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Sammanfattning 
 
Denna studie grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv och syftar till att öka förståelsen för 
hur förskoleklasselever respektive pedagoger uppfattar tecknad film samt hur film kan 
användas som pedagogiskt verktyg. Jag har använt mig av en dramaturgisk analysmodel för 
att analysera den film som visats och därefter valt att genomföra intervjuer med elever och 
pedagoger för att fördjupa den kvalitativa ansatsen som denna studie har. Studien visar bland 
annat att elever och pedagoger fäster sig vid olika saker när de ser på film men också att de 
delar tankar kring att man kan lära sig något av att se på film. Studien visar dock att eleverna 
fortfarande saknar inblick i vad det innebär att se mer än bara det konkreta i en film, de 
djupare budskapen går dem förbi. 
 
Nyckelord: film som pedagogiskt verktyg, filmanalys, förskoleklass, förskollärare 
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Inledning 
I dagens samhälle kretsar allt mer kring media. Vi bombarderas av intryck via film, internet, 
tv, tidningar med mera och det tycks inte vara på väg att sakta ner inom den närmsta 
framtiden. Förskolan och skolan har en mycket viktig uppgift i att lära barnen hantera denna 
informationsmängd. Barnen behöver lära sig att ifrågasätta och kritiskt granska de 
informationskanaler som finns. Rask har myntat ett uttryck som i och för sig handlar om 
datorer och internet men det skulle lika gärna kunna handla om all media. Han säger ”Frågan 
är inte vilka etiska filter vi kan installera i datorerna. Den handlar istället om vilka etiska filter 
vi kan installera i barnen.”1  
 
Vad säger läroplanen för det obligatoriska skolväsendet om media? Läroplanen förskriver 
bland annat att skolan med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter ska främja deras 
fortsatta lärande. Att lära sig metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap bedöms som 
viktigt för att eleverna ska kunna orientera sig i det informationsrika och föränderliga 
samhället av idag. Det anses också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att tänka 
kritiskt för att kunna granska den information de stöter på. Vidare ska eleverna få möjlighet 
att uppleva olika uttryck för kunskaper genom att få pröva olika uttrycksformer så som drama, 
dans, musik och skapande i bild, text och form.2 
 
I läroplanen finns strävansmål och uppnåendemål. Bland strävansmålen kan man läsa att 
skolan ska sträva efter att alla elever lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda 
sina kunskaper. Detta för att bland annat kunna reflektera över erfarenheter samt kritiskt 
granska och värdera påståenden och förhållanden. Uppnåendemålen tar bland annat upp att 
eleverna efter genomgången grundskola ska ha utvecklat sin förmåga till kreativt skapande 
samt fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud. Eleverna ska också ha 
kunskaper om media och dess roll i samhället.3 Enligt en av statens offentliga utredningar 
(SOU) så är detta inte tillräckligt. Utredningen kritiserar läroplanerna för att de inte tar 
tillräcklig hänsyn till den värld där barn och ungdomar idag lever. 
 

”Sammanfattningsvis vill vi hävda att det finns en särskild barn- och 
ungdomskultur som spelar en stor roll i barns och ungdomars liv och 
för deras utveckling och identitet. Om skolan i sin verksamhet ska utgå 
ifrån, och ta till vara barns och ungdomars egna erfarenheter och 
kunskaper är deras kulturella yttringar en viktig del av dessa. Inte minst 
spelar medievärlden en stor roll. Det finns, menar vi, en tendens i 
vuxenvärlden, som också har avspeglats i riktlinjer och anvisningar till 
skolan, att framför allt se som skolans uppgift att motverka 
populärkulturen och att lära barn och ungdomar att ställa sig kritiska till 
dess yttringar. Vi menar att det är viktigare att se mediekulturen som en 
berikande del av barns och ungdomars liv. Skolan bör därför arbeta med 
att öka elevernas möjligheter att lära sig att förstå, att ta till vara och att 
använda sig av kulturen, snarare än att motverka den, även om förståelsen 
också handlar om att dekonstruera och att kritiskt granska.”4 

 
Allt detta sammantaget stämmer väl överens med att ge exempelvis film en plats i 
undervisningen, både som kreativt arbete genom att skapa egen film och som analysobjekt för 
kritisk granskning. Eleverna bör alltså ha rätt till att få möjlighet att öva sig i allt detta medan 
                                                 
1 Rask (2000, s.19) 
2 Utbildningsdepartementet (1998) 
3 Utbildningsdepartementet (1998) 
4 Utbildningsdepartementet (1997, s 243) 
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de fortfarande går i grundskolan. När de själva kan ta ställning till det som de möter i media 
och se de dolda budskap som så ofta finns där då anser jag att vi vuxna har lyckats.  
 
Nelson och Svensson hävdar också de att vuxenvärlden ofta fördömer barns populärkultur och 
bortser från att det i den kan finnas ett stort läropotential.5 Populärkulturen omfattar en otrolig 
mängd TV-program, filmer, böcker, tidningar och så vidare och att för mig utforska allt detta 
skulle bli allt för omfattande. Jag riktar därför in denna studie mot TV:n och dess möjligheter 
och risker för att om möjligt ta reda på vad som ligger bakom den negativa inställningen till 
populärkultur i skolan. När jag läste Fasts avhandling fick jag bekräftat att det forskats väldigt 
lite om TV-program och tecknad film för barn.6 Här såg jag då en möjlighet att fördjupa mig i 
något som inte fått så mycket pedagogisk uppmärksamhet men som trots det påverkar alla 
barn mer eller mindre. 
 
Under de praktikperioder jag varit ute i förskola och förskoleklass har jag upplevt att 
pedagogerna, precis som SOU-utredningen7 påstår, inte utnyttjat de möjligheter de har för att 
hjälpa barnen att tolka sin omvärld. Media lämnas utanför skolan och förskoleklassen trots att 
föräldrarna anser att det är bra med medieundervisning.8 De flesta barn tillbringar idag i 
genomsnitt ca tre timmar/dag framför TV:n9. De ser och hör en mängd saker och behöver få 
bearbeta dessa precis som de behöver bearbeta alla andra upplevelser. Frågan jag ställer mig 
är då om pedagoger i förskolan och förskoleklassen har tänkt i de banorna, har de övervägt att 
se film och barnprogram som ett pedagogiskt verktyg, det vill säga något som kan utnyttjas 
för att skapa förutsättningar för lärande?  Har de sett den inverkan som dessa medier har på 
barn och försökt hjälpa dem att bättre förstå vad det är de ser?  
 
Syfte 
Syftet med min undersökning är att undersöka användningen av film i förskolan. Jag ämnar 
även försöka ta reda på hur film uppfattas av barn och pedagoger.  
 
De frågor som jag använder mig av är: 

o Hur ser pedagoger på tecknad film? 
o Hur ser barn på tecknad film, finns det skillnader jämfört med pedagogernas syn?  
o Hur kan film användas som pedagogiskt verktyg? 

 
Begrepp 
Jag har i detta arbete valt att använda mig av begreppet pedagog för att beskriva de 
informanter som arbetar i de förskoleklasser studien berör. Anledningen till detta är att alla 
inte är just förskollärare, trots att de arbetar som det, utan en av pedagogerna är utbildad till 
tidigarelärare. Pedagog blir då en beskrivning som passar dem alla. Vidare har jag valt att i 
beskrivandet av studien använda mig av begreppet elev, detta för att de sexåringar som ingår i 
min studie går i förskoleklass och den är idag kopplad till och ofta inhyst i skolan. Jag har valt 
att göra detta trots att förskoleklassen är en frivillig skolform och att många, med all rätt, 
kallar dem barn. 

                                                 
5 Nelson och Svensson (2005) 
6 Fast (2007) 
7 Utbildningsdepartementet (1997) 
8 Danielsson (1997, s.11) 
9Comstock och Sharrer (2001), Danielsson (2003) 
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Bakgrund 
Enligt Anderson, Huston, Schmitt, Linebarger och Wright har alla nya media för 
masskommunikation (exempelvis böcker, radio och tv) inom ett par år efter att de 
introducerats anklagats för att vara ett hot mot de unga i samhället. Anledningen till att 
medierna skulle vara ett hot är att de tar tid från mer karaktärsdanande aktiviteter som 
exempelvis utomhusaktiviteter och läsning. Anderson m fl visar dock i sin studie att det inte 
finns något direkt samband mellan TV-tittande och minskad fysisk aktivitet. Huvudsyftet med 
studien var dock att undersöka om det fanns något samband mellan TV-tittande i 
förskoleåldern och uppförande i tonåren. Studien, som innefattade 570 informanter vid två 
studietillfällen (vid fem års ålder och vid 15-19 års ålder), visar att pedagogiska barnprogram 
kan påverka fram för allt pojkar positivt. De som tittat mycket på pedagogiska barnprogram 
blev mindre aggressiva och hade något högre betyg än de som inte tittat på den här typen av 
program.10 Bickham, Wright och Huston lägger fram en teori om varför just pojkar påverkas 
mer av pedagogiska barnprogram, enligt denna teori så beror det på att pojkar i genomsnitt 
utvecklas lite senare än flickor och att de därför ofta är lite sämre förberedda på skolstarten. 
De pedagogiska programmen indoktrinerade pojkarna i ”skoltänket” vilket ledde till en 
positivare upplevelse av skolan som i sin tur ledde till en positiv långtidseffekt med bland 
annat bättre betyg.11 Många forskare poängterar dock att det inte är mediet i sig som gjort 
denna skillnad utan innehållet. De visar nämligen också på fall där våldsamma och/eller 
inkonsekventa program påverkat barn negativt.12 
 
Nelson m fl menar att vi, när vi vill uttrycka något, inte bara använder oss av talet utan också 
av andra kulturella uttrycksformer, exempelvis film, foto, dans och teater. Alla dessa 
uttrycksformer är resurser som vi kan använda för att kommunicera med andra människor.13 
Gardner instämmer i tanken att kulturen är viktig för utvecklingen, hans teori grundar sig på 
att det är via användning av kulturella symbolsystem som de personliga intelligenserna 
utvecklas.14 Det är viktigt att komma ihåg även i förskolan för att inte utesluta möjligheter till 
lärande. Nelson m fl hävdar vidare att det inte är förrän i dialogen mellan vuxna och barn som 
de vuxna kan förstå vilken läropotential som finns i barnens kulturella uttryck.15 Den här 
dialogen saknas många gånger i dagens samhälle, Sieter påstår att många barn undviker att 
prata om sina leksaker och vad de ser på TV på grund av pedagogernas bristande intresse.16 
Vad är det som ligger bakom inställningen att barnkultur inte har något i skolan och förskolan 
att göra? 
 
Nelson m fl tar som exempel på vuxenvärldens fördömande av barnkulturen upp de förbud 
som på många skolor funnits mot Pokémonkort (spelkort baserade på en tecknad tv-serie). 
Lärarnas anledning till att förbjuda dessa leksaker i skolan var främst att minska risken för 
konflikter. De hade inte satt sig in i vad barnen gjorde med korten och inte insett de 
möjligheter som fanns där. I en radiointervju i samband med detta förbuds införande berättade 
några elever vad de faktiskt gjorde med Pokémonkorten. De organiserade klubbar som 
spelade tillsammans, vissa sålde gamla leksaker för att kunna köpa Pokémonkort och de läste 

                                                 
10 Anderson, Huston, Schmitt, Linebarger och Wright (2001) 
11 Bickham, Wright och Huston (2001) 
12 Anderson, Huston, Schmitt, Linebarger och Wright (2001), Bickham, Wright och Huston (2001), Fisch (2004) 
13 Nelson m fl (2005) 
14 Gardner (1994) 
15 Nelson m fl (2005) 
16 Citerad i Michell och Reid-Walsh (2002) 
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manualerna till korten som dessutom visade sig vara på engelska. I detta engagerade arbete så 
tränar barnen många av de saker som de enligt läroplanerna ska träna, allt från demokrati till 
språk och matematik. Nelson m fl konstaterar sammanfattningsvis att barn inte nödvändigtvis 
lär sig mer av saker som är tillverkade med en pedagogisk baktanke än av vilken 
informationskälla som helst, det som är viktigt är det sociala samspelet.17 I samband med 
detta kan det vara intressant att fundera över vad som idag kan anses vara ett läromedel. 
Enligt Hylén så finns det två definitioner: 
 

”• en snävare tradition, där man utgår från produkten och avgränsar 
läromedel till de produkter som utvecklats för att användas till 
lärande 
• en vidare tradition som utgår från lärsituationen och säger att allt 
som lärare och elever använder i sitt lärande kan ses som 
läromedel.”18 

 
En dialog mellan vuxna och barn, som idag tycks saknas då det i många förskolor och skolor 
är den snävare traditionen för läromedel som används, kan verka som motvikt om de negativa 
aspekterna av barns populärkultur (misstro mot omvärlden, osäkerhet och aggressivitet19) 
börjar överväga.20 Med andra ord så behöver eleverna få ta in sin populärkultur i skolan och i 
vuxenvärlden för att kunna lära sig att hantera de problem som den kan medföra samt för att 
få en mer varierad bild av hur kulturen framställs. 
 
Danielsson hävdar att många pedagoger fortfarande tycker att media, framförallt de rörliga 
bildernas media, är något negativt för barn.21 En anledning till denna inställning i förskolans 
och skolans värld kan vara att pedagogerna inte vet hur de ska använda media och det som är 
okänt blir, som Anderson m fl uttrycker det, hotfullt.22 Denna okunskap och rädsla kan göra 
att pedagogerna föredrar att fortsätta med välkända metoder. Detta är dock något som 
Danielsson vill ändra på. Hon poängterar istället det positiva med media i förskola och skola, 
exempelvis möjligheterna för barn att vidga sina vyer, att skratta, att få uppslag till 
experimenterande och skapande samt att resa i tid och rum med mera. Precis som Nelson m 
fl23 lyfter hon fram de sociala vinningar som finns i att samlas kring något som barnen 
intresserat sig för. Danielsson betonar dock att ett av målen med mediaarbetet bör vara att ge 
barnen en grundinsikt i kritiskt granskande för att senare kunna se kritiskt på sin omgivning. 
Kritiskt granskande är också något som hon menar, enligt Filipsons studie, efterfrågas av 
föräldrar. Filipsons studie visar för övrigt att de flesta föräldrar är positiva till 
medieundervisning redan i förskoleklassen.24 Trots detta så är media och barnens 
populärkultur något som ofta undviks av förskollärare. 
 
Förskolan sätter sig ofta emot den kommersialiserade kulturen och fokuserar istället på 
traditionella lekar och metoder. Förskolan utger sig för att vilja vara ett komplement till 
samhället och detta skulle då vara en anledning till att barnens populärkultur stängs ute. I 
Fasts undersökning är det endast en av fem förskollärare som försöker lära sig om det barnen 
intresserar sig för. De övriga förskollärarna resonerar som så att det mesta som barnen ser på 
                                                 
17 Nelson m fl (2005) 
18 Hylén (2007, s.7) 
19 Cantor (2001) 
20 Anderson m fl (2001) 
21 Danielsson (1997) 
22 Anderson m fl (2001) 
23 Nelson m fl (2005) 
24 Citerad i Danielsson (1997, s.11)     



   9 
 
 

TV och de leksaker de leker med bara är ”strunt”, det finns viktigare saker att ägna sig åt i 
skolan. En annan anledning till varför populärkulturen inte släpps in är att barnen ofta kan 
mer än pedagogerna vilket vänder upp och ner på det traditionella maktförhållandet. Läraren 
är inte längre den självklare ledaren som visar vägen mot kunskapen utan tvingas istället följa 
sina elever vilket kan kännas som ett misslyckande.25 Hollo hävdar dock att en sann pedagog 
inte bara ska undervisa utan också låta sig undervisas av sina elever.26   
 
Danielsson väcker i samband med resonemanget kring populärkulturens vara eller icke vara 
Tallberg Bromans27 intressanta fråga om pedagogiken i förskolan ska vara kulturbevarande 
eller framtidsförberedande. Danielsson anser att förskolan kan vara både och. Hon påstår att 
arbetet med media inte behöver betyda att man lämnar traditionerna helt utan att man endast 
vidgar vyerna för både elever och pedagoger.28  
 
Hargreaves verkar också han för att skolan ska vara framtidsförberedande. Han påpekar att 
samhället ständigt förändras och att detta måste tillåtas påverka skolan om den ska kunna 
hjälpa sina elever in i samhället. Han påstår vidare att skolan idag fastnat i ett tänkande som 
resten av samhället redan lämnat och att skolan därför inte kan anses vara förankrad i 
verkligheten. Om skolan inte är förankrad i verkligheten fyller den då någon funktion? Inte 
enligt Hargreaves, han är mycket kritisk till den traditionalistiska syn som präglar många 
skolor och förskolor.29  
 
Som motvikt till dessa positiva röster gällande media i förskola och skola ställer sig Grossman 
och DeGaetano. De har i sina undersökningar konstaterat att det inte är tillgängligheten på 
vapen eller förändringar i världen utan TV:ns intåg som är den största orsaken till att våldet i 
det amerikanska samhället har ökat. De tar som stöd för sina påståenden upp att det, enligt 
Carlsson och Von Felitzen30, i USA gjorts ca 3500 undersökningar om mediavåldets påverkan 
de senaste 50 åren. Alla utom 18 av dessa undersökningar visade på ett samband mellan 
mediavåld och verkligt våld. En förklaring till att mediavåldet påverkar så mycket är enligt 
författarna att barn uppfattar det som händer på TV som något verkligt.31 Grossman m fl 
menar att barn av naturen inte är våldsamma men att de imiterar sådant de ser runtomkring 
vilket innebär att när de ser våldsamheter så imiterar de och lär sig det handlingsmönstret. De 
har hittat tre huvudsakliga effekter av upprepad påverkan från mediavåld. Den första är 
aggressivitet, barn tar oftare till våld för att lösa konflikter. Den andra är rädsla, barn 
utvecklar en syn på världen som farligare än den i själva verket är. Den tredje effekten är 
okänslighet för både fiktivt och verkligt våld. För att motverka det här så föreslår de att vuxna 
ska ta sig tid att prata om film med barn, förklara hur filmskaparna gör för att fånga vår 
uppmärksamhet och tydligt visa barnen att det inte fungerar på samma vis i verkligheten.32 
 
Vad säger forskningen om barns tankar kring TV, är det verkligt eller inte? Kan barn lära sig 
något av att se på TV? Som jag tidigare konstaterar finns det inte så mycket forskat kring 
detta. Barns tankar har inte prioriterats av olika anledningar. Doverborg och Pramling har 
dock observerat att barn har olika förhållningssätt till TV:n. Vissa barn är övertygade om att 
allt som visas på TV-skärmen är verklighet medan andra resonerar att det som är tecknat är 
                                                 
25 Fast (2007) 
26 Citerat i Uljens (1997, s. 181) 
27 Citerad i Danielsson (1997, s.10)  
28 Danielsson (1997) 
29 Hargreaves (1998) 
30 Citerad i Grossman och DeGaetano (1999, s 24) 
31 Grossman m fl (1999) 
32 Grossman m fl (1999) 
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fantasi och det som visar riktiga människor är på riktigt.33 Finns det då några ”säkra kort” i 
filmvärlden? Många tror att tecknade filmer och då särskilt Disney-filmer är barnvänliga. Det 
finns dock studier som visar att även filmer som Skönheten och odjuret kan vara olämpliga för 
barn att se.34 Vad kan det då få för konsekvenser om barn tror att det som händer på TV:n är 
verkligt? 
 
Grossman m fl hävdar bestämt att barn som engagerar sig i TV:n som om den vore verklighet 
löper stor risk att bli mer aggressiva och okänsliga för våld. De säger också att barnen kan få 
en skev verklighetsbild som gör att de tror att världen är farligare än den är. Den här rädslan 
kan i sin tur leda till överdrivna reaktioner som exempelvis att de när de blir lite äldre känner 
ett behov av att ha ett vapen för att kunna försvara sig.35 TV:n kan dock också vara något 
positivt, Fast hävdar att barnen via TV:n skolas in i en visuell läskunnighet. Med det här 
menar hon att barnen lär sig läsa bilder vilket är en mycket nyttig kunskap i vårt visuella 
samhälle där nya bilder ständigt blixtrar förbi.36 
 
Media som kulturella artefakter 
Jag har i min studie utgått ifrån det sociokulturella perspektivet att det är via interaktion och 
dialog som människor lär sig. Många tänker sig säkert dialog som något som sker mellan två 
eller flera människor men enligt det sociokulturella perspektivet så kan dialog också uppstå 
mellan en människa och en bok, en bild eller något annat som sänder ut någon form av 
budskap.37 Idag är nog de största spridarna av diverse budskap internet tillsammans med TV 
och film vilka dagligen bombarderar oss med information och underhållning. Frågan är då 
vad vi lär oss av detta, kan vi komma i dialog med ett media som ofta utövar 
envägskommunikation?  
 
Säljö hävdar att man i allmänhet inte kan betrakta saker, eller artefakter som han kallar dem, 
som döda ting. Han menar att mänskliga tankar, kunskaper och konventioner byggts in i 
apparaterna vilket gör att vi när vi använder apparaterna samspelar vi med dessa inbyggda 
tankar. Säljö diskuterar också hur kunskap uppkommer och förs vidare. Också här konstaterar 
han att antaganden och perspektiv byggs in i kunskaperna och han ställer frågan om hur 
tillgängliga dessa perspektiv är för den som lär.38 Detta är något som pedagoger måste ta 
hänsyn till, ett media i sig kan inte lära ut något objektivt men i samspel med mediet och de 
tankar som finns bakom det kan nya insikter nås. Mediet kan också användas som startpunkt 
för en diskussion där barn och vuxna samtalar och tillsammans gå mot nya insikter.  
     
Det sociokulturella perspektivet betonar språkets betydelse för vår utveckling och vårt 
lärande. Med andra ord så är själva formulerandet av vår begynnande förståelse i ord, mötet 
av reaktioner och sedan samtalen kring detta en väsentlig del av vårt lärande. I samspel med 
andra tvingas vi att verkligen tänka efter för att kunna förmedla vad vi tror oss veta. Det 
viktiga i dessa samtal är inte att man i slutändan är överens utan att man vågar pröva sina 
begynnande kunskaper. Alla människor bär på olika erfarenheter och i ett öppet samtal kan vi 
lära av varandra.39 
 

                                                 
33 Doverborg och Pramling (1995) 
34 Truxal (1994) 
35 Grossman m fl (1999) 
36 Fast (2007) 
37 Dysthe (Red., 2003) 
38 Säljö (2000) 
39 Dysthe (Red., 2003) 
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Det sociokulturella perspektivet belyser också kontextens, det vill säga allt som omger oss, 
betydelse för inlärningen. Allt vi möter i vår livsvärld påverkar vårt sätt att uppfatta saker och 
ting. Som pedagog är det därför mycket viktigt att ta hänsyn till den kontext som 
undervisningen sker i. Kunskap är enligt det sociokulturella perspektivet inte något som kan 
studeras eller läras in skilt från sin omvärld utan en lärande individ är alltid en del av en större 
kulturell och kunskapande gemenskap.40 I denna kulturella gemenskap ingår även 
populärkulturen vilket då innebär att den kan ligga till grund för vidare utveckling och 
meningsfullt lärande. 
 
Filmanalys 
Jag börjar med att gå igenom den analysmodell jag tagit hjälp av. Den består av ett antal 
berättarkomponenter som redovisas nedan. Sedan följer en analys av Kalles klätterträd – Att 

göra en uppfinning
41. Filmen är en del i en serie av tecknade filmer för barn och det 

analyserade avsnittet är ca tio minuter långt. 
 
Dramaturgi 
Ordet dramaturgi betyder läran om dramatiskt berättande men har också fått en mer praktisk 
betydelse nämligen konsten att fånga publikens intresse. Dramaturgin kan självklart också 
användas bakvänt, det vill säga för att ta reda på hur filmskaparen gjort för att fånga tittarnas 
intresse och detta är vad jag försökt göra. Den dramaturgiska modell jag använt finns 
beskriven i Filmboken. Jag har valt att främst rikta in mig på de berättarkomponenter som 
filmskaparen använt, det vill säga hur filmskaparen gjort för att väcka en viss känsla eller få 
tittarna att tycka något särskilt.42 Nemert och Rundblom delar upp berättarkomponenterna i tre 
huvudrubriker som sedan kan delas upp ytterligare. De tre huvudrubrikerna är vad vi ser 
(människa, klädsel, miljö), hur vi ser det (bildstorlek, kameravinklar, belysning) samt vad vi 
hör (ljudeffekter, musik, dialog).43  
 
Kalles klätterträd – Att göra en uppfinning 
Redan i den ca 50 sekunder långa vinjetten presenteras huvudkaraktären Kalle samt de 
återkommande sidorollerna morfar och Emma. De presenteras med bild och beskrivning. Det 
som för tillfället står i fokus har alltid de klaraste färgerna och förtydligas ytterligare med 
svarta konturer för att tittaren enkelt ska förstå vad han/hon bör rikta sin uppmärksamhet mot. 
 
Hur Kalle är som person får tittarna en inblick i när det sägs att han tycker om att ligga i sitt 
träd och fantisera. Musiken i samband med detta är livlig och positiv. Den förändras lite när 
nästa karaktär, Emma, presenteras. Då blir musiken mjukare och tystare vilket ger känslan av 
att det är något speciellt med Emma. Detta bekräftas strax därefter då sångaren upplyser 
tittarna om att Kalle tycker Emma är fin, detta trots att hon bara finns i hans fantasi. När så 
morfar kommer i bild återgår musiken till samma livliga känsla och volym som den hade när 
Kalle presenterades. Om morfar får vi veta att han tycker om att läsa om vad som händer i 
omvärlden. Efter detta tonar musiken och bilden ut. 
 
Avsnittet börjar med att Kalle ligger i sitt träd och morfar sitter därunder och läser i tidningen. 
Morfar läser högt om en stor uppfinnarkongress och detta väcker Kalles nyfikenhet. Kalle 
börjar fantisera om uppfinnarkongressen och hur den skulle kunna gå till. Fantasiavsnitten 
signaleras genom att bilden av Kalle tonar ut samtidigt som bilden av det han fantiserar om 

                                                 
40 Dysthe ( Red.,2003) 
41 Cohen och Landström (1975) 
42 Nemert och Rundblom (1999) 
43 Nemert m fl (1999) 
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tonar in. Detta är ett återkommande grepp som gör det lättare för tittarna att förstå när Kalle 
fantiserar eller tänker tillbaka på något och när han befinner sig i nuet. I fantasin om 
uppfinnarkonventet presenteras bilder på vuxna människor i olika åldrar, deras uppfinningar 
och den uppenbara glädje och samhörighet de känner där de i slutscenen står samlade i en 
grupp och skrattar. Denna fantasibild väcker lusten att själv uppfinna något.  
 
För att hålla intresset för filmen vid liv introduceras nu ett problem. Kalle vill uppfinna en 
trädplanteringsmaskin men hur gör man och vad behövs för att göra något sådant? Han börjar 
åter fantisera och tittarna får följa med till ett skrotupplag där han helt på egen hand plockar 
ihop en mängd skrot som ska användas till maskinen. I bakgrunden hörs trafikljud och 
skramlet från skrotet som Kalle flyttar runt. Vidare konstaterar Kalle att han nog måste ta 
morfar till hjälp för morfar har en så bra verktygslåda. Verktygslådan kommer i bild och 
öppnas, verktygen presenteras ett och ett genom att kameran panorerar från höger till vänster 
över dem alla. De namnges och tittaren får höra de ljud verktygen gör när de används vilket 
gör det lättare att identifiera dem. Sedan visas ritningen över maskinen och trots att tittaren 
endast ser den så framgår det av bakgrundsljuden att arbetet med maskinen pågår. Närbilder 
används för att visa vissa detaljer men oftast visas scenerna i helbild, detta gäller generellt 
genom hela filmen.  
 
Maskinen färdigställs men fungerar inte på första försöket. Efter några mindre justeringar kan 
Kalle börja plantera sina träd. Trots att varken Kalle eller morfar ger några ljud ifrån sig kan 
tittaren sätta sig in i deras känslor via de mycket tydliga ansiktsuttrycken. Kalle kör maskinen 
runt i staden och planterar nöjt en mängd träd, ackompanjerad av positiv bekymmersfri musik. 
Han deklarerar att alla som vill får vara i träden. 
 
För att hålla historien levande ytterligare en stund presenteras nu problem två som är att man 
måste se var man kör. Tittaren får se hur Kalle är nära att krocka med en telefonkiosk. 
Minspelet visar tydligt att det inte var vad han hade tänkt göra, sedan försvinner Kalle och 
maskinen ur bild och man hör en krasch. Han krockar med en identisk maskin framförd av en 
rödhårig kvinna. Kvinnans röda hår spelar an på den klassiska fördomen att rödhåriga 
människor har ett häftigt temperament vilket gör scenen än mer spänningsfylld. Fantasin 
avbryts för ett ögonblick och Kalle är åter i trädet, han tänker att det inte går att vara säker på 
att vara först med en uppfinning och ser lite orolig ut. Kalle återvänder till fantasin och ett 
ögonblick står situationen och väger, ska den rödhåriga kvinnan bli arg eller hur ska detta 
sluta. En del av maskinen rullar runt på marken och alla tittar på den, kameran zoomar in den. 
När den stannar får tittaren återigen se hela bilden med de två krockade maskinerna. Kalle, 
morfar och den rödhåriga kvinnan tittar på varandra och sedan kommer det förlösande 
skrattet. De skrattar tillsammans, spänningen släpper och Kalle återvänder till verkligheten 
med ett leende. Här avslutas avsnittet genom att kameran zoomar ut längre och längre från 
Kalle och intromusiken spelas tyst. 
  
Filmskaparen har använt sig av ett enkelt men effektivt bildspråk som förmedlar känslor och 
stämningar i ett tempo som är lätt att följa med i. De klara färgerna och svarta konturerna 
signalerar vad som är i fokus utan att göra det överdrivet. Zoomning, panorering och andra 
kameraeffekter används sparsamt vilket också medverkar till det lite drömmande intryck 
Kalle och hans fantasier ger.  
 
Sammanfattningsvis ger filmen en bild av att också barn kan uppfinna och försöker väcka en 
viss nyfikenhet för konstruktioner. Den lyfter också fram en vilja att dela med sig samt hur det 
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kan påverka andra människor positivt. Ett problem som lyft är det om att vara först, filmen 
visar att det inte är viktigt att vara först med något. Huvudsaken är att det är roligt. 

 
 
 
Metod 
I följande avsnitt kommer jag att redovisa vilka metoder jag använt för att genomföra denna 
studie. Studien har en kvalitativ ansats vilket innebär att den görs i syfte att försöka förstå hur 
elever och pedagoger resonerar kring film och hur film, enligt dem, kan påverka. Studien görs 
inte för att man ska kunna generalisera resultatet till några större sammanhang utan för att få 
en grundläggande förståelse för filmens betydelse och möjligheter i detta sammanhang. Jag 
kommer i det här avsnittet att gå igenom urvalet, vilka forskningsetiska principer jag tagit 
hänsyn till samt beskriva hur intervjuer och observationer genomförts. 
 
Urval 
Forskningsetiska val 
Som stöd för mina forskningsetiska val har jag använt mig av vetenskapsrådets regler och 
riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De föreskriver bland annat att 
informanten skall informeras om syftet med studien, om att medverkan är frivillig, att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan samt att medgivande skall inhämtas från vårdnadshavare 
om informanten är under femton år.44 För min studie innebar detta att jag när jag sökte 
kontakt med pedagoger var noga med att informera om vad studien handlade om, i vilket syfte 
den gjordes samt att deltagande var helt frivilligt. Vidare så informerade jag vårdnadshavarna 
skriftligt och sökte deras tillstånd att intervjua eleverna. Väl på plats i förskoleklasserna 
berättade jag för eleverna varför jag var där samt vad vi skulle göra. När filmen var slut och 
jag ställde frågor till eleverna var jag noga med att formulera frågorna så att ingen skulle 
känna sig tvingad att svara.  
 
När det var dags för de enskilda och mer grundliga intervjuerna med elever frågade jag om 
det fanns någon som var frivillig, vilket det som tur var alltid gjorde, och valde sedan bland 
dessa. Lindgren och Sparrman påpekar att det är sällsynt att eleverna får vara med och säga 
sitt när de ska dokumenteras. Deras känslor inför att filmas, spelas in på band eller fotas tas 
det sällan hänsyn till.45 Det var en av anledningarna till varför det kändes viktigt för mig att 
vända mig till eleverna och fråga hur de kände inför att bli intervjuade och få deras samtycke 
till intervjun. Eftersom att inga vårdnadshavare, som jag tidigare nämnt, nekat att ge tillstånd 
till intervjuerna så var det inte något jag behövde ta hänsyn till vid detta urval. Innan intervjun 
började frågade jag hur informanten ställde sig till att bli inspelad på band. Alla godkände 
detta, den enda reservation som yttrades var ett par av pedagogerna som gick med på att bli 
inspelade bara de skulle slippa lyssna på det själva sedan. De flesta elever var mycket nyfikna 
på hur det skulle fungera och jag tog mig då tid att förklara detta för dem samt demonstrera 
hur diktafonen fungerade, allt för att de skulle förstå vad de gav sig in i. 
 

                                                 
44 Vetenskapsrådet (2002) 
45 Lindgren och Sparrman (2003) 
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Informanter 
De enda krav jag ställde när jag sökte informanter var att de skulle arbeta respektive gå i 
förskoleklass, att eleverna jag skulle intervjua skulle vara ungefär lika många flickor som 
pojkar samt att jag inte skulle ha någon nära relation till informanterna.  
 
Jag ringde, av praktiska skäl men också för att minska spridningsområdet, först till skolorna i 
och i närheten av stadens centrum. Jag fick till slut kontakt med fem pedagoger som var 
villiga att ställa upp i min studie, alla fanns inom en radie på fem kilometer från stadskärnan. 
De pedagoger som tackade nej till att delta angav alla tidsbrist som anledning. Under 
telefonsamtalet bestämdes en tid för mitt besök och inom ett par dagar efter att detta beslutats 
åkte jag ut till skolorna och delade ut informationspapper och tillståndsansökningar till 
pedagogerna vilka vidarebefordrade dessa till föräldrarna. Att inte få föräldrarnas tillstånd att 
intervjua eleverna var ett av de hinder jag i förväg oroat mig något för men det visade sig helt 
obefogat. Ingen av föräldrarna motsatte sig att deras barn kunde medverka i studien vilket 
gjorde mitt arbete lättare. 
 
Totalt var det 48 förskoleklasselever och fem pedagoger, uppdelade på tre tillfällen, som 
tittade på filmen. Efter varje filmvisning så samtalade jag lite med hela förskoleklassen om 
vad de tyckte om filmen innan jag valde ut två frivilliga elever ur varje grupp för en mer 
djupgående intervju. De som intervjuades var två flickor, fyra pojkar samt de fem 
pedagogerna, en man och fyra kvinnor. En av förskoleklasserna bestod nästan enbart av 
pojkar så av den anledningen blev fördelningen mellan pojkar och flickor fyra och två istället 
för det eftersträvade tre och tre. 
 
Film 
Kraven jag satte upp för vilken film jag skulle använda mig av var att det skulle vara en 
tecknad film för barn och den fick inte vara längre än 30 minuter. Ytterligare ett krav var att 
jag inte hade sett filmen tidigare, detta för att förhindra att mina personliga förutfattade 
meningar skulle styra analysen av filmen. Jag besökte bland annat stadsbiblioteket för att 
undersöka vilka filmer de hade till utlån. Jag var dock tvungen att avfärda den möjligheten då 
det stod klart att de filmerna endast fick lånas i tre dagar vilket var för kort tid för att jag 
skulle hinna både analysera filmen och visa den för mina informanter. 
 
Den film jag till slut valde heter Kalles klätterträd

46, det är en serie kortfilmer producerade på 
1970-talet som 2003 släpptes på DVD. Avsnittet jag valde är nummer två i serien och heter 
Att göra en uppfinning. Jag valde detta avsnitt för att det var lagom långt, ca 10 minuter, och 
för att jag hoppades att det inte var så många av barnen som sett det. Att välja något som 
barnen troligtvis sett tidigare kan också ha sina fördelar, exempelvis har de då haft möjlighet 
att få grepp om historien och då kanske hellre kan tänka lite djupare kring mina frågor. Jag 
valde dock att ta en ganska okänd film för att jag ville komma åt den mer spontana reaktionen 
kring vad tecknad film kan innebära. 
 
Utrustning för filmvisningen, det vill säga TV och DVD-spelare, lånades ur skolornas 
befintliga förråd. Detta var något som jag kom överens om med pedagogerna redan under det 
första samtalet och det underlättade de praktiska arrangemangen avsevärt. 
 

                                                 
46 Cohen  m fl (1975) 
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Observations- och intervjutekniker  
Jag valde att dels använda mig av penna och papper, dels av en diktafon. Penna och papper 
använde jag främst under filmvisningen, detta för att dokumentera ifall barnen samtalade 
medan de såg på filmen och vad de i så fall sa. Jag noterade också minspel och rörelser hos 
barn och pedagoger som jag uppfattade hade med filmen att göra. Jag valde att innan 
intervjuerna ha ett kort gruppsamtal vilket innebar att jag ställde några frågor till hela den 
grupp som sett filmen. Detta gjorde jag för att få en lite vidare bild av vad förskoleklasselever 
i allmänhet uppmärksammade i en film. Jag använde inte diktafon utan antecknade enbart 
under gruppsamtalet. Här noterade jag de olika svar som kom fram samt frekvensen av de 
svar som flera barn gav. 
 
Vid intervjuerna använde jag som jag tidigare nämnt en diktafon för att spela in samtalet, 
Kennedy menar att diktafonen ger frihet att rikta all uppmärksamhet mot informanten utan att 
samtidigt försöka tolka och skriva ned vad han/hon säger.47 Jag valde dock att också använda 
penna och papper för att notera exempelvis handrörelser, ansiktsuttryck och liknande. Detta 
antecknande skulle enligt Johansson och Svedner bidra till naturliga pauser där informanten 
får möjlighet att tänka utan att känna att intervjuaren bara väntar på att hon/han ska svara.48  
 
Vad gäller själva utformningen av de enskilda intervjuerna så ville jag ha mer av ett samtal än 
en utfrågning och därför skrev jag som förberedelse endast ner ett antal stora frågor som 
främst behandlade informanternas åsikter om filmen, dess budskap samt eventuella 
användningsmöjligheter (se bilaga 1). En av anledningarna till att jag valde att inte göra ett 
strikt frågeschema var att jag ville försöka undvika att mina informanter fick känslan av att 
jag redan visste svaren, eller i alla fall vad jag ville ha för svar. Dessutom ville jag ha 
möjligheten att följa upp på tankar som kom fram under intervjuns gång för att försöka förstå 
mer av de bakomliggande tankarna. Det här är ett tillvägagångssätt för kvalitativa intervjuer 
som Trost rekommenderar.49 Jag avslutade alla intervjuer med ett par enklare frågor för att 
informanterna skulle lämna situationen med en positiv känsla. Detta är enligt Hellgren särskilt 
viktigt när man intervjuar barn.50 Einarsdóttir menar att det kan vara svårt att intervjua barn 
eftersom de inte har lika stor erfarenhet av vad det innebär att bli intervjuade. Av denna 
anledning är det att föredra att se på intervjuer med barn mer som ett samtal där intervjuaren 
till största delen är en lyssnande part.51 Det här är också något som jag försökt ta hänsyn till 
under de intervjuer jag gjort. 
 
Databearbetning och tillförlitlighet 
Ljudbanden höll förvånansvärt hög kvalité vilket, precis som Wehner-Godée52 påpekar, 
underlättade det tidskrävande transkriberingsarbetet. Vid transkriberingen sammanförde jag 
också ljudinspelningen med de anteckningar jag gjort för att få en så levande bild som möjligt 
av vad som sagts och vad som hänt i samband med samtalet. De transkriberade intervjuerna 
bearbetades genom att jag noterade de frågor som var gemensamma och sorterade svaren i två 
kategorier, en för eleverna och en för pedagogerna. Utöver de gemensamma frågorna så 
noterade jag också kommentarer och frågeställningar som var av särskilt intresse men som 
kanske bara fanns hos en av informanterna. De observationer som jag gjorde i samband med 
intervjuerna bakades som jag tidigare nämnt in i transkriberingen av det bandade materialet. 

                                                 
47 Citerad i Wehner-Godée (s.105, 2000) 
48 Johansson och Svedner (2006) 
49 Trost (2005) 
50 Hellgren (2005) 
51 Einarsdóttir (2007) 
52 Wehner-Godée (2000) 



   16 
 
 

När jag i resultatdelen valt att använda mig av citat från intervjuerna är dessa något justerade 
för att bli mer läsvänliga. Jag har tagit bort stakningar och skrivit ut hela ord där mina 
informanter använt sig av dialektala förkortningar. Jag har dock ansträngt mig för att på intet 
vis förvanska vad mina informanter sagt utan bara ändrat sådant som inte ändrar betydelsen 
av det sagda. 
 
Observationerna från filmvisningen har bearbetats för att hjälpa till att besvara frågan om hur 
barn respektive pedagoger ser på tecknad film. Kommentarerna i de olika grupperna har 
jämförts med varandra för att om möjligt komma fram till vad som fångar uppmärksamheten 
mest. Kroppsspråk och ansiktsuttryck har också till viss del tagits med för att tydliggöra den 
tysta kommunikation som finns mellan människor. 
 
Att jag som person påverkar den här studien är nog mer eller mindre ofrånkomligt. Jag har 
dock vidtagit ett antal åtgärder för att påverkan ska bli så liten som möjligt. För det första har 
jag ansträngt mig för att välja material och informanter som jag inte sedan tidigare har någon 
nära relation till. Detta för att undvika att mina känslor ska färga analyser och intervjuer. För 
det andra så analyserade jag filmen innan jag visade den för mina informanter. Detta dels för 
att förhindra att jag koncentrerade mig på filmen istället för på dokumentationen och dels för 
att jag skulle vara på det klara med vad jag tyckte om filmen. Ifall jag inte analyserat filmen 
innan jag såg den tillsammans med mina informanter hade risken varit större att jag sedan i 
intervjuerna omedvetet styrt samtalet till de områden som fascinerat mig. Nu anser jag att 
eftersom att jag var medveten om vad jag tyckte om filmen kunde jag koncentrera mig på vad 
mina informanter hade att säga utan att känna ett behov av att diskutera mina egna åsikter.  
 
Tillförlitligheten i studien grundas bland annat på att jag i förväg formulerat frågor som 
hjälpte mig att hålla alla intervjuer på ungefär samma kurs, även om jag tillät och till viss del 
uppmuntrade utsvävningar kunde jag sedan återvända till ämnet. Jag avsatte en hel dag för 
vartdera besök, detta för att tidsfaktorn inte skulle påverka. Alla informanter tilläts ta den tid 
de önskade till att förklara och spinna vidare på olika tankar. Av praktiska skäl genomfördes 
intervjuerna på de skolor som informanterna går och arbetar i. Tyvärr visade det sig svårt att 
hitta en helt ostörd lokal att genomföra intervjuerna i. På två av de tre skolorna blev jag 
hänvisad till ett utrymme i anslutning till en korridor vilket innebar att det förekom ett antal 
störande moment i from av andra elever och lärare som passerade. När detta hände så kunde 
jag med hjälp av de förkonstruerade frågorna leda tillbaka samtalet till det område jag var 
intresserad av. 

 
 

 
Resultat 
I följande avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av min studie. Jag kommer dela upp 
redovisningen i enlighet med mina forskningsfrågor och till viss del kategorisera svaren efter 
de intervjufrågor jag använt mig av.  
 
Hur sexåringar ser på tecknad film 
Observationerna jag gjorde i samband med att filmen visades tydliggjorde att alla elever, i alla 
fall till en början, är otroligt intresserade av att titta på film. De tre elevgrupperna följde 
ungefär samma mönster när de tittade på filmen. De satt tysta, stilla och följde med stora 
ögon, till synes mycket fascinerade, vad som hände i filmen de första minuterna. Det förekom 
endast ett fåtal kommentarer och dessa var helt knutna till det som just då visades på TV-
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rutan. När några elever, efter ungefär halva filmen, började skruva lite på sig och prata med 
varandra blev de i två av tre grupper nedtystade av pedagogerna. I den tredje gruppen lade sig 
pedagogen istället i diskussionen men avslutade den ganska snart, jag tolkade det som en 
medelväg mellan att låta de som ville diskutera få prata och ge de övriga lugn och ro att se 
filmen. 
 
De kommentarer som yttrades var enbart positiva, (”Coolt!”53, ”Nu till slut, det vet jag… 
JA!”54). Det fanns några som tycktes mindre intresserade av filmen, de visade denna 
inställning med kroppsspråk och ansiktsuttryck (suckar, uttråkat ansiktsuttryck) men de sa 
inget. Den av de tre grupperna som samtalade minst under själva filmvisningen visade sig 
senare vara den grupp som var mest van vid att se film i förskolan.  
 
I gruppsamtalet efter filmen var de allra flesta mycket positiva och ivriga att få tala om vad de 
tyckte om filmen. Den händelse som flest elever i alla tre grupper nämnde som rolig var när 
de två identiska maskinerna kockar i slutet. Denna händelse plockades av vissa elever i delar, 
de valde t ex att bara fokusera på ljuden i slutscenen (skratt och rullande hjul). Flera av 
eleverna härmade både ljudet från det rullande hjulet och de rörelser som Kalle gör i samband 
med återberättandet av detta. Utöver krocken så nämndes själva byggandet, verktygslådan, 
ljuden från skroten, planterandet av träd med mera som positiva och roliga händelser. När jag 
sedan frågade om det var något som de tyckte var mindre bra eller rent ut sagt dåligt var det 
inte lika stor variation på svaren men det var inte heller lika många som ville säga något. Det 
samlande temat för de situationer som av barnen uppfattats som mindre bra var att de tog 
förhållandevis lång tid utan att det hände något nytt. Planterandet av alla träd och när morfar 
satt under trädet var ett par av de scener som nämndes. 
 
Intervjuerna lyfte fram en del av det som fångat mina informanters intresse. Eleverna 
fokuserade även fortsättningsvis främst på det konkreta i filmen. När de gav exempel på 
sådant som de tyckte var bra tog de, framför allt flickorna, även här bland annat upp krocken i 
slutet av filmen och motiverade det med att det var roligt, att få en utförligare beskrivning än 
så visade sig mycket svårt. Även när de ombads att beskriva något som var mindre bra med 
filmen så var det konkreta händelser som nämndes av de elever som tyckte att det fanns något 
som inte var så bra.  
 

”Jag gilla ju inte /…/ när de här va ju litet, det var tråkigt när de 
plocka, när de bytte, det var så jobbit… när de försökte bygge den 
hel.” 55 (Pratar om när Kalle och morfar korrigerar maskinen så att 
den ska fungera som de vill.) 

 
En av pojkarna gav sig dock lite djupare in i historien och berättade under intervjun för mig 
att han inte tyckt att slutscenen från uppfinnarkongressen var bra. Hans tolkning skilde sig 
helt från min positiva känsla kring scenen (se filmanalysen). 
 

”Det var när /…/de skratta åt de dära, vad heter det uppfinningarna. 
… Jag tänkte typ att det var inge snällt. Åsså tänkte jag att det var 
ganska dumt att de skratta fast det var jättebra uppfinningar.”56 

 

                                                 
53 Pojke 1, 26/11 2007 
54 Flicka 1, 28/11 2007 
55 Pojke 2, 27/11 2007 
56 Pojke 3, 28/11 2007 
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Som jag tidigare nämnt finns det forskare som hävdar att barn tror att det de ser på TV är 
verklighet. Min studie både bekräftar och motsäger detta. Två av sex elever ansåg att den 
film vi just sett skulle kunna vara verklig, en elev var osäker och de tre kvarvarande hävdade 
att det bara var påhitt. En av pojkarna gav följande anledning till varför den här filmen inte 
kunde vara på riktigt: 
 

”Nej. Därför man kan inte plantera upp ett träd ur, på asfalten.”57 
 
När de sen fick frågan om de sett något annat på TV som skulle kunna vara verkligt fick jag 
flera undvikande svar vilket får mig att tro att de inte delade samma uppfattning om vad ordet 
verkligt innebar eller att de inte riktigt förstod frågan. En flicka berättade dock att hon sett en 
kvinna som balanserade och det var nog på riktigt men att allt annat var påhitt. Hälften av 
eleverna såg också någon form av mening med filmen, en flicka ansåg att man skulle lära sig 
att bygga saker och en av pojkarna var helt övertygad om att där fanns en mening men han 
visste inte vilken den var.  
 
Alla de intervjuade eleverna ansåg att man i allmänhet kunde lära sig något av att titta på 
antingen den här filmen eller någon annan film. Det var dock endast hälften som kunde ge 
något exempel på något de själva hade lärt sig av att titta på film, en av dem nämnde 
exempelvis att den här filmen visar hur viktigt det är att se sig för i trafiken. Att det var så få 
som hade något exempel att ge får mig att tro att det kan vara så att de övriga inte var säkra 
på vad de trodde men tolkade min fråga och mitt uppförande som att jag helst ville att de 
skulle svara att de trodde man kunde lära sig något.  
 
Som avslutning frågade jag om eleverna skulle vilja se mer film i förskoleklassen. Jag 
förväntade mig, efter de övervägande positiva kommentarerna, att få ett unisont ja på den 
frågan men så blev inte fallet. Två av de sex eleverna ville inte se mer film i skolan. 
Anledningen visade sig vara att de ansåg att de redan såg tillräckligt med film. 
 
Hur pedagoger ser på tecknad film 
Pedagogerna å sin sida tycktes i fyra fall av fem mer koncentrerade på eleverna än på filmen. 
Detta kan vara en anledning till att de i intervjuerna inte tog upp särskilda scener utan pratade 
mer allmänt om filmen. De uppfattade det som positivt att den var lugn, barnanpassad och att 
den lockade med fantasi. Ett par av pedagogerna uttryckte sig så här:  
 

”Vad jag tycker är bra med den det är att den faktiskt inte är en 
actionfilm. De här barnen behöver se nåt helt annat, de klarar inte av 
sånt här, det är ju action jämt. …det här blir för långsamt, men det är 
nyttigt.”58 
 
”Jag tyckte den var bra, alltså pedagogiskt så tänkte jag.. Vilken grej 
att låta han ligga där och tänka ut /…/ att fantisera, att det inte blev 
så att han gjorde det [byggde maskinen] utan hela tiden så backade 
de tillbaka till att han låg där i trädet. … För ibland så blir det ju 
som att när de ska, de kan som inte riktigt fantisera tycker jag. Att 
de har /…/ slutat kunna det på nåt vis, det bli som ’Näe, jag vet int, 
jag vet int, näe jag kan int, jag förstå int’ så där.”59 

                                                 
57 Pojke 4, 27/11 2007 
58 Pedagog 1, 28/11 2007 
59 Pedagog 2, 28/11 2007 
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Det framgår mer eller mindre tydligt i alla intervjuer med pedagogerna att de anser att deras 
elever idag nog ser lite för avancerade filmer och att dessa innehåller för mycket våld. Den 
här filmen hörde tydligen inte till den kategorin för ingen av pedagogerna var negativt inställd 
till den. Det enda negativa som nämndes var att en av pedagogerna tyckte att berättarrösten 
var lite otydlig. 
 
På frågan om pedagogerna trodde att eleverna uppfattade film som verklighet var de överens 
om att det beror mycket på vad eleverna har med sig ”i ryggsäcken” som en av pedagogerna 
uttryckte det. De erfarenheter som eleverna har med sig från andra sammanhang avgör om de 
tror att det de ser på TV är verkligt eller inte. Pojken som refererade till att det inte går att 
plantera träd på asfalt har säkert både upplevt asfalt och träd och vet att dessa inte hör ihop. 
Något som de flesta pedagogerna pekade på var att eftersom filmen var tecknad var nog 
sannolikheten att eleverna skulle tolka det som fantasi större än om det hade varit en spelfilm. 
 

[Eftersom att det var tecknat…] ”Det gör mycket, det blir en helt 
annan syn på, på tänket… Men hade det varit riktiga människor och 
en riktig trädmaskin då tror jag att de hade kunnat tro att det var 
riktigt ja... Åtminstone… inte alla. De är ju lite olika i sin utveckling 
och vad de har för fantasi och vad de har för ryggsäck med sig i livet 
va.. En del ha ju ingen alls och en del har en jättestor ryggsäck.”60 
 
”Jag tror att de förstå att det är, eftersom att det är tecknat, så tror 
jag att de förstår att det är på låtsas.”61 

 
En av pedagogerna tog upp att hon, trots att många elever påstod att det som händer på TV är 
på låtsas, upplevde att eleverna hade mycket svårt att förstå det här med film. Hon tog som 
exempel att de läst ur Astrid Lindgrens böcker och sedan pratat om filmerna som baseras på 
böckerna. Eleverna hade svårt att förstå att någon måste stå bakom kameran och bestämma 
vad som skulle filmas då berättelsen för dem redan var självklar.  
 
Vad gäller tanken bakom filmen så var alla pedagogerna rörande överens om att den handlade 
om att fantisera och att fantasier är något bra. En av pedagogerna lyfte fram karaktären Emma 
och ansåg att det var bra för pojkarna att se att en ensam pojke kunde ha en fantasikompis 
som dessutom var en tjej. Ingen av pedagogerna tog upp något av det mer konkreta i filmen, 
exempelvis det genomgående byggtemat med presentation av ritning, verktyg och så vidare.  
 
På frågan om eleverna kan lära sig något av att titta på film så svarade alla pedagoger ja. 
Vissa reservationer för att endast en del filmer var bra lades fram. Filmerna måste också 
diskuteras för att ge någon bestående kunskap ansåg den pedagog som senare visade sig vara 
den som använde film mest i sin verksamhet. Som exempel på bra film lyftes serien Fem 

myror är fler än fyra elefanter
62

 upp, den används av flera av pedagogerna. 
 

”Ja, det tror jag. Inte för mkt film, men film som har ett pedagogiskt 
innehåll, det tror jag. Det kan man lära sig av. För vi ser Fem myror 

                                                 
60 Pedagog 1, 28/11 2007 
61 Pedagog 3, 26/11 2007 
62 Haglund och Linné (1973) 
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är fler än fyra elefanter t ex, varannan vecka. Och vi tycker ju att 
våra, att de när de sitter och ser det, de lär sig otroligt mycket!”63 

 
När det gällde mer exakt vad eleverna lärt sig av att se på film verkade det dock, precis som 
för eleverna själva, svårare att ge några exempel. Flera av pedagogerna påpekade att 
lärdomarna kunde vara på både gott och ont, en gav exemplet att film kan användas vid 
bokstavsinlärning men att eleverna via film, främst amerikansk film, också kan lära sig fula 
ord. Dessa ord kan de även lära sig av äldre syskon och vänner som tillåts se den typen av 
film. Det framgår inte om pedagogen menar att alla amerikanska filmer innehåller fula ord 
eller om hon tänker på någon särskild kategori. Samma pedagog betonar vikten av att titta på 
filmen innan man visar den för eleverna för att bilda sig en uppfattning om den verkligen 
uppfyller de syfte som var tanken. 
 

”… man måste kanske välja film själv… och sen måste jag titta på 
det själv också. För alla disneyfilmer är inte alls bra. Kan jag tycka. 
Så att.. Man måste ju… Vad är jag ute efter? Är jag ute efter att de 
ska träna sig på rädsla eller är jag ute efter att jag vill att de ska lära 
sig bokstäver eller. Vad är jag ute efter? Det måste jag ju alltid ha 
klart för mig själv först och sen... Jobba utifrån det då.”64 

 
Som mjukavslutning på intervjun så frågade jag hur länge pedagogerna arbetat som 
förskollärare samt var de gått sin utbildning. Den mest nyutbildade hade endast undervisat i 
ett år och den som hållit på längst hade undervisat i 28 år, alla hade antingen utbildat sig på 
Luleå eller Umeå universitet. Det visade sig när jag analyserade svaren att de som gått på 
Umeå universitet i mycket högre grad använde sig av film som pedagogiskt verktyg än de 
som gått sin utbildning på Luleå universitet. Detta kan dock bero på slumpen. 
 
Hur film kan användas som pedagogiskt redskap 
Studien visar att film kan användas som pedagogsikt verktyg. Under intervjuerna har både 
pedagoger och elever nämnt filmer som de sett i förskoleklassen. Bland de nämnda filmerna 
är det pedagogiska barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter

65 mest frekvent 
förekommande. Fyra av fem pedagoger säger att de åtminstone visar dessa program någon 
gång ibland, de har dock varierande anledningar till varför samt olika mycket pedagogisk 
tanke bakom filmvisningen. En av pedagogerna säger sig använda programmen i sitt arbete 
med bokstäver och anser att barnen lär sig väldigt mycket av det. En annan pedagog använder 
mest programmet som en liten variation i undervisningen, det vill säga mer som underhållning 
än undervisning. 
 
En av pedagogerna talar sig varm om de faktafilmer som finns att låna via Utbildningsradion 
(UR). Som exempel nämner hon en film som handlar om myror och hur starka de är och en 
annan film som handlar om vänskap. Hon menar att filmerna illustrerar det som hon vill att de 
ska prata om i förskoleklassen och att filmerna väcker många tankar hos barn. Det här 
bekräftas av att jag i intervjuerna med elever i hennes förskoleklass får höra talas om både 
filmen om myror och den som handlar om vänskap. 

 
”Pojke, 6år: Man lärde sig att /…/ man ska va vänner å. 
 Och också handla det om hjärnan och så. 

                                                 
63 Pedagog 1, 28/11 2007 
64 Pedagog 1, 28/11 2007 
65 Haglund m fl (1973) 
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Intervjuare:  Om hjärnan? 
Pojke, 6år:  Ja, här. [Pekar på sitt huvud] 
Intervjuare: Ahh 
Pojke, 6år:  Sen var det hur man retas. 
Intervjuare: Okej, fick man lära sig hur man retas? 
Pojke, 6år:  Nej man skulle säga hur om att det är inge snällt att 

man skulle lära sig att det är inge snällt att retas. Aa, 
och man lärde sig att vissa kan ju vara långhåriga och 
de ska man inte retas för det.”66

 

 
 
Sammanfattande analys 
Det blev under min studie tydligt att pedagogerna prioriterat läroplanens67 mål gällande media 
olika mycket. Ett par av dem var väl insatta i hur de ansåg att film kunde bidra till 
undervisningen medan andra inte hade tänkt på det överhuvudtaget. Det intressanta här var att 
det visade sig att de som inte använde sig av film som pedagogiskt redskap i undervisningen 
hade gått Luleå universitets lärarutbildning. Eftersom att detta är en så pass liten 
undersökning kan jag inte dra några definitiva slutsatser av detta men det väcker intressanta 
tankar. 
 
Barnen å sin sida ansåg att det säkert gick lära sig något av att titta på film men det var svårt 
för dem att komma på något som de själva lärt sig utan det tycks som att film för dem mest 
var ett nöje. När då en av pedagogerna säger att hon anser att barnen lär sig så otroligt mycket 
av den film de ser i förskoleklassen så undrar jag hur mycket hon reflekterat kring detta. Lär 
sig eleverna verkligen något som de kan ha nytta av? Säkert lär de sig sådant som de själva 
inte reflekterar över utan tar för självklart. Frågan är då bara om pedagogerna fullgör sitt 
uppdrag, läroplanen68 betonar ju också vikten av reflektion och kritiskt tänkande. Min studie 
visar tecken på att trots viljan hos vissa pedagoger att använda film så saknas fortfarande den 
engagerande dialogen mellan elever och pedagoger kring vad man kan lära sig av film. Det är, 
anser jag med stöd i det sociokulturella perspektivet, denna dialog som verkligen kan bidra 
med nya insikter och kunskaper som både elever och pedagoger kan ha nytta av.  
 

 
 
 
Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera generaliserbarhet, metodval, möjliga tolkningar av 
resultatet samt frågor som kan vara intressanta för fortsatt forskning. 
 
Metoddiskussion  
Den studie jag genomfört är inte stor nog för att kunna ge några resultat som är 
generaliserbara för alla pedagoger och förskoleklasselever i Sverige. Detta var heller inte min 
avsikt. Däremot kan studien ge en inblick i hur elever och pedagoger ser på tecknad film. 

                                                 
66 Pojke 5, 26/11 2007 
67 Utbildningsdepartementet (1998) 
68 Utbildningsdepartementet (1998) 
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Denna inblick ger pedagoger i liknande kontexter möjlighet att tänka över hur de resonerar 
och därigenom komma vidare i sitt mediaarbete. 
 
De metoder jag använt mig av och den kvalitativa ansats jag antagit ger studien ett djup som 
jag inte tror är möjligt att nå med mer kvantitativa metoder. Den nackdel som dock finns med 
den kvalitativa ansats jag haft är att den gör det svårt att på denna korta tid ta med mer än ett 
fåtal informanter, i det här fallet fem pedagoger och sex förskoleklasselever. 
Tidsbegränsningen hindrade mig också från att göra mer än en filmanalys. Det finns, på grund 
av de få informanterna och den enda filmanalysen, en risk att jag tolkar in för mycket i de 
resultat jag kommer fram till. Detta är dock en aspekt som jag har övervägt under mitt 
tolkande av resultaten. 
 
Valet att använda intervjuer som metod framstod tidigt som det bästa alternativet. Som Trost 
lägger fram det så är det via intervjuer med flexibla följdfrågor lättare att få fram vad 
informanten faktiskt menar än om jag hade valt att skicka ut en enkät69. Den risk som alltid 
finns vid en intervju är att intervjuaren tolkar informantens svar på ett felaktigt sätt. För att 
minimera denna risk har jag gått igenom bandupptagningarna ett flertal gånger och 
transkriberat dem ordagrant. Självklart färgas ändå studien av mina åsikter men antalet 
feltolkningar minskar när forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor vilket jag i mina 
intervjuer har gjort. Huruvida informanterna hämmades av att bli inspelade på band eller inte 
är svårt att ge något definitivt svar på, känslan jag fick under intervjuerna var dock att 
informanterna snabbt glömde bort den lilla diktafonen som låg på bordet. Jag upplever 
sammanfattningsvis att det positiva i att kunna koncentrera mig mer på informanten och sedan 
lyssna flera gånger på intervjuerna väger upp för de eventuella nackdelarna. 
 
Valet av lokal för filmvisning och intervjuer styrdes till stor del av vad som var praktiskt och 
schematiskt genomförbart. Filmen visades antingen i förskoleklassens klassrum eller i en 
närliggande samlingslokal och intervjuerna genomfördes i klassrummets närhet. Det här är 
välbekanta miljöer för eleverna vilket enligt Trost bidrar till att skapa en trygghetskänsla hos 
informanten70. Som jag nämnde i metodavsnittet så visade det sig svårt att hitta en ostörd plats 
att genomföra intervjuerna på. I efterhand inser jag att jag borde ha bokat en lokal för 
intervjuerna samtidigt som jag, med pedagogerna, bokade tid och plats för filmvisningen. 
Störningarna som oftast bestod av att det passerade elever eller lärare i den anslutande 
korridoren innebar att intervjun ibland fick avbrytas för en kort stund. Men tack vare det 
frågeformulär jag konstruerat så kunde jag alltid återgå till ämnet efter ett avbrott och 
intervjuerna kunde också alltid slutföras. Jag bedömer det inte som att dessa störningar var 
särskilt allvarliga och tror inte att de påverkade intervjuresultaten i någon nämnvärd 
utsträckning.  
 
Observationerna jag gjorde i samband med filmvisningen kanske inte gav ett så stort material 
men de gav värdefulla insikter i hur förskoleklasselever och pedagoger ser på film. Om jag 
inte observerat hade jag till exempel inte sett de uttråkade ansiktsuttrycken som signalerade 
att det trots bristen på kritiska kommentarer fanns det de som inte tyckte att filmen var så 
väldigt bra. Observationerna bekräftade också att det var klokt att välja en kort film, 
förskoleklasselever är fortfarande barn och har ännu inte skolats in i stillasittandets konst utan 
vill gärna ha friheten att röra på sig. Jag tror att om de tvingats sitta stilla och se en långfilm 
hade de nog inte kunnat koncentrera sig på filmen utan istället fått ägna koncentrationen på att 
försöka sitta stilla vilket ju inte var avsikten med filmvisningen. 
                                                 
69 Trost (2005) 
70 Trost (2005) 
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Filmanalysen har bland annat bidragit till att öka min förståelse för de tekniska grepp som 
bidrar till den totala upplevelsen av en film. Denna förståelse har varit både en fördel och en 
nackdel för mig som intervjuare. Fördelen ligger i att jag som jag tidigare nämnt redan varit 
medveten om vad i filmen som fascinerat mig och till viss del varför just det varit så 
fascinerande. Den medvetenheten har gjort det möjligt att helt koncentrera mig på att 
observera mina informanter samt lyssna till deras utläggningar under intervjuerna. Dessutom 
var denna förförståelse till hjälp när jag konstruerade intervjufrågorna, jag var helt enkelt 
säkrare på vad det var jag ville veta. Den nackdel som jag i efterhand kan se är att min 
entusiasm kring filmen nog minskat något på grund av att jag tittat så många gånger på den. 
Detta kan ha lett till att de svar mina informanter gett inte väckt lika starkt gensvar hos mig 
som de kanske skulle ha gjort om jag inte sett filmen så många gånger. Jag tror att 
intervjuerna med pedagogerna kan ha påverkats särskilt mycket då mina förväntningar på 
deras analyser kanske omedvetet var lite för höga. Detta kan i så fall ha lett till att de svar jag 
fick var lite för självklara för mig och att jag därför inte ställde lika många följdfrågor som jag 
kanske hade gjort ifall min egen förförståelse varit mindre. 
 
Av själva genomförandet av denna studie har jag lärt mig mycket men ett av de mest givande 
momenten var intervjuerna. Att verkligen lyssna på mina informanter har vissa gånger varit 
svårt men det har alltid varit mycket lärorikt. Att intervjua barn var en mycket nyttig 
erfarenhet, balansgången mellan att försöka få svar på mina frågor och att inte styra dem för 
mycket har varit en verklig utmaning. Det är dock något som jag tror kommer vara mig till 
stor hjälp i mitt yrkesliv. 
 
Tolkningar av viktiga resultat 
De flesta pedagogerna var under filmvisningen mer koncentrerade på eleverna och att de 
skulle sitta stilla än på filmen i sig. Det här tror jag kan ha flera orsaker, bland annat så 
upplever jag att det fortfarande finns en oskriven regel som säger att ifall eleverna inte uppför 
sig så är det för att läraren är dålig. Pedagogerna borde alltså vilja visa upp en väluppfostrad 
klass för mig som utomstående, och dessutom forskare, för att jag ska se dem som kompetenta 
pedagoger. Det skulle också kunna vara så att pedagogerna av gammal vana vill ha tystnad 
när de ser på film eller så är det helt enkelt så att rättvisefaktorn gör sig gällande, det är svårt 
att hålla fokus på vad som händer om alla tillåts prata och därför ska alla istället vara tysta. 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat elevernas uppförande är den ”goda” uppfostran. 
Den uppfostran som barn får i dag skiljer sig i många fall från den uppfostran som deras mor- 
och farföräldrar fick men vissa drag finns ändå kvar. Ett av dessa drag är att barnen, när det 
passar de vuxna, ska synas men inte höras71. Det som ska höras allra minst är kritiska röster 
vilket jag tror kan ha bidragit till att de som med sitt kroppsspråk tydligt visade att de inte 
tyckte filmen var så intressant ändå inte sa så mycket när jag efterfrågade sådant som inte 
varit så bra med filmen. Även om jag försökte vara neutral så är jag övertygad om att eleverna 
tolkade min närvaro och mina frågor som att filmen betydde något för mig och för att göra 
mig nöjd höll de inne med de mest kritiska kommentarerna. Einarsdóttirs studie stärker mina 
misstankar, hon menar nämligen att barn ofta inte är vana vid att vuxna är intresserade av 
deras åsikter utan ser dem som auktoriteter som söker ett svar. Barnen anstränger sig då för att 
tillfredsställa auktoriteten genom att svara det som de tror att auktoriteten vill höra.72 
 

                                                 
71 Nelson m fl (2005) 
72 Einarsdóttir (2007) 
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För att spinna vidare på de förväntningar som av tradition finns på pedagogerna så vill jag 
påstå att detta kan också ha påverkat deras beskrivning av filmen. Pedagogerna tog endast upp 
abstrakta saker när de ombads att beskriva vad som var bra med filmen. Detta skulle kunna 
bero på att de, i kontexten förskoleklassen där de har rollen som pedagoger, förväntas se lite 
djupare och söka en mening med det som händer. Min närvaro som forskare förstärkte 
antagligen ytterligare förväntningarna på att pedagogerna skulle ge ”kloka” svar. Jag 
misstänker att de hade svarat annorlunda om jag visat filmen för dem i deras hem. Där är de 
privatpersoner och inte pedagoger och kontexten tillåter då att de tycker om mer triviala saker. 
Det här är också den största skillnaden mellan hur elever och pedagoger ser på tecknad film 
som min studie visar. Eleverna har ännu inte skolats in fullt i de förväntningar på abstraktion 
som finns i skolvärlden utan låter känslorna och de direkta intrycken styra medan 
pedagogerna gräver djupare för att hitta tankar som ligger bakom det uppenbara. 
 
En av de stora frågor som finns i min studie är om film är skadligt för barn för att de tror att 
det som händer på TV-skärmen är verkligt. Grossman m fl73 hävdar att det är så men jag är 
inte lika övertygad. Min studie visar att det inte alls är så att alla sexåringar tror att det som de 
ser på TV är på riktigt. Istället hävdar några till och med att nästan allt de ser på TV är på 
låtsas. Det här får mig att undra vad eleverna egentligen ser på TV. Är det så att de ser 
exempelvis en bit av ett inredningsprogram eller ett nyhetsprogram och tror att också det är på 
låtsas? Det betyder i så fall att det snarare är så att vi vuxna måste vara tydliga med att vissa 
saker som visas på TV faktiskt händer i verkligheten än att vi bör oroa oss för att eleverna tar 
allt till sig som om det vore verkligt. Hur det än är med detta så betyder det dock inte att 
eleverna inte påverkas av vad de ser på TV. Jag vill därför, med stöd av det sociokulturella 
perspektivet, hålla med Grossman m fl om att det är viktigt att samtala med eleverna om vad 
det är de ser och vad det kan betyda74. Samtal kring film och andra TV-program är en 
förutsättning för att eleverna ska få en djupare inblick i det budskap som nästan alltid finns 
samt därefter kunna ta ställning till vad de tycker om detta budskap. Det här stöds i min studie 
av att barnen med några få undantag endast berörde den konkreta ytan i Kalles klätterträd

75. 
Om jag hade genomfört ett eller flera mer djupgående samtal kring filmen innan intervjuerna 
hade nog svaren sett annorlunda ut. Att kunna se de underliggande budskapen anser jag, och 
flera forskare med mig76, vara en mycket viktig kompetens i dagens samhälle där media tar 
allt större plats. Att sedan kritiskt granska dessa budskap för att kunna ta ställning till dem är 
dessutom ett av läroplanens77 mål. En av pedagogerna tar också upp hur hon försökt förklara 
vad som egentligen händer när en film spelas in men att det var svårt för barnen att förstå. 
Detta är med andra ord något som kräver fler samtal. 
 

”Jag tänkte bara nu, vi har ju läst Ronja och Mio min Mio och de här 
eftersom vi har hållit på med Astrid Lindgren. Och då har de ju lite 
svårt det här /…/när jag läs boken och sen berättar hur de har gjort i 
filmen. De har jättesvårt att förstå hur man kan filma, ’Vadå, hur.. 
vadå film..’ De förstår som inte riktigt det här med att det är någon 
som står där bakom med kameran.”78 

 

                                                 
73 Grossman m fl (1999) 
74 Grossman m fl (1999) 
75 Cohen m fl (1975) 
76 Danielsson (1997), Doverborg m fl (1995), Grossman m fl (1999), Rask (2000)  
77 Utbildningsdepartementet (1998) 
78 Pedagog 2, 28/11 2007 



   25 
 
 

Flera av dem som tidigare skrivit om media i skola och förskola hävdar att många pedagoger 
är negativt inställda till att exempelvis visa film för eleverna.79 Min studie visar dock att mer 
än hälften av pedagogerna är positiva till filmvisning i förskoleklassen. Exakt vad detta beror 
på kan jag utifrån min undersökning inte svara på. Det hade kunnat vara en ny trend. Men 
bland den forskning, som visar på att pedagoger är negativa, jag tagit del av finns arbeten 
utgivna så sent som 2007. Den enda anledning som visar sig i mina resultat är den att Umeå 
universitet kanske har tryckt lite extra på just medias användbarhet i sin lärarutbildning då det 
är de pedagoger som fått sin utbildning på just Umeå universitet som är mest positiva till film 
i förskoleklassen. Att pedagogerna var positiva kan också ha påverkats av filmen i sig. Den är 
producerad på 1970-talet vilket innebär att flera av pedagogerna säkert själva har sett den som 
små eller tillsammans med sina egna barn. Detta kan väcka igenkännande och positiva känslor 
som egentligen inte har med filmens innehåll utan endast med nostalgiska minnen att göra.  
 
Under intervjuerna så lyftes både fördelar och nackdelar med film i förskoleklassen fram. De 
nackdelar som nämndes kan nästan alla kopplas till Grossman med fleras studie då de främst 
handlade om hur eleverna tar till sig våldsamt uppförande och fula ord från de filmer de ser. 
Det mest intressanta med detta var dock att det var de som var mest positiva till användandet 
av film som pedagogsikt redskap som tog upp dessa nackdelar. En nackdel som ingen av 
pedagogerna nämnde men som visade sig när jag bearbetade intervjuerna var att eleverna i 
min studie hade svårt att berätta något som de lärt sig av att se på film. Detta gällde även de 
elever vars pedagog sagt att hon ansåg att de lärde sig otroligt mycket. En viktig lärdom att 
dra av detta är att eleverna måste göras medvetna om sitt lärande för att kunna reflektera över 
det, det kritiska tänkandet som flera forskare80 men också läroplanen81 framhåller som viktigt 
får inte gå förlorat.  
 
Det positiva som pedagogerna betonade var hur illustrativt och intresseväckande det kan vara 
att visa film. Något som en av pedagogerna tog upp som mycket viktigt i samband med 
filmvisning är att pedagogen själv tittar på filmen innan han/hon visar den för eleverna just för 
att undvika onödigt våldsamma och grova sekvenser. Det här tror jag är en av de viktigaste 
insikterna som en pedagog behöver i sammanhanget. Min studie visar, precis som Nelson m fl 
påstår82, att det finns lärdomar att dra också från film som inte producerats för att användas 
som pedagogsikt redskap, men för att dessa filmer ska vara nyttiga så krävs det att den 
pedagog som använder dem har en tanke och en plan för vad eleverna kan lära sig av den. 
 
Av de lärdomar som jag kan dra av denna studie vill jag sammanfattningsvis främst lyfta fram 
insikten att eleverna inte tycks medvetna om vad de lär sig av de filmer de ser i 
förskoleklassen men också hemma. Att medvetandegöra detta lärande anser jag vara ett 
viktigt steg mot att senare kunna kritiskt granska media på det vis som läroplanen83 
föreskriver. Ett sätt som jag anser är bra, och som också nämndes av ett par av de pedagoger 
jag intervjuat, är att samtala om film. Med hjälp av filmen och dess budskap kan man sedan 
diskutera sådant som annars kan vara svårt att prata om utan att någon blir utpekad, 
exempelvis mobbning. 
 

                                                 
79 Danielsson (1997), Fast (2007), Grossman m fl (1999), Michell och Reid-Walsh (2002), Nelson m fl (2005) 
80 Bickham m fl (2001), Danielsson (1997, 2003), Fisch (2004), Nelson m fl (2005) 
81 Utbildningsdepartementet (1998) 
82 Nelson m fl (2005) 
83 Utbildningsdepartementet (1998) 
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Förslag på användning av Kalles klätterträd 

I detta tio minuter långa avsnitt finns det en mängd saker som kan användas i en pedagogisk 
verksamhet, allt beroende på vad pedagogen väljer att fokusera på. I min filmanalys fann jag 
både konkreta och mer abstrakta saker som med fördel kan diskuteras i en förskoleklass. Ett 
exempel på något konkret, som dessutom är mycket tydligt, är den presentation av verktyg 
som görs. Som jag nämner i filmanalysen så presenteras verktygen med både namn, bild och 
det ljud de ger ifrån sig när de används. Kring den här scenen kan pedagogen och eleverna 
prata om vilka verktyg eleverna har använt, vad verktygen används till, om det finns fler 
verktyg än de här, vem som använder verktygen mest (vilket kan leda till en genusdiskussion) 
och så vidare. Filmen kan också användas för att introducera ett arbetsområde som har något 
med konstruktion att göra. En annan konkret lärdom som en av eleverna tog upp var att man 
måste se sig för i trafiken. Det här är något som definitivt kan användas som 
diskussionsunderlag i en förskoleklass där eleverna kanske börjar få lite större frihet att röra 
sig i trafiken på egen hand. 
 
På en mer abstrakt nivå handlar den här filmen om att fantisera, att hjälpas åt, att våga försöka 
och att det inte är viktigt att vara först alla gånger. Det här är saker som kan vara svårare för 
sexåringar att se på egen hand, vilket min studie också visar. Det är däremot sådant som de 
med hjälp av en pedagog kan upptäcka och sedan prata om. Att exempelvis få bekräftat att det 
är bra att fantisera och att fantasier kan leda till nya upptäckter och uppfinningar kan 
säkerligen utlösa en skaparlusta hos de allra flesta i en förskoleklass. Denna skaparlusta kan 
leda till att eleverna börjar tävla med varandra om vem som skapar bäst eller blir klar först. 
Om detta skulle vara fallet tar filmen, som jag nämnde i början av stycket, också upp tankar 
om att det är bra att hjälpas åt och att det viktiga inte är att komma först med något utan att det 
de gör ska ge glädje.  
 
Förslag på fortsatt forskning 
Frågan om barn tror att det de ser på TV är verkligt eller inte har kanske till viss del besvarats 
av min studie men samtidigt så har nya varianter på frågan uppdagats. Det visade sig att några 
av eleverna ansåg att allt de såg på TV var påhittat. Vad menar de egentligen med det? Är det 
så att de försöker säga att eftersom att det är på TV så händer det inte just nu eller är det rent 
av så att de faktiskt anser att allt som visas på TV är fantasier? Inbegriper det i så fall också 
nyhetssändningar, dokumentärer och liknande och vad får det i så fall för konsekvenser för 
elevens världsbild? 
 
Eftersom att jag inte övervägt pedagogernas krav på tystnad vid filmvisningen som en faktor 
innan jag påbörjade min studie har jag inte frågat mina informanter om hur de själva tänkte 
kring detta. Det skulle vara intressant att vid ett senare tillfälle göra fler observationer och 
intervjuer för att försöka hitta den verkliga anledningen till detta uppförande. 
 
En annan aspekt som jag på grund av tidsbegränsning tvingades bortse från är skillnader 
mellan tecknad film och spelfilm. I hur stor utsträckning påverkar det barns syn på vad som är 
verkligt och inte? Pedagogerna i min studie trodde alla att sannolikheten var större att 
eleverna skulle tro att en spelfilm var verklig än att en tecknad film var det. Samtidigt så var 
det en pedagog som efter lite eftertanke la till att hon var osäker på om det faktiskt var så. 
Hon hade upplevt att eleverna också kunde leva sig in i tecknade historier så mycket att de 
blev verkliga. 
 

[Om det varit spelfilm då?] ”Då hade nog fler trott att det var på 
riktigt samtidigt som att jag tror att många barn idag lever sig så in i 
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det så att nog kan det här bli verklighet för dem för alla tvspel och 
data spel är ju teckande figurer. Och jag har de som tror att de är 
t.o.m. figurerna på. X som du pratade med här han är, han tror ju att 
han är Mario.”84 
 

Ytterligare en fråga som dök upp när jag bearbetade det insamlade materialet var hade att göra 
med krocken i slutet av filmen. Det här är den scen som flest elever ansåg var bra och rolig. 
Det som i sammanhanget hade varit intressant att ta reda på var vad som var roande med 
scenen. En mörk syn på detta är att barnen kan lära sig att det inte är farligt utan roligt att 
krocka. Men det kan också ses som att eleverna ser förbi själva krocken och anammar det 
positiva i att karaktärerna kan skratta tillsammans.  
 
  

                                                 
84 Pedagog 3, 26/11 2007 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
1. Berätta något som du tyckte var bra med filmen. 

Hur tänkte du när du såg det? 
 
2. Berätta något som du tyckte var mindre bra med filmen. 

Hur tänkte du när du såg det? 
 
3. Tror du att film är något som har hänt på riktigt? 
 Den här filmen/andra filmer/tvprogram? 
 
4.Tror du att de som gjort filmen ville säga något med den? 
 Vad? 
 
5. Tror du att du kan lära dig/att barnen kan lära sig något genom att titta på film? 
 Har du/barnen lärt sig något av att titta på film som du kan berätta för mig? 
 
 
Mjukavslutning…. 
 
6. Skulle du vilja se mer film i förskolan? 
 
7. Hur gammal är du? 
 
 
Endast pedagogerna:   
 
8.Hur ser du på film som ett pedagogiskt verktyg? 
 
9.Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 
 
10. Var fick du din utbildning? 
 


