesterman instämmer med detta och betonar vikten av att barn får an-

vända IKT med influenser av mediakulturen genom berättande och historier i förskolan, då 

detta främjar barnens engagemang och lärande. Vidare poängterar hon även hur viktigt det 
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är att barnen får använda dessa nödvändiga färdigheter då det förbereder dem för att kunna 

tolka och generera kunskap i detta kommunikativa och digitaliserade samhället (Hester-

man, 2011, s.86). 

Läroplanen och film 

Det finns inget specifikt mål i läroplanen där det står utskrivet att pedagogerna ska skapa 

film tillsammans med barn. Dock så står det, som tidigare nämnt, att multimedia och in-

formationsteknik kan användas i skapande processer (Lpfö 98, rev. 2010, s.7). Multimedia 

innefattar bild, rörlig bild, text och ljud som fungerar tillsammans i en praktik (Johansson, 

2000, s.7). Med tanke på denna förklaring skulle film utan svårigheter kunna innefattas i 

det multimediala arbetet i förskolan.  

Varför är det då viktigt att använda sig av film med förskolebarn och vad finns det för vins-

ter? Då man kan utläsa att det finns läroplans-mål som kan uppfyllas genom att man arbe-

tar med att skapa film bör också dessa aktiviteter finnas med som ett naturligt val i denna 

allt mer digitaliserade värld. Som tidigare nämnts finns det också ett demokratiskt mål för 

att pedagoger ska verka som medskapare till barn som framtida demokratiska medborgare. 

Detta mål kan uppfyllas av filmskapandet tillsammans med barnen då dessa digitala medi-

er är en stor del av vårt samhälle samt då vi även utvecklas i takt med detta (Eriksson, 

2014, s.16). Följande utlåtande kan också föras in i ett större sammanhang där läroplanens 

grundläggande mål om att utveckling och lärande ska skapa lust till det livslånga lärandet 

(Lpfö 98, rev. 2010, s.4).  

Vad kan då barnen lära i relation till läroplanen under ett processarbete med film? Berg och 

Eman (2014, s.108) beskriver i sin utvärdering av olika filmprojekt vad barnen lärt sig un-

der de olika projektens gång. De utformade ett lotusdiagram där de tydligt kunde se vilka 

mål ifrån läroplanen som uppfyllts under aktiviteternas gång. Detta diagram är utformat 

som en lotusblomma där projektets tema t.ex. film står i mitten sedan utformar läroplanens 

mål ”bladen” runt själva temat. På så sätt kan man få en tydlig bild över vilka mål som 

uppfyllts. Rubrikerna, helhet/allsidighet, språk/kommunikation, social kompetens och vär-

degrund, bild och matematik var bara några som fyllde diagrammet. Under varje rubrik 

fanns även de färdigheter och erfarenheter barnen tog med sig ifrån projekten. 
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Barn som konsumenter 

Redan i tidig ålder kan barn klassas som konsumenter i samhället. Fast beskriver att det 

finns en omgivning av varumärken som är centrala i barnens vardag som kommer ifrån 

populärkulturen (Fast, 2007, s.104, s.117, s.124). Med populärkultur menas en kultur som 

uppskattas av många och flera olika människor (Lindgren, 2009, s. 33). Populärkulturen 

klassas inte som någon finkultur utan brukar framställas som en slags motsatts till denna 

(Persson, 2000, s. 93). Populärkulturen i barnens vardag innefattar saker som t.ex. leksaker 

och filmer som barn kan identifiera och relatera till. I filmer ingår det bilder, symboler, ljud 

och texter som tillsammans bildar en helhet. Vidare beskriver Fast att det finns en glädje 

för barn att få komma in i en fantasivärld där rum och tid tycks försvinna. Genom att dela 

detta med andra barn skapas en social samhörighet. Barnen kan växla mellan att berätta, 

beskriva, läsa och skriva utifrån dessa erfarenheter, där de avkodar och analyserar det som 

sker i filmen (Fast, 2007, s.125-126). I förskolan kan detta ta tillvaras på då det får ske i 

meningsfulla sammanhang. Det kan dock finnas ett visst motstånd till film då vuxna ibland 

tar avstånd till detta medieverktyg och vill uppföra riktlinjer som t.ex. tid för tittandet. Det-

ta kan bero på olika orsaker som att de vuxna anser att barnens tid tas upp av något som 

inte är bra för dem, en rädsla för att det ska ta över för mycket och att det är något de ska 

använda sig av hemma och inte på förskolan (a.a, 2007, s.128, s.144).        

Från konsument till producent 

Fast har beskrivit hur barns vardag innehåller populärkultur och barnen därmed kan ses 

som en konsumenter av denna kultur (2007, s.125). Genom att barns intressen och vardag 

införlivas i förskolan och barn får skapa bland annat filmer med hjälp av digitala medier 

omvandlas de ifrån att vara en konsument till att också bli en producent. Detta kan stärka 

barns aktörskap där de kan känna en tro på sin egna förmåga. Då barn föds in i en digitali-

serad värld där de från tidig ålder får erfara och använda sig av digitala hjälpmedel blir 

frågan inte om dessa ska tas in i förskolan utan hur detta ska göras (Forsling, 2011, s.93). 

Beroende på om barn har mycket eller lite erfarenheter av digitala medier kan det ibland 

skifta emellan vem av pedagog och barn som har störst kompetenser inom området. I me-

diearbetet kan de tillsammans uppnå en digital kompetens, när de gör detta lär de sig att 
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”hämta fram, bedöma, lagra, producera och kommunicera genom de digitala 

verktygen” (a.a, 2011, s.91).  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Enkät som metod 
En enkät är en skriftlig förfrågan där en eller flera frågor ställs till de utvalda och frågorna 

besvaras enligt utformningen av blanketten (Kylén, 2004, s.8). Min enkät bestod av fem 

öppna frågor (se bilaga 2) där frågeställningarna hade utformats efter mitt syfte. De didak-

tiska frågorna vad, när och varför fick ligga i fokus medan jag medvetet tog bort frågan 

hur i själva enkäten, då denna kan generera allt för långa svar (Ejlertsson, 2014, s.57). Hur-

frågan kommer dock ändå kunna lysa igenom och alstra svar med hjälp av hur enkätens 

första fråga är utformad (se bilaga 2). Barnens delaktighet utformade genom den femte 

frågan. Alla enkätens frågor  har som ambition att fånga pedagogernas synvinkel på film i 

förskolan samt hur de använder sig av detta i praktiken. Fördelar med att använda sig av en 

enkätundersökning är att den når ut till många och alla får samma slags frågor (Kylén, 

2004, s.54). Jag valde att använda mig av enkäter då denna metod som kvantitativ under-

sökning skulle kunna tillåta mig att dra generella slutsatser om resultatet och då tiden var 

knapp. Även om enkäten bestod av öppna frågor, vilka kan vara svåra att analysera och 

sammanställa, valde jag dessa över kryssfrågor i hopp om att få mer utförliga svar om hur 

det ser ut i verksamheten (Bell & Nilsson, 2006, s.146).    

Forskningsetik i förhållande till metod  

För att kunna granska enkätmaterialet kritiskt och se om detta är tillförlitligt samt giltigt 

krävs det att jag tar frågan om reliabilitet och validitet som olika mått i aktning i min un-

dersökning. Bell och Nilsson (2006, s.117) beskriver reliabilitet som ett mått för hur, i detta 

fall min enkät, skulle kunna generera samma resultat under olika tillfällen med liknande 

omständigheter. För att en fråga ska vara reliabel krävs det också validitet. Detta mått an-

vänds för att se om enkäten mäter eller beskriver det jag vill att den ska mäta eller beskri-

va. Vidare poängterar Bell och Nilsson att det är viktigt att enkätfrågorna verkligen funge-

rar för syftet för undersökningen. Genom att jag reflekterar över om mitt undersökningsin-

strument också skulle kunna användas av andra t.ex. kollegor och ändå generera samma 

resultat, ger detta en fingervisning i rätt riktning för validiteten och reliabiliteten för enkät-

undersökningen. I mitt fall rådfrågade jag både handledare och kurskamrater om innehållet 

i enkäten och fick på så sätt synpunkter och nya vinklar att se på frågorna (a.a, 2006, s.117-

118).    
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Tillvägagångssätt och etiska ställningstaganden 

Med hjälp av dessa synpunkter omformulerade och slipade jag till frågorna samt skrev ett 

följebrev att skicka ut med enkäten. Då de flesta förskolor ville ha all information utskic-

kad via mail fick de ett följebrev utformat utifrån Bell och Nilssons bok Introduktion till 

forskningsmetodik (2006, s.151). Detta för att förklara syftet med undersökningen, respon-

denternas rättigheter samt mina skyldigheter. I följebrevet använde jag mig av de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet. Dessa innefattar att jag som student ger en mer detaljerad plan om syfte 

och vinster för deltagarna, att jag får samtycke av de deltagande, hur materialet t.ex. etisk 

information kommer att behandlas, att uppgifterna hanteras med tystnadsplikt och konfi-

dentialitet samt att uppgifterna endast kommer att användas för forskning (Vetanskapsrå-

det, 2010, s.7-14).       

Urval

Urvalet bestod av fem förskolor i Mellansverige och i bland dessa kontakter ingick en 

blandning av både förskollärare och barnskötare. På förskola nummer ett fick pedagogerna 

ett följebrev utskickad via mail för att se om det fanns ett intresse att delta och sedan skic-

kades även enkätfrågorna ut. Tyvärr var dessa utformade utan ett sista svarsdatum vilket 

genererade få svar. Om pedagogerna får för lång eller ingen utsatt tid att svara på enkäten 

läggs den ofta undan i hopp om att svara istället när det finns tid, vilket det sällan finns. 

Trots påminnelser blev bortfallet relativt stort då endast en femtedel av dessa pedagoger 

svarade (Bell & Nilsson, 2006, s.151). Jag hade planerat att lämna ut enkäterna personligen 

då detta är en bidragande faktor för att få en högre svarsfrekvens. Materialet bör även sam-

las in genom t.ex. besök på förskolorna (Kylén, 2004, s.54). Men då pedagogerna föredrog 

mail fick detta sätt användas istället. Förskola nummer två fick följebrev samt enkätfrågor 

utskickade i samma mail. Här var bortfallet lågt då alla förskollärare och barnskötare på 

förskolan svarade på enkätfrågorna. Den tredje förskolan fick även den sin information ut-

skickad på mail och här samlades svaren in genom ett besök på själva förskolan då detta 

var ett önskemål. Här var svarsfrekvensen hög då två tredjedelar svarade. På förskola 

nummer fyra kontaktades endast en förskollärare, hen fick först en förfrågan om deltagan-

de och sedan all information utskickad i ett mail. Kontakten med den femte förskolan 
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skedde med hjälp av en mellanhand som kontakt, även där kontaktades endast en förskollä-

rare. Sammanlagt samlade min undersökning in svar ifrån 12 förskollärare och 7 barnskö-

tare ifrån fem olika förskolor. Efter insamlingen av enkäterna kodade jag alla förskolor, 

förskollärare och barnskötare med nummer för att behandla deras information konfidenti-

ellt. Jag har även skapat förkortningarna, förskola till (F) och förskollärare (Fsk) och 

barnskötare (Bsk) för att spara tid och plats. 
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Resultat 
Då enkäten bestod av öppna frågor gjorde jag en innehållsanalys där jag letade efter lik-

nande och upprepande svar ifrån respondenterna. Jag räknade ihop hur många frågor som 

genererade ett visst ord eller fras som svar och efter detta kunde jag sammanställa och an-

vända informationen som en datainsamling (Ejlertsson, 2014, s.121). Enkätfrågor är upp-

byggda utifrån de didaktiska frågorna, hur, vad, när, varför samt barnens delaktighet och 

därför kommer även resultatet att besvaras utifrån dessa. Resultatet kommer att presenteras 

utifrån de top tre högst frekventa svaren inom varje didaktisk frågekategori. De andra re-

sultaten kommer att nämnas om de är relevanta för min analys (för fullständig lista se bila-

ga 3). Sammanlagt var det 19 pedagoger som svarade på enkäterna därför kommer även 

antal genererade svar inom varje kategori anges. På grund av att två pedagoger har missat 

att svara på fråga 5 (Varför använder ni er av film?) då de skrivit ut enkäten och denna frå-

ga hamnat på baksidan av pappret saknas deras två åsikter angående denna fråga i mitt re-

sultat. Samt så har en pedagog svarat att barnen är ”både aktiva och passiva” på fråga 4 

(Vad gör barnen när de deltar?) vilket medför att jag inte kan tolka hens svar på ett rättvist 

sätt och har därför valt att stryka detta svar ifrån mitt resultat. 

Hur? 

När pedagogerna förklarar hur det använder sig av film beskriver de att de tar hjälp av oli-

ka hemsidor, 10 pedagoger ger detta svar, där youtube är den mest frekvent återkommande. 

Även hemsidorna UR.se, SVT.se, SLI.se, google.se används för att hitta och visa informa-

tion/fakta för barnen. Pedagogerna tycker att det är ett bra och snabbt hjälpmedel för att 

förklara olika fenomen för barnen, här poängterar de flesta vikten av att det finns ett peda-

gogiskt syfte i valet. På (F2) skriver (Fsk5): ”Vi använder oss också av film när vi ska sva-

ra på barnens frågor. T.ex. hur funkar en vulkan?”. På samma förskola (F2) utvecklar 

(Fsk6) hur det kan gå till:  

Det blir en reflektion för barnen vad/hur gör jag/mina kompisar, kan man göra på något annat sätt, 
vad händer? Varför? Kommer du ihåg… Vi tittar även på faktafilmer med barnen i syfte att inhämta 
nya kunskaper om naturfenomen, andra kulturer, teknik och uppfinningar mm. 
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På (F5) skriver (Fsk12) att de använder sig av film som ett hjälpmedel men inte så ofta: 

”ja, någon enstaka gång som hjälpmedel till att förklara något mer komplicerat, där t.ex. en 

illustration är till stor hjälp”. Hen poängterar att det är viktigt att det används för att det ska 

”bidra med något vettigt”. Projektarbete är det användningsområde som kommer i näst 

högst rank (7 svar) i hur pedagoger använder sig av film. På (F1) beskriver (Fsk2) och 

(Fsk4) detta: ”Vi filmar tex projektarbete. Filmerna använder vi som underlag för hur vi 

går vidare i arbetet med det som är aktuellt”. Och ”när vi dokumenterar, reflekterar eller 

arbetar i grupper för att komma vidare i projekt/grupper”. Det tredje mest förekommande 

svaret är dokumentation, med 5 svar. På (F1) skriver (Fsk1) och (Fsk4) att: 

Att dokumentera barnen med film i aktiviteter och leksammanhang gör att vi i arbetslaget kan gå 
tillbaka och reflektera över och fånga upp saker som händer samt vad barnen säger som vi kan ha 
missat (Fsk1). 

Ja, vi använder oss av film när vi dokumenterar barnens tid på förskolan och för att kunna reflekte-
ra både med barn och vi kollegor (Fsk 4). 

På (F3) skriver (Fsk8) vilka verktyg de använder sig av på deras förskola: ”Vi använder 

film att titta på med barnen, både på datorn och med projektor. Använder även kamera och 

lärplatta som ett dokumentationsverktyg”.  

När? 

Även när-frågan besvarades av projektarbete då detta arbetssätt är det mest återkommande 

inom när-kategorin. Här beskriver pedagogerna också att hemsidor används som hjälpme-

del när de arbetar med olika projekt. (Bsk4) på (F2) skriver att: 

Youtube, ev barnprogram, informationsfilmer från företag etc. används i utbildningssyfte för barn 
tex då vi arbetar med projekt där vi utforskar och lär oss mer om det barnen önskar arbeta med.  

Hälften av alla pedagoger anger projektarbete (9 svar) och sedan hemsidor (8 svar) i när-

kategorin. Som tredje mest frekventa svar i användning av film kommer reflektion med 6 

svar. Pedagogerna reflekterar både tillsammans med barnen men också inom arbetslaget 

för att komma vidare i projekt och utveckla verksamheten.  
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På (F1) förklarar Fsk2 detta när de använder sig av detta: ”när vi tillsammans med vår pe-

dagogista utvecklar verksamheten tittar vi på filmer från projekt som underlag för diskus-

sion och analys”. Samt på (F2) utvecklar (Fsk7) när de använder film: ”plus att vi själva 

filmar verksamheten i utvärderingssyfte, som vi tillsammans tittar på för att lära av varand-

ra och för att utveckla verksamheten”. 

Vad? 

Det mest återkommande svaret inom vad-kategorin (7 svar) är att pedagogerna tycker att 

film är ett bra hjälpmedel, som hör ihop med det näst mest förekommande svaret, i det pe-

dagogiska arbetet (6 svar). På (F1) förklarar (Fsk1) detta: 

Jag tror film är till stor hjälp speciellt när man arbetar med små barn. Där man lätt kan missa något 
ord de säger eller utrycker sig med hjälp av kroppsspråk. Med hjälp av filmen upptäcker vi nya sa-
ker och det gör det möjligt att växla fokus (samspel, ljud, ord, ögonkontakt, åt vilket håll går bar-
nens kommunikation, m.m.) 

Även på (F2) skriver (Fsk5) att, ”Jag tycker att det är ett bra hjälpmedel vid observationer 

och dokumentation men även i det pedagogiska arbetet md barnen”. På (F3) tar (Fsk8) upp 

det tredje mest förekommande svaret; dokumentation (3 svar). Hen förklarar att: ”det är ett 

bra verktyg. Bra till dokumentation och när man vill reflektera tillsammans med barnen”. 

Även här som i hur-frågan skriver många av pedagogerna att det är viktigt att det finns en 

pedagogisk tanke bakom. På (F5) understryker (Fsk12) detta genom att hen skriver: ”att se 

på film i underhållningssyfte finns det inget behov av då barnen ser på sådan film tillräck-

ligt hemma”. 

Varför? 

De tre vanligaste svaren inom denna kategori har lika många svar var och en (4 svar). Des-

sa innefattar att pedagogerna tycker att film som pedagogiskt verktyg i förskolan är snabbt 

och enkelt, att man kan upptäcka nya saker samt att det är ett bra hjälpmedel. På (F1) skri-

ver (Fsk2) varför de använder film: ”för att vi pedagoger missar mycket när vi bara fotar 

och antecknar. Vi kan titta på samma film många gånger och upptäcka nya saker varje 
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gång”. På (F2) skriver (Fsk5) ett liknande utlåtande: ”det är en snabb och enkel teknik att 

åskådliggöra ett skeende och man kan se många olika företeelser i en kort filmsekvens”. 

Delaktighet? 

Hälften av alla pedagoger svarar att barnen tittar när det gäller barnens delaktighet (9 

svar). På (F2) skriver (Bsk1) att barnen: ”leker, kollar på musikvideos”. (Bsk2) skriver att 

barnen: ”tittar och sedan pratar om vad vi sett”. (Fsk6) förklarar mer ingående att: ”barnen 

tittar/observerar och diskuterar. De inhämtar nya kunskaper och de samtalar och interage-

rar med varandra kring det de ser/sett på filmen”. Även på (F3) beskriver (Fsk8) barnens 

tittande: ”när de tittar på filmer får de möjlighet att reflektera och prata om filmen. De är 

nyfikna”. Dessa svar hör ihop med det näst förekommande svaret (8 svar) att barnen pratar 

samt det tredje vanligaste svaret att de reflekterar (5 svar) när de är delaktiga. På (F3) för-

klarar (Fsk10) barnens delaktighet genom att barnen själva har fått skapa film:  

Vi har också gjort sagor utifrån barns teckningar där de fått berätta och spela in sagan i programmet 
photostory. Där har barnen varit delaktiga både i skapandet och i att visa för sina kompisar. 

Ett liknande svar kommer också ifrån (F2) där (Fsk5) skriver att: ”barnen har också fått 

filma sig själva, det de vill visa andra”.  
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Analys 
I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen och valet av metod analyseras och 

diskuteras utifrån mina teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivet och di-

daktiskt teoribildning. Analysen kommer även att återspegla den fakta som finns i mitt 

bakgrundsavsnitt. För att analysen ska vara så tydlig som möjlig har den utformats efter 

resultatets rubriker (de didaktiska frågorna). Trots denna uppbyggnad kommer dessa rubri-

ker, då de genererat liknande svar, ändå smälta in i varandra till viss del och därför utarbe-

tas även en sammanfattande diskussion av analysen. 

Hur? 

Eftersom hemsidor är något som genererar många svar i hur-frågan kan detta hjälpmedel 

ses som något som pedagogerna känner sig trygga med att använda. För att mediepedago-

gik ska vara framgångsrik så innefattar ett av målen att det finns en vilja att integrera me-

dia och teknik i verksamheten med barnen (Lundgren Öhman, 2014, s.14). Det uppfattas 

att denna vilja finns då alla pedagoger använder sig av film i någon form. Ofta ingår hem-

sidorna som ett hjälpmedel när pedagogerna arbetar i projekt tillsammans med barnen. I 

projektarbetet får barnen t.ex. chans till att använda sina tidigare erfarenheter i nya kontex-

ter (Sparrman, 2002, s.30). Det sociokulturella perspektivet kan appliceras här då de i pro-

jektarbeten kan kommunicera med varandra och på så sätt skapa mening (Klerfelt, 2007, s.

21). Dokumentation kommer näst, då många upplever att det är lättare att dokumentera nå-

got med hjälp av att filma då de annars lätt missar saker om de endast skulle dokumentera 

genom att skriva och ta kort. Även här uppfylls ett medie-pedagogiskt mål som innebär att 

det ska finnas en vilja att dokumentera (Lundgren Öhman, 2014, s.14).  

När? 

Projektarbete och hemsidor har jag nämnt i hur-analysen och fokuserar därför mer på pe-

dagogernas tredje mest förekommande svar: reflektion. Ett av de fem målen som Lundgren 

Öhman tar upp i arbetet med mediepedagogik kan appliceras på hur pedagogerna beskriver 

sin användning av reflektion i verksamheten. Detta mål innefattar att det finns en vilja att 

reflektera och utvecklas vidare (2014, s.14). När barn får reflektera tillsammans med vuxna 
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och andra mer erfarna barn kan Lev Vykotskijs proximala utvecklingszon appliceras. Detta 

innebär att barnet kan utvecklas framåt med hjälp av pedagogen eller ett mer erfaret barn 

(Phillips & Soltis, 2010, s.92). En annan essentiell aspekt gällande reflektion är, genom att 

barn och vuxna reflekterar tillsammans kan de få en djupare förståelse av sin omvärld och 

utveckla sina tankar (Lundgren Öhman, 2014, s.12). 

Vad? 

Pedagogerna använder film som ett hjälpmedel i deras pedagogiska arbete. De använder 

också sig av film för att filma olika aktiviteter till dokumentation. Med hjälp av filmen kan 

de fånga upp nya saker genom att de ser på inspelningen flera gånger och reflekterar över 

innehållet. På så sätt får barnen tillgång till att upptäcka sina egna läroprocesser (Lundgren 

Öhman, 2014, s.84). Vissa pedagoger beskriver hur dokumentationen också används som 

ett uppvisningsmaterial där vårdnadshavarna får se på dokumentationen under utvecklings-

samtal och föräldramöten. Med hjälp av detta arbetssätt får pedagoger och vårdnadshavare 

även de en chans till att upptäcka barnens läroprocesser. Detta är ett didaktiskt sätt att arbe-

ta på. Om pedagogen reflekterar, använder sig av och tar tillvara på insikter om barnens 

läroprocesser kan pedagogerna handla klokt och eftertänksamt (Kansanen, Hansén, Sjö-

berg & Kroksmark, 2011, s.29).  

Varför? 

Största delen av pedagogerna tycker att film är ett snabbt och enkelt verktyg. Genom att 

använda sig av film kan de upptäcka nya saker då detta är ett bra hjälpmedel. Endel av pe-

dagogerna jämför emellan att använda sig av film som ett dokumentations verktyg och att 

anteckna och dokumentera en situation för hand. Anledningen till varför det är snabbt och 

enkelt är att pedagogerna tycker att det är lättare för dem att vara närvarande i stunden och 

sedan använda sig av filmmaterialet för att sedan se tillbaka på filmen flera gånger för att 

upptäcka nya saker varje gång. Genom att pedagogen har en vilja att förstå varför det finns 

ett uppdrag att arbeta med film så uppfylls ännu ett medie-pedagogiskt mål (Lundgren 

Öhman, 2014, s.14). 
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Delaktighet? 

När pedagogerna talar om deras egen användning av film så beskriver de mestadels arbetet 

med observation, dokumentation och reflektion. När de talar om barnens användning av 

film handlar det däremot om att titta eller prata och reflektera tillsammans. Detta för mina 

funderingar till om enkätfrågan ”vad gör barnen när de deltar?” genererat andra svar om 

jag formulerat frågan på ett annat sätt till exempel ”hur gör ni barnen delaktiga i arbetet 

med film?” eller om det funnits en följdfråga till denna. Att barnen får samtala och reflek-

tera stämmer bra överens med det sociokulturella perspektivet då kommunikation ger 

chans till meningsskapande. Dock i och med att kompetenserna se, analysera och skapa är 

sammanflätade när det gäller mediepedagogik bör dessa också användas tillsammans (se 

rubriken: pedagogik med media och film). Till följd av att cirka hälften av pedagogerna 

främst svarar att barnen ”tittar” när de deltar kan det ifrågasättas om dessa pedagoger an-

vänder sig av mediepedagogik fullt ut. Även om barn kan lära sig mycket av att se och 

analysera så tillför det även att barnen får vara med och skapa då detta också utvecklar 

deras skapande-kompetenser. Läroplanen för förskolan skriver att barn ska få utveckla:  

sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama ((Lpfö 98, rev. 2010, s.10). 

Som jag tidigare nämnt så finns det dock ändå två pedagoger på två olika förskolor som 

berättar om hur barnen har fått skapat film. På (F3), ger (Fsk10) ett exempel där barnen 

tillsammans har fått vara delaktiga i och skapat en film utifrån sina egna bilder i program-

met photostory. Förskolläraren förklarar också att de använder sig mycket av klipp ifrån 

youtube men att det är viktigt att det finns en pedagogisk tanke bakom användandet så att 

det inte används som ”tidsfördriv”. På (F2) berättar (Fsk5) att genom att barnen har fått 

filma sig själva och visa det för de andra barnen på så sätt gjort dem delaktiga. Det framgår 

att de gjort detta p.g.a att de vill att barnen ska reflektera tillsammans.  

På de andra förskolorna framkommer det inte om de skapat film på förskolan tillsammans 

med barnen eller inte förutom på en. På (F4) meddelar (Fsk11) att de inte har skapat film 

tillsammans men att hen har ett intresse av att arbeta med film ”det skulle vara kul”. Som 
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tidigare tagits upp i bakgrunden så finns det olika anledningar varför det inte ägnas tid till 

filmskapande i förskolan. Lundgren Öhman tar bland annat upp ett mål för mediepedago-

gik som innebär att pedagogen har en vilja att erövra tekniken (2014, s.14). I detta exempel 

skulle det vara intressant att veta vad saknaden av filmskapande beror på och sedan följa 

upp om det startas något projekt eller inte. En annan intressant aspekt är varför på (F2) och 

(F3) endast en pedagog på vardera förskola, och ingen annan pedagog, tar upp att barnen 

har fått skapa filmer. Kan det innebära att fler egentligen jobbar med detta men inte angivit 

det? Då detta svar inte framkommit kan det bero på glömska, stress eller ett val att helt en-

kelt inte prioritera detta svar. 

Sammanfattande diskussion av analysen 

Det visar sig utifrån bakgrunden som säger att det finns en tröghet till film i förskolan inte 

stämmer helt ut. Alla pedagoger utifrån enkäternas svar använder sig av film i någon form. 

Däremot verkar det finnas en viss avvaktande inställning emot film i förskolan i bland någ-

ra av pedagogerna. Detta styrkas genom att två av pedagogerna understryker vikten av att 

film inte ska användas som något tidsfördriv och att det bör finnas en pedagogisk tanke 

bakom. Det kan ses som en självklarhet att det ska finnas en pedagogisk tanke bakom det 

som förs in i verksamheten, då förskolan är en pedagogisk verksamhet som har sin förank-

ring i läroplanen. (Fsk12) uttrycker att det är okej att använda film någon enstaka gång 

som hjälpmedel om det används till något ”vettigt”. Dessa åsikter innehåller viktiga aspek-

ter att fundera över, då man kan få uppfattningen att dessa pedagoger väljer att se begräns-

ningarna med film istället för möjligheterna. Lundgren Öhman skriver att det är en nöd-

vändighet att pedagoger förstår och tar in nya tekniker i förskolan, för att barnen ska få de 

färdigheter som krävs för morgondagen då de utvecklas i ett allt mer digitaliserat samhälle. 

I och med detta tankesätt finns det vinster att hämta om pedagoger skapar utmanande situa-

tioner för utveckling med hjälp av media och IKT i förskolan (2014, s.11).  

Samtidigt så svarar största delen av pedagogerna att film är ett snabbt och enkelt hjälpme-

del. Tidigare (se bakgrund) har det tagits upp att pedagoger är dåliga på att skapa broar 

emellan barnets vardag och förskolans verksamhet (Eriksson, 2014, s.21). Jag finner inte 

detta som något övergripande tema för pedagogerna i denna undersökning. Det är inte hel-
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ler något jag kan avgöra om de gör eller inte gör, då detta inte framkommit i mitt resultat. 

Dock så kan jag ändå se en koppling till hemmet och förskolan i ett av svaren på (F5) från 

(Fsk12). Hen nämner att barnen får tillräckligt med film hemma i underhållningssyfte. Det 

finns självfallet andra sätt än med hjälp av film att ta in barnens erfarenheter och intressen i 

verksamheten. I detta fall hade pedagogens svar gynnats av en följdfråga för att kunna un-

dersöka ämnet närmare. Om resterande av (Fsk12) svar tas i aktning går det att utläsa att 

hen tycker att det är viktigt att det finns en pedagogisk tanke bakom film-användningen om 

den ska föras in i förskolan.  

Om pedagoger får den kunskap de behöver inom de tekniska områden som de känner sig 

osäkra på blir det enklare att gå vidare och utveckla dessa nya metoder i verksamheten. 

Eftersom pedagogens attityd eller osäkerhet till något nytt kan avgöra om materialet an-

vänds för lärande eller till lekmaterial är det viktigt att pedagoger får den kunskap som be-

hövs. Vid utbildningar tillsammans med kollegor där samlärande och kollegiala samtal sker 

kan det skapas en trygghet i arbetslaget (Lundgren Öhman, 2014, s.84). Det är genom kul-

turella resursers som vi tolkar och omtolkar världen, om film kan anses ingå som en resurs 

blir detta ett medierande verktyg, influerat av tidigare erfarenheter och kunskaper, som vi 

kan använda för tolkning (Säljö, 2010, s.28, s.30-31). En artefakt så som film kan knyta 

samman en lokal process och en global process genom att pedagoger visar film på försko-

lan vilket medför att barnen får en bredare syn av världen (Halldén, 2007, s.89). Om barn 

tillåts skapa film och sedan reflektera och analysera tillsammans med en vuxen eller mer 

erfaren kompis kan de gå ifrån att vara en konsument av film till att vara en producent av 

den. I kommunikation med andra människor skapas mening och detta är viktigt att ta tillva-

ra på då film kan vara en verbal eller icke verbal uttrycksform för barn (Eriksson, 2014, s.

21).  
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Metod diskussion 
Genom mina öppna frågeställningar i enkäten har jag lyckats få pedagogernas uppfattning-

ar och åsikter att lysa igenom i vissa av svaren. Pedagogens engagemang och tid har på-

verkat utformningen av deras svar. Detta framkommer genom att vissa endast skrivit ett 

ord eller en mening medan andra skrivit ihop korta textstycken. För att få en mer realistisk 

bild om hur dessa svar stämmer överens med arbetet ute i verksamheten hade undersök-

ningen gynnats av observationer samt likaså kvalitativa intervjuer. Om även dessa metoder 

hade applicerats hade svaren kunnat utvecklas och fördjupas genom följdfrågor. Genom 

användning av observationer hade en syn på det pedagogiska arbetet, utifrån teorin, tydlig-

gjorts i praktiken. 

Analys av metod 

Enkätens utformning med öppna frågor både begränsar och öppnar upp för egen tolkning. 

För min del blir det svårt att utläsa vad pedagogen egentligen menar med vissa svar. Iro-

niskt nog skulle det ha tillfört ännu mer till undersökningen om kompletterande intervjuer 

som filmats genomförts. Detta för att kunna läsa av kroppsspråk, tonläge och ställa följd-

frågor. För pedagogens del finns det risk att jag missförstår eller feltolkar det hen egentli-

gen menar och får på så sätt ingen chans att förklara eller utveckla sina svar (Bell & Nils-

son, 2006, s.158) Hade det framkommit ett mer djupgående resultat om jag använt mig av 

en kvalitativ intervju? Troligtvis ja, då jag hade kunnat gräva djupare i dessa frågorna. 

Även om en kvantitativ metod som enkätfrågor kan vara begränsande, då man inte kan 

ställa några följdfrågor så valde jag ändå att använda denna enkätmetod med öppna frågor 

för att hålla ämnet brett och fritt. Genom att ställa den första frågan: ”Använder ni er av 

film i någon form i verksamheten?”, ville jag att pedagogens egna tankar om film skulle 

lysa igenom. Dock är det viktigt att ha i åtanke att enkätens utformning och pedagogernas 

egen tolkning av ordet film i förskolan är något som spelar in på de svar som kommer ges 

(Bell & Nilsson, 2006, s.139). Tack vare att utformningen av enkätfrågorna består av di-

daktiska frågor kan undersökningen till viss del visa hur pedagogerna jobbar didaktiskt. 
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Fortsatt forskning 
Ett intressant område att forska vidare på är föräldrarnas tankar och åsikter om film i för-

skolan. Hur känner de inför att förskolan blir allt mer digitaliserad?  

Slutsats 

Överlag använder sig alla pedagoger i undersökningen av film på något sätt i förskoleverk-

samheten. Jag har tidigare nämnt att för att kunna arbeta på ett mediepedagogiskt sätt be-

hövs det uppfyllas fem olika steg och dessa innefattar att pedagogen har en vilja: ”att förstå 

uppdraget, vilja att erövra tekniken, vilja att integrera media och teknik i verksamheten 

med barnen, vilja att dokumentera, reflektera och utveckla vidare” (Lundgren Öhman, 

2014, s.14). Jag kan inte säga med all säkerhet att alla pedagoger uppfyller dessa mål, då 

vissa kommit längre än andra, men min uppfattning är ändå att de flesta har ett mediepeda-

gogiskt tänkande. Pedagogerna använder sig av film på olika sätt beroende på vilken kun-

skap och syn de har inom och på ämnet. När barnen får titta, prata och reflektera kan de, 

om de gör detta med en vuxen eller mer erfaret barn, utvecklas och införskaffa ny kunskap 

med hjälp av sina tidigare erfarenheter. Här appliceras det sociokulturella perspektivet då 

förskolan är en social mötesplats och till följd av att människor möts i detta sammanhang 

kan de skapa mening med hjälp av varandra. Pedagogerna som tar tillvara på barnens kun-

skap, erfarenheter och intressen i den dagliga verksamheten skapar ett demokratiskt klimat 

där barnen kan vara med och påverka. När pedagoger reflekterar över vilket innehåll deras 

kunskapsförmedling har samt hur de lär ut, använder de sig av ett didaktisk tankesätt. Det-

ta gör att kunskaper och lärande också kan anpassas till varje individ. 
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Bilaga 1. 

Brev till förskolechefer, biträdande förskolechefer och pedagoger 

Hej! 

Jag heter Rebecka Dahlberg och studerar på Uppsala Universitet. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete på förskollärareprogrammet. Ämnet jag valt att fokusera på handlar om film 

i förskolan och hur förskollärare och barnskötare använder sig av detta forum i verksamhe-

ten. 

För att få reda på hur ni pedagoger tänker kring detta kommer jag att utforma en enkät och 

sedan utföra en enkätundersökning. Jag är väldigt intresserad av att få in åsikter om mitt 

ämne från just er. 

Enkäten är kortfattad bestående av 5 frågor och tar ca 10min att fylla i. 

Förslag på utförande: 

Jag är väldigt flexibel och kommer gärna ut med enkäterna till förskolan antingen till ett 

arbetslags-möte där jag lånar 10min av er tid för att samla in informationen på plats. Eller 

för att lämna enkäterna på förskolan för att sedan komma tillbaka och hämta i slutet på 

veckan, beroende på vad som passar er bäst. Mitt förslag är att jag kommer ut till er nästa 

vecka (v.42) då mitt arbete ska vara klart redan i November. 

Efter jag samlat in alla enkäter kommer jag att sammanställa dessa i mitt examensarbete. 

Informationen ifrån enkäterna kommer att hanteras konfidentiellt samt förskolan och alla 

pedagoger kommer att vara anonyma i det slutgiltiga examensarbetet. Materialet kommer 

endast att användas för min forskning.  

Fyller ni i enkäterna tar jag detta som att ni väljer att medverka och jag har ert godkännan-

de till det jag beskrivit ovan. Ni kan dock när som helst välja att avbryta (fram tills att ex-

amensarbetet är klart) och jag raderar då er information.   
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Om det finns intresse kommer jag även skicka ut det slutgiltiga examensarbetet i slutet på 

November för dem som skulle vilja läsa och ta del av mitt resultat.      

Med vänlig hälsning, Rebecka Dahlberg 

rebecka.dahlberg@hotmail.com 
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Bilaga 2. 

Enkäten 

Namn: 

Ålder:  

Förskollärare 

Barnskötare 

Använder ni er av film i någon form i verksamheten?  
Om ja förklara: 

Om nej, förklara: 

Vad tycker du om film i förskolan? 

När använder ni er av film i verksamheten? Vad gör ni då? 
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Vad gör barnen när de deltar? 

Varför använder ni er av film? 

Andra synpunkter: 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga. 3  

Enkätens sammanställda resultat.  

19 deltagare (12fsk, 7bsk) Påbörjat utskick 6oktober, insamlat och sammanställt den 
3november 2015. 

1.Hur pedagoger använder sig av film 

2.Vad förskollärare och barnskötare tycker om film 

Svar Antal

Hemsidor 10

Projekt 7

Dokumentation 5

Reflektion 4

Fånga det man missar 2

Observera 2

Utveckla Barngruppen 2

Lärplatta och kamera 2

Dator och projektor 1

Diskussion 1

Utvärdera 1

Utveckla verksamheten 1

Nöje 1

Hjälpmedel 1

Svar Antal

Hjälpmedel 7

Pedagogiskt arbete 6

Dokumentation 3

Okej 3

Bra vid rätt syfte 2

Observation 2
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3.När och vad som görs 

4.Barnens delaktighet 

Reflektion 2

Upptäcka nya saker 1

Fånga det man missar 1

Projekt 1

Får ej ersätta läsning 1

Svar Antal

Projektarbete 9

Hemsidor 8

Reflektion 6

Observation 4

Utvärdering 3

Dokumentation 3

Diskussion 2

Svara på frågor 2

Föräldramöte 2

Utvecklingssamtal 1

Analys 1

Inspiration 1

Filma pedagoger 1

Utveckla verksamheten 1

Svar Antal

Titta 9

Prata 8
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5.Varför använder de film 

Andra synpunkter 

Reflektera 5

Verktyg för att göra barnen delaktiga 3

Lek 2

Filma själva 2

Projekt 2

Dokumentation 1

Utvärdering 1

Svar Antal

Snabbt och enkelt 4

Upptäcka nya saker 4

Bra hjälpmedel 4

Reflektion 2

Projektarbete 1

Utveckla verksamheten 1

Inspiration 1

Givande 1

Utveckling och utbildning 1

Pedagogiskt syfte 1

Svar Antal

”Tänk på sekretessen” 1

”Definiera ordet film” 1

”Yngre generationen använder dator mer” 1
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