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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö 
inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på 
vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film. Frågeställningarna i studien är: 
Hur inramas och diskuteras barns handlingar av förskollärare i användning av film som 
dokumentation? På vilket sätt är barnen delaktiga i att använda film? Studien är baserad 
på några förskollärares upplevelser av fenomenet i fråga och är en kvalitativ studie där 
personliga intervjuer har genomförts. I tidigare forskning redovisas hur barn påverkas 
av film i förskolans sociala miljö samt förskollärares kunskap om film och dess 
konsekvenser. Genom socialsemiotik framgår hur förskollärare ser på film och bilder på 
olika sätt beroende på hur vi ser på vår omvärld. I resultatet framträder tre teman, varav 
de två första behandlar vilka effekter film får för barn samt förskollärare i förskolans 
sociala miljö och det tredje berör vilka konsekvenser detta får för barnens handlingar. I 
diskussionen besvarar vi studiens frågeställningar genom att beskriva vilka 
konsekvenser filmarbetet får för barnens handlingar i arbetet med film. Studien visar att 
förskollärare behöver utveckla sin kunskap kring filmarbetet i förskolan då det finns 
många olika aspekter att ta hänsyn till innan filmarbetet påbörjas.   
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1 Inledning 
En problematik som kan uppstå kring användning av pedagogisk dokumentation är 
faktorer kring hur stor erfarenhet och teoretisk kunskap förskollärare har av de olika 
metoder som används inom pedagogisk dokumentation. Användning av film i arbetet 
med pedagogisk dokumentation utvecklas i takt med teknikens framväxt i samhället. 
Tillämpning av denna metod kräver teoretisk kunskap då vi ser olika på film om vi har 
olika erfarenheter. Enligt Läroplan för förskola 98 (2010) ska pedagogisk 
dokumentation ligga till grund för utvecklingsarbetet i verksamheten. 
 
1.1 Pedagogisk dokumentation 
Lenz Taguchi (2013) beskriver hur den svenska förskolan är ledande inom användning 
av dokumentation för utveckling av verksamheten. Under våra yrkesår i förskolan har vi 
stött på många olika typer av dokumentation. Först inom lärarutbildningen studerade 
pedagogisk dokumentation, erhölls förståelse för och intresse av vikten av densamma. 
Lenz Taguchi (2013) påvisar att många förskollärare ser pedagogisk dokumentation 
som ett hjälpmedel för att utveckla såväl sig själva som verksamheten. Detta arbetssätt 
lyfter även Kennedy (1999) som visar hur förskollärare utmanar och utvecklar barnets 
tankar och idéer. Lind (2010) visar hur dokumentation blir pedagogisk när förskollärare, 
tillsammans med barn eller enskilt, diskuterar och synliggör läroprocesser. De olika 
läroprocesserna ger förskollärare en klarhet i vad barnen har för intresse (ibid.) Palmer 
(2012) beskriver hur dokumentation blir pedagogisk när barn ges möjlighet till samtal 
kring t.ex. filmsekvenser. Utifrån dessa filmer ska förskollärare föra samtal och 
diskussioner som sedan ligger till grund för den fortsatta verksamheten (ibid.) Åberg & 
Lenz Taguchi (2005) menar att förutsättningen för att dokumentation ska bli pedagogisk 
är samtalen kring filmen. Palmer (2012) beskriver hur barn i förskolan påverkas av den 
pedagogiska verksamhet de befinner sig i. Faktorer som påverkar är miljö, hur 
förskollärare förhåller sig till barnen och även själva verksamheten som sådan. Vid 
dokumentation behöver förskollärare ha kunskap om och ta hänsyn till barns omvärld 
samt hur dokumentationen påverkar barnens handlingar. Barn förstår och förhåller sig 
på olika sätt gentemot gruppen och miljön. Det kan vara genom såväl handlingar som 
tankeprocesser (ibid).  
 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (Skolverket 
2010:6) 

 
Nordin - Hultman (2011) visar hur barn påverkas av den miljö de befinner sig i. 
Påverkande faktorer är de olika synsätt förskollärare har på barnens handlingar och i 
vilken social situation barnen befinner sig i (ibid). För att genomförande av pedagogisk 
dokumentation ska möjliggöras behöver förskollärare göra barnen delaktiga i 
genomförande och granskning av dokumentationen. Förskolans sociala miljö där barn 
och förskollärare befinner sig i påverkas av många olika aspekter som bör beaktas och 
analyseras. Denna studie behöver genomföras för att erhålla kunskap om vad som 
påverkar barn och förskollärare i förskolans sociala miljö de befinner sig, detta i 
samband med pedagogisk dokumentation.  
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1.2 Bakgrund  
Fokus kommer att kretsa kring filmanvändning i pedagogisk dokumentation. Det finns i 
mindre utsträckning forskning och litteratur kring filmanvändning inom pedagogisk 
dokumentation jämfört med andra metoder såsom t.ex. observationer, intervjuer och 
foton. Detta blir problematiskt då det finns mycket lite teoretisk fakta att luta sig mot 
när förskollärare analyserar film. 
 
1.3 Film i pedagogisk dokumentation 
Enligt Heikkilä & Sahlström (2003) har användning av film inom pedagogisk 
dokumentation ökat och många använder det idag för att samla in data, vilken sedan 
behandlas, och därigenom försöka tillgodose barnets perspektiv. Vidare lyfts frågan 
kring hur filmen hanteras i verksamheten fram, jämte frågor kring vilka kunskaper om 
film utföraren har och vilka effekter får det för barnen (ibid).  
 
För att samla in underlag för pedagogisk dokumentation filmar förskollärare barn i olika 
situationer och sammanhang. I denna situation blir både förskollärare och barn 
påverkade av det som sker och påverkar även varandra. Heikkilä & Sahlström (2003) 
lyfter problematiken med att utan syfte dokumentera barnen och samla in data utan att 
se till alla aspekter som påverkar barnen. Magnusson (2014) tar upp att förskollärare 
ofta tittar på bilder utan ha kunskap om eller reflektera kring dem. Varje individ 
uppmärksammar olika ting olika beroende sina erfarenheter (ibid.) Lind (2010) 
beskriver hur bilder påverkar oss beroende på våra erfarenheter och vår personliga 
koppling till bilders motiv. Även omgivningen påverkar tolkning och analys. Detta 
synsätt på tolkning av bilder kategoriserar Lind (2010) som en del i bildsemiotiken. 
Heikkilä & Sahlström (2003) poängterar att de analyser som görs har betydelse för 
verksamheten men ställer frågor kring vad analysen innebär då varje enskild individ ser 
på dokumentationen på olika sätt. När förskollärare analyserar film kan olika 
konsekvenser uppstå beroende på kunskap om och mål med filmen. Vad förskollärare 
väljer att analysera och synliggöra i filmer kan utveckla, hindra men även utsätta deras 
handlingar. När förskollärare genomför dokumentation bör det finnas vetskap om vilka 
begränsningar som finns då det krävs att hänsyn visas alla som medverkar vid 
dokumentationen. Vidare bör medvetenhet om de val som görs kring dokumentation 
finnas (Svenning 2009). Lind (2010) beskriver konsekvenser av filmning som sker utan 
barnens vetskap. Lind upptäckte när hon filmade barn utan att deras vetskap att hon fick 
information som inte var hanterbar. Heikkilä & Sahlström (2003) ifrågasätter varför det 
inte finns någon teoribakgrund till filmning i forskningssyfte. Enligt Lind (2010) är 
datainsamling på olika sätt inom den praktiska pedagogiska verksamheten en form av 
maktutövande då det är läraren och forskaren som bestämmer vad som ska filmas. 
 
Palmer (2012) lyfter fram vikten av användningen av videokamera. Barn och 
förskollärare ska vara överens om hur filmen används (ibid). Problematiken som kan 
uppstå är att förskollärare inte beaktar barnets åsikter när frågor som ställs ska lyssnas 
till och respekteras (Svenning 2009). Som ovan nämnts finns det många saker att ta 
hänsyn till och ha kunskap om för att kunna använda filmen på ett bra sätt.  
 
1.4 Barnens handlingar i förskolans sociala miljö 
När förskollärare spelar in och granskar film sker det i förskolans sociala miljö. Barnens 
handlingar kan påverkas både genom förskollärares förhållningssätt och genom vilka 
normer och värderingar som finns i miljön.	  Genom att synliggöra barnens lärande med 
hjälp av olika sätt att dokumentera menar Nordin-Hultman (2011) att barnet blir ett 
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objekt som bedöms utefter dess utveckling. Magnusson (2014) poängterar att barnen 
ska medverka i samtal och att deras kompetenser i olika relationer skall synliggöras, 
vilket påverkar individen till att vara i nuet. Nordin-Hultman (2011) diskuterar hur 
förskollärare väljer att se barnen utifrån olika synvinklar beroende på kön, kultur och 
situation. Detta skapar en problematik då förskollärare påverkas av normer och 
värderingar och det krävs ett helhetsperspektiv när det kommer till dokumentation för 
att barnet ska ges rättigheter kring sin individuella utveckling (ibid).  
Svenning (2009) menar att det i diskussionen förskollärare emellan sker en viss 
materialinsamling i syfte att kunna närma sig barnens perspektiv. Här används barnen 
som en del i reflektionerna vilket ger förskollärare en bredare kunskap utifrån ett barns 
perspektiv (2009). Enligt Van Leeuwen (2005) studeras härigenom data med olika 
ögon. Författaren lyfter fram olika aspekter kring dokumentation då den uppfattas på 
olika sätt (ibid). För att kunna se till helheten vid dokumentation måste såväl 
möjligheter som hinder beaktas (Nordin-Hultman 2011). 
 
1.5 Maktbruk i arbete med film 
Om det är förskolläraren som bestämmer vilka situationer som ska filmas och 
analyseras kan det påverkar tolkningen av barnens handlingar då det är förskolläraren 
som har övertaget. Detta kan i sin tur skapa negativa effekter kring huruvida barnen blir 
delaktiga i filmarbetet eller ej. Heikkilä & Sahlström (2003) ifrågasätter hur filmen 
hanteras i verksamheten. Förskollärare har olika kunskap kring filmarbete och det 
påverkar barnen (ibid). Magnusson (2014) påvisar att det finns ett maktperspektiv att 
beakta då det är förskollärare som bestämmer vad som ska dokumenteras och hur. 
Dilemmat kring detta kan vara att förskollärare har svårigheter att låta barnen vara 
delaktiga i processen. Tillit till barnets kunskap kring användande av olika medier 
saknas (Svenning 2009). Även barnen utövar makt genom hur de förhåller sig gentemot 
såväl förskollärare som andra barn (ibid). Alla påverkas av de normer och värderingar 
som finns i verksamheten. Olika maktrelationer kan förändras över tid men detta arbete 
kan dra ut på tiden (Palmer 2012).     
 
När förskollärare genomför dokumentation behövs insikt i vilka begränsningar som 
finns. Hänsyn ska tas till alla som medverkar och medvetenhet om vilka val som görs 
kring dokumentation är nödvändig (Svenning 2009). Lind (2010) beskriver 
konsekvenser av att film skapas utan barnens vetskap. Om det sker med bristande 
information om situationen blir materialet inte hanterbart (ibid). Forskningsintresset 
ligger i hur förskollärare använder materialet, hur barnens handlingar synliggörs och 
den sociala miljö vilken filmen utspelas i. En problematik som lyfts av Palmer (2012) är 
huruvida förskollärare har den kunskap som behövs för att kunna använda den nya 
tekniken där film är en del. Konsekvensen kan bli att förskollärare filmar utan att veta 
hur det påverkar barnen i verksamheten. Data samlas på hög utan att analyseras vilket 
gör att syftet förfelas (Svenning 2009). Problematiken ligger i hur barnens handlingar 
påverkas av hur film används i förskolans sociala miljö. Vilka effekter får det för 
barnens delaktighet och deras handlingar när förskollärare spelar in och diskuterar film, 
då de befinner sig i samma miljö fast har olika förutsättningar. 
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2 Syfte och frågeställning 
2.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö 
inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på 
vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film.   
 
Studien är baserad på några förskollärares upplevelse av fenomenet i fråga.  
 
2.2 Frågeställning 
 

• Hur inramas och diskuteras barns handlingar av förskollärare i användning av 
film som dokumentation? 

• På vilket sätt är barnen delaktiga i att använda film? 
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3 Tidigare forskning 
Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö 
inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på 
vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film. I detta kapitel diskuteras tidigare 
forskning kring film- och bildanvändning i pedagogisk dokumentation. Forskning kring 
hur pedagoger tolkar och diskuterar kring det insamlade materialet är svårt att finna i 
samma utsträckning, varför detta inte diskuteras i samma utsträckning som filmningen 
som sådan. 
 
3.1 Förskolans sociala miljö 
Magnusson (2014) diskuterar i sin avhandling hur människan ser på sin omvärld genom 
ett postmodernistiskt perspektiv. Det författaren fokuserar på i avhandlingen är hur den 
visuella kulturen förändrar oss. Magnusson beskriver den visuella dokumentationen 
genom olika medier där människor filmar och fotograferar i allt större omfattning. Detta 
gör att det i dagens förskola finns en bestämd syn på barnen genom dokumentation, 
vilken påverkar barnen utifrån ett socialt perspektiv vilket i sig skapas av den nya 
tekniska utvecklingen. Förskollärare tolkar bilder olika beroende på sociala 
sammanhang och egna erfarenheter. Det Magnusson lyfter fram är vikten av att 
uppmärksamma vad förskollärare gör med dokumentationen och hur det påverkar dem. 
Undersökningen gav Magnusson en bild av förskollärares agerande kring användningen 
av medier. Det är förskollärare som håller i kameran och som därmed bestämmer vad 
som ska dokumenteras samt är den som senare tolkar bilden. Det är sällan barnen som 
dokumenterar och använder sin visuella blick. Magnusson väcker frågan kring 
maktbalansen mellan förskolläraren och barnen. När barnen i studien gavs kontroll över 
kameran ville de väcka tankar kring och ifrågasätta varför det endast var förskollärarna 
som tog bilder. Genom tolkning och analysering använder barnen sin visuella röst, 
vilket Magnusson lyfter fram som en viktig aspekt. Barnen ges inte möjligheter till att 
dokumentera och använda sin visuella röst eftersom förskollärarna inte låter barnen vara 
delaktiga i utvecklingen kring användningsområdet med visuella bilder (ibid).  
 
I Nordin-Hultmans (2005) avhandling studeras miljöns påverkan kring barns 
handlingar. Genom ett postmodernistiskt synsätt ges förskollärare ett nytt sätt att 
utveckla verksamheten. Forskningen visar att det i skolvärlden idag finns en fast bild av 
hur barn förhåller sig till sin omvärld. För att gå djupare i studien gjorde forskarna 
observationer och genomgång av material och dess tillgänglighet. Under ett par dagar 
innefattade studien även medverkan i verksamheternas rutiner. För att genomföra 
analysen av materialet delades detta in i flera delar. Resultatet utvecklades med hjälp av 
frågor kring hur man förstår barnet utifrån den miljö den befinner sig i samt hur barnen 
som subjekt är delaktiga i och påverkade av sin omvärld. Vidare studerades varför barn 
blir utsatta för situationer de inte klarar av i den pedagogiska verksamheten. Det är svårt 
att inhämta ny kunskap utan de resurser som krävs. Detta skapar förutsättningar för 
barnen och visar hur de bör förhålla sig i verksamheten (ibid).  
 
Heikkäla & Sahlströms (2003) forskningsintresse ligger i barns perspektiv inom 
filmanvändning, hur man arbetar med analyser av film och vilken betydelse filmen kan 
ha för forskning. En faktor som påverkar är placeringen av kameran där enbart en del av 
skeendet i situationen fångas in, vilket ger en begränsning av insamlande av data. Det är 
viktigt att detta framgår i analysen då det påverkar resultatet. Genom användning av 
flera kameror skapas möjligheter att fånga en större del av och få en bredare förståelse 
kring situationen. I vissa fall blev det svårt att fånga barnens perspektiv beroende på hur 
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kameran och mikrofonen placerades. Resultatet kring denna studie visar på vikten av 
noggrann planering av hur material ska samlas in vilket ger bättre förutsättningar för att 
kunna förstå och närma sig barnens perspektiv (ibid).   
 
3.2 Etiska aspekter kring filmanvändning  
I Lindgren & Sparrmans (2003) pedagogiska forskning lyfts frågan kring hur 
förskollärare använder sig av film med inriktning på vilken etik som finns i 
dokumentationsarbetet på förskolan. Deras intresse ligger i att belysa vikten av barnens 
integritet. Författarna vill även finna svar på vad målet med dokumentationen är. 
Empirin samlas in med hjälp av flera forskare där de analyserar och tolkar filmer. Dessa 
filmer används i utbildningssyfte där kunskap förmedlas om hur förskollärare kan 
använda sig av pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Genom studien framhäver 
förskollärare hur de upplever filmen som ett hjälpmedel vilket skapar förutsättningar att 
kunna se såväl barnen som verksamheten på ett nytt sätt. Med hjälp av film kan barnens 
kompetenser uppmärksammas. Lindgren & Sparrman visar hur betraktaren har en 
dominant roll och den som blir betraktad har en lägre position. Författarna ifrågasätter 
hur mycket pedagogerna ska dokumentera med hjälp av film då barnen inte ges de 
etiska skydd som behövs och även hur mycket tid som ska tas från den övriga 
verksamheten. Andra aspekter som berörs är hur förskollärare använder filmen och hur 
det påverkar barnen. En fråga att beakta är t.ex. huruvida förskollärare tar hänsyn till om 
barnen är vana vid att bli filmade eller inte när de samtalar kring och diskuterar 
filmsekvensen. Författarna vill synliggöra vilken stark social kraft, såväl positiv som 
negativ, filmen är i en pedagogisk miljö. Resultatet kring denna forskning behandlar hur 
förskollärare ska arbeta med barns etiska rättigheter. Positiva aspekter som lyfts fram är 
hur barns läroprocess kan utvecklas även om den styrs utifrån förskollärarens 
perspektiv. Det är viktigt att varje förskollärare är lyhörd och respekterar barnets vilja 
när film eller andra medier används (ibid).   
 
Lind (2010) har i sin avhandling fokuserat på hur man inom förskolans verksamheter 
ser på barns estetiska läroprocesser genom bildskapande. Frågeställningen inriktas på 
olika funktioner kring läroprocesser gällande bildspråk. Lind ifrågasätter på vilket sätt 
förskollärare ser på och dokumenterar barnet med kamera. Det lyfts fram är hur bilder 
måste sättas in i ett sammanhang. Betraktaren bör ta hänsyn till och väga in såväl inre 
som yttre aspekter som påverkar situationen. Förskollärare tittar endast på barnet utifrån 
sina egna erfarenheter utan att se till helheten. Med detta menas att förskollärare ser på 
barnet ur ett oskyldigt perspektiv. Genom pedagogisk dokumentation försöker 
förskollärare se saker ur barnens perspektiv. Lind lyfter problematiken kring detta då 
filmning utspelas i en social miljö. Barnen påverkas av den miljö de vistas i och agerar 
efter de normer och värderingar som finns. I dagens skola ska individens lärande 
dokumenteras och diskuteras och såväl barn som förskollärare ska delta i processen 
(ibid).  
 
Lind (2010) menar att genom filmen fångas ljud och kroppsspråk upp. Emellertid 
poängterar författaren att barnen kan känna sig maktlösa genom att de blir betraktade 
genom filmen. När verksamheten filmas så skapas inte en sann bild av verkligheten utan 
en förstärkning, vilken påverkas av såväl det som sker i rummet som av yttre 
förutsättningar. Det bästa sättet att dokumentera är dock enligt de förskollärare som 
omfattas av Linds forskning genom film. Filmen kan analyseras flera gånger och 
förskollärare fann ständigt nya aspekter kring situationen. Studier kan göras av såväl det 
enskilda barnet som ur ett grupperspektiv. Detta ämne studeras utifrån sociala och 
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kulturella synvinklar (ibid). 
 
3.3 Sammanfattning 
Forskningen visar att det finns olika etiska aspekter att ta hänsyn till vid användning av 
film som underlag för den pedagogiska verksamheten. Ett gemensamt tema som lyfts 
fram är att barnen utsätts för makt av de vuxna såväl när filmen skapas som genom 
reflektionen efteråt. Lindgren & Sparrman (2003) ifrågasätter vilken etik som finns i 
filmarbetet och hur det påverkar barnens handlingar. Problematiken ligger, som 
Magnusson (2014) visar, i att de vuxna bestämmer vad som ska filmas och hur filmen 
ska användas. Det är sällan som barnen ges möjlighet till att filma och påverka vilken 
data som samlas in (ibid). Barnens perspektiv blir åsidosatt och det tas dålig hänsyn till 
om barnen är vana vid att bli filmade eller får information kring att de filmas. Både barn 
och vuxna befinner sig i samma sociala miljö, vilken påverkas av de normer och värden 
som finns i förskolans verksamhet. Nordin - Hultman (2011) synliggör detta genom att 
visa hur barn och förskollärare förhåller sig gentemot varandra och hur verksamheten 
utformas och styrs (ibid). Detta blir också ett etiskt problem då filmen spelas in i en 
bestämd förskolemiljö där det finns bestämda regler och normer.  
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4 Vetenskapen Semiotik 
Sonesson (1992) beskriver semiotik som en vetenskap som handlar om tecken i varje 
enskild skriven text och hur dessa används utifrån olika synvinklar och sociala 
perspektiv. Inom semiotikvetenskapen används flera olika metoder för att finna svar på 
vad som påverkar en person när den är delaktig i en händelse. Andra frågor som 
vetenskapen diskuterar är hur man finner generella sammanhang och formar modeller 
som sedan används till det specifika forskningsintresset. Författaren beskriver dessa 
modeller som en karta som vägleder och är snarlik det tema som ska forskas kring. 
Dessa varierar beroende på vad som ska undersökas. Ytterligare ett perspektiv handlar 
om att se hur människor reagerar på och påverkas av att titta på bilder eller läsa en text 
(ibid). 
 
4.1 Socialsemiotik 
Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö 
inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på 
vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film. För att kunna förstå och analysera 
resultatet av genomförda undersökning används teorin om socialsemiotik utifrån Van 
Leeuwens teorier (2005). Socialsemiotik används för att få kunskap kring och förståelse 
för en viss social situation utifrån hur människor tolkar och förstår det de ser i en bild 
eller på film. Alla individer noterar olika saker beroende på erfarenheter, relationer och 
miljö (ibid). Teoriinramningen fokuserar på tre olika begrepp: inramning av film, 
påverkan av förskolans sociala miljö samt de effekter som individens handlingar får vid 
användning av film. Van Leeuwen (2005) visar i stort hur bilder och filmer kan ses i en 
social miljö. Det som påverkar en film är tid och plats då den spelas in i olika, såväl 
naturliga som iscensatta, miljöer. Beroende på hur lång en film är blir datamaterialet 
skiftande. Även de resurser som behövs för att skapa film påverkar. Även det sätt på 
vilket människorna på bilden eller i filmen rör sig kan tolkas.  Bilden eller filmen kan 
förmedla ett eller flera budskap inom det sociala spektret (ibid).  
 
4.2 Social miljö 
För att förstå vad som påverkar barn och deras handlingar vid pedagogisk 
dokumentation genom användande av film behövs förståelse av och kunskap om hur 
den sociala miljön påverkar barnet utifrån olika perspektiv. Detta för att barnet befinner 
sig i förskolans miljö där det finns bestämda regler och normer som påverkar och 
korrigerar barns och förskollärares handlingar.  Användande av film görs för att försöka 
skapa en avbild av verkligheten. Van Leeuwen (2005) menar att det ligger en viss 
problematik i detta då filmen skapas i en social miljö, vilken påverkas av individens 
bakgrund. Varje individ har olika kunskaper och erfarenheter som påverkar hur den ser 
på sin omvärld. Detta leder till att olika händelser kan ses och tolkas in i samma film. 
De kan ses symboliskt, på ett djupare och mer andligt plan eller tolkas rent bokstavligt. 
Det sker även en mängd olika saker utanför filmen vilka påverkar resultatet men som 
det saknas kunskap kring då de inte dokumenteras. Andra faktorer att ta hänsyn till är 
hur film kan tolkas på många olika vis beroende på vilket perspektiv och mål utföraren 
har. Tolkningen kan ske utifrån ett teoretiskt eller praktiskt perspektiv för att synliggöra 
vad som påverkar en grupp eller en individ. Den kan även göras utifrån psykologiska 
och tekniska perspektiv för att finna lösningar på olika problem (ibid.) 
 
Van Leeuwen (2005) menar att när en film spelas in görs det ofta i syfte att försöka 
finna en sanning kring ett visst problem och hur detta ska lösas. Det finns en 
problematik kring detta då det som är verklighet i en situation genom det sociala 
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spektret kan vara fantasi i en annan och vice versa. Individen tolkar sin omvärld i varje 
specifik situation utifrån sin egen referensram om vad som är fantasi kontra verklighet. 
En film är inte bara en avbild av verkligheten utan påverkas av sociala aspekter såsom 
vilken social miljö filmen utspelas i och vilka handlingar individerna utför i filmen. 
Individens handlingar kan synliggöras ur ett idealistiskt perspektiv vilket uttrycker hur 
något borde vara eller ett verklighetsperspektiv som synliggör mer konkreta fakta (ibid). 
 
4.2.1 Inramning av film 
För att tydligare kunna studera filmens effekter och synliggöra vilka handlingar 
förskollärare väljer att filma används begreppet inramning. Van Leeuwen (2005) menar 
att när undersökningar sker görs det utifrån olika syften och därefter analyseras 
handlingarnas mening. Exempelvis kan teorin om inramning användas i en specifik 
social situation eller en situation utan bestämt syfte för att därigenom underlätta och 
ringa in den sociala situationen som ska förstås och undersökas. Främst används 
inramning för att förstå hur en bild är komponerad och för att se vilka element som hör 
ihop kontra bör vara isär samt för att studera vad som framhävs vid komponeringen av 
bilden. Begreppet inramning används inte bara för att tolka bilder utan kan även 
användas för att förstå hur människor i en social miljö påverkas av hur t.ex. miljön 
omkring dem är skapad. En viktig komponent inom teorin är att bestämma vad det är 
som ska inramas, om det handlar om en viss typ av situation eller om intresset ligger i 
en mer generell mening eller om studien ska se ur ett framtids- eller dåtidsperspektiv. 
När inramning sker påverkas den av betraktarens bakgrund. Människor har olika syn 
och åsikt på saker, vilket gör att samma handling kan ses utifrån såväl ett positivt som 
negativt perspektiv. Genom att rama in vad som ska undersökas inom t.ex. en film 
skapas en typ av språk som fungerar som hjälpmedel för att förstå visuella 
kommunikationer (ibid).  
 
4.3 Individens handlingar 
För att kunna skapa en bild av vad det är som påverkar barnens handlingar när 
förskollärare filmar och för diskussioner kring filmdokumentation är det av vikt att 
förstå vilka faktorer som påverkar individens handlingar i en social miljö och vilka 
aspekter som behöver beaktas när förskollärare använder film som ett pedagogiskt 
verktyg. Van Leeuwen (2005) diskuterar hur olika aspekter kan synliggöras inom 
samma miljö. Bakgrund, förutsättningar och mål kring filmen påverkar och förändrar 
situationer och individers handlingar. Författaren beskriver hur personlighet, inbördes 
relationer mellan de berörda skapar och ändrar regler kring situationen (ibid). 
 
4.3.1 Individens påverkan 
Van Leeuwen (2005) visar hur olika handlingar påverkas i en social miljö. Beroende på 
vilket material som samlas in tas detta i anspråk på olika sätt utifrån ett psykologiskt 
perspektiv där individers förhållningssätt gentemot varandra och gentemot tredje part 
påverkar varandras handlingar och värderingar. Individer skapar sociala situationer 
genom att medverka i grupper vilka i sin tur skapar en helhet. I gruppen påverkar alla 
varandra genom införlivande av medlemmarnas tankar och värderingar, vilket sedan 
synliggörs när individen handlar och reagerar på olika sätt. Tolkning och förståelse av 
omvärlden sker genom olika handlingar. En handling som författaren nämner är att 
människan tolkar och ser på världen från höger till vänster. Det är en stark norm som 
finns i vårt samhälle och som följs utan vidare eftertanke. Detta skapar förståelse för 
varför människor agerar på ett visst sätt och hittar förklaringar till varför det sker på 
detta sätt (ibid). 
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Van Leeuwen (2005) menar att den som filmar påverkar resultatet. Exempel på faktorer 
som påverkar är vilka detaljer, såsom färg och form, som framhävs, vilket fokus 
bilden/filmen har, hur individens handlingar i den sociala miljön fungerar som bakgrund 
genom att individen förhåller sig olika beroende på vilken miljö filmen utspelas i samt 
hur situationen ser ut vid det aktuella tillfället. Ibland bör situationen även ses ur ett 
framtidsperspektiv. Författaren beskriver att framtidsperspektivet berör vilka 
konsekvenser den aktuella situationen kan ha för framtida situationer och handlingar. 
Regler ändras utifrån den situation handlingarna sker i. Det är viktigt att ifrågasätta och 
synliggöra dessa regler vid granskning av film. En person med makt kan ändra reglerna 
men någon som är normbrytare kan även låta bli att följa dem, vilket får konsekvenser 
för individens handlingar i den sociala miljön (ibid). 
 
4.3.2 Hur individen påverkas av olika situationer 
Van Leeuwen (2005) lyfter fram hur individer påverkas av olika handlingar i en och 
samma situation. När nya former av kommunikation skapas är det viktigt med reflektion 
kring många olika aspekter. Vid användandet av tekniska hjälpmedel bör man ta reda på 
dessas för- och nackdelar och se hur de påverkar situationen. En förändring av t.ex. 
miljön berör varje deltagare på olika sätt. Vissa ser det som en möjlighet, andra som ett 
hinder. När människor medverkar i socialt samspel upplever och känner de olika saker. 
Det som stimulerar och utvecklar en person kan få en annan att känna sig betraktad och 
styrd (ibid).  
 
Van Leeuwen (2005) diskuterar vidare hur ett ting eller en händelse kan förstås och 
problematiseras på flera olika sätt. Tolkning av bilden/filmen påverkas också av vilket 
syfte den som tar bilden/filmen har samt vilket visuellt mål som föreligger. Det finns 
normer kring vad som är rätt och fel samt hur man bör se saker och ting. Vilka 
värderingar som anses vara korrekta påverkar vad som filmas och i vilket syfte. Vissa 
saker är naturliga och självklara vid tolkning av omgivningen och olika sociala och 
moraliska ställningar påverkar andra. En norm som kan finnas och påverka barns 
handlingar är hur vuxna använder sin makt. Vuxna bestämmer ofta över barnen utan att 
ge dem någon förklaring kring varför en handling är korrekt. Människor påverkas även 
av varandra utan att alltid veta om eller varför det sker (ibid). 
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5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur empirin samlats in och vilka forskningsetiska principer som 
har beaktats. I metoden har material från Denscombe (2009) och Vetenskapsrådet 
(2002) använts. 
 
5.1 Metodval 
Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö 
inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på 
vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film. För att få svar på syfte och 
frågeställningar behövs det en metod där möjligheten att gå mer in på djupet av svaren. 
Med anledning härav valdes personliga intervjuer som metod eftersom det då är 
individens svar som är väsentliga för resultatet. Denscombe (2009) beskriver 
användning av personliga intervjuer blir effekten av svaren starkare. Genomförande av 
sådana intervjuer ger möjlighet att sitta ner tillsammans med de som intervjuas, vilket 
skapar förutsättningar för mer personliga möten med möjlighet till fördjupning i 
deltagarnas svar och tillfälle att förklara de frågor i studien som kan tolkas på olika sätt. 
Utöver detta ges den viktiga möjligheten för deltagarna att få ställa följdfrågor. 
Följdfrågorna ger forskaren möjligheten att läsa av situationen och därigenom få 
djupare information. Genom användande av intervjuer ges ett mer fulländat svar från 
den som intervjuas där svaret blir mer detaljrikt och på så sätt ger en djupare förståelse 
(ibid). 
 
Avsikten med studien är att granska hur barnens handlingar diskuteras i filmarbetet och 
hur användning av film påverkar barnens delaktighet i den pedagogiska verksamheten. 
Den kvalitativa metoden har valts för att få en fördjupad kunskap kring olika aspekter 
av filmanvändning utifrån varje enskild individ.  
 
5.2 Urval 
Totalt sex förskollärare deltog i studien. Fyra av deltagarna arbetar vid samma förskola i 
en kommun norr om Stockholm vilken tillhör en privat koncern. Under resultatet 
kommer dessa, i syfte att skydda de medverkandes identiteter, att benämnas med 
förkortningarna F1 till F6. Den första förskolläraren som intervjuades tog examen från 
Södertörns Högskola år 2002 och arbetar i en barngrupp som är mellan ett och fyra år 
(F1). Den andra förskolläraren tog examen 1998 från Högskolan Kristianstad och 
arbetar med barn i åldern fem till sex år (F2). Den tredje förskolläraren tog examen 
1985 från Stockholms universitet och arbetar med barn som är mellan ett och fyra år 
(F3). Den fjärde och sista på denna förskola är en förskollärare som år 2007 tog examen 
vid Mittuniversitetet som förskollärare, fritidslärare och lärare för de lägre åldrarna 
(F4). Hon arbetar i dag med barn som är mellan ett och fyra år. Den femte intervjun 
skedde med en förskollärare som arbetar på en privatägd förskola norr om Stockholm. 
Hon tog år 2002 examen vid Stockholms universitet som förskollärare och idrottslärare 
och arbetar med barn som är mellan ett och fem år (F5). Den sista förskolläraren arbetar 
på en kommunal förskola som även den ligger norr om Stockholm. Hon tog år 1999 
examen som förskollärare vid Uppsala universitet (F6).    
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5.3 Genomförande 
Vid utformningen av intervjufrågorna analyserades erfarenheter från de förskolor där vi 
har varit verksamma genom åren. Genom att se tillbaka på hur verksamheten har 
dokumenterats under dessa år konstaterades att många förskollärare är effektiva när det 
gäller att genomföra dokumentation men att processen ofta slutar där. Intervjufrågorna 
formades för att få svar på hur förskollärare utvärderar och använder det material som 
samlas in samt hur detta ger möjlighet att synliggöra barnet i verksamheten. För att 
finna deltagare till studien skickades e-post ut till olika förskolor där en förfrågan om 
medverkan samt en kort beskrivning av arbetets syfte inkluderades. Det framgick även 
att det enbart var utbildade förskollärare som kunde medverka. Detta urval beskriver 
Denscombe (2009) som en del av stratifierat urval där en kategori av verksamheten 
samt befattningen på personen redan är bestämd. För att gå vidare konstruerades frågor i 
samarbete med arbetets handledare där tre forskningsfrågor formades och godkändes (se 
bilaga A.) Denscombe (2009) beskriver att frågorna måste granskas innan de kan 
användas i studien (ibid).  
 
Inom ramen för studien genomfördes sex intervjuer, fyra genomfördes på en förskola 
och två i en privat bostad. Innan intervjuerna genomfördes informerades alla 
medverkande om arbetet genom en muntlig beskrivning om syftet med studien. 
Insamlingen av data gjordes med hjälp av två diktafoner samt papper och penna. Syftet 
med detta var att få med sådant som sades efter avslutad inspelning samt notera privata 
fakta om de medverkandes utbildning. Intervjuerna består av tre forskningsfrågor som 
sedan kompletterades med följdfrågor. Alla medverkande intervjuades var för sig och 
det tog mellan 15 och 30 minuter per intervju. Efter genomförda intervjuer 
transkriberades dessa. Transkriberingen skedde samma dag som intervjuerna 
genomfördes. Denscombe (2009) menar att det har betydelse när forskaren väljer att 
transkribera då det är bra att ha intervjuerna färska i minnet. Det kan även ta tid 
beroende på forskarens vana vid användande av diktafon och effektivitet vid 
tangentbordet. Beroende på vanan är denna del i forskningen tidskrävande, varför 
forskaren bör räkna med den dubbla tiden efter att intervjuerna genomförts (ibid). 
Transkriberingen bearbetades genom att den klassificerades utefter olika centrala teman. 
För att finna dessa teman klipptes transkriberingen isär och lades i olika högar utifrån 
syftet i studien. Detta gjordes för att uppnå en tydlig fördelning med möjlighet att varje 
sedan sammanställa varje svar separat i resultatet av studien. Genom att klassificera 
svaren lyftes olika aspekter fram som sedan användes för att till viss del svara på 
studiens syfte och frågeställning.   
 
5.4 Metodkritik 
Genomförandet av intervjuerna har gett upphov till lärdomar kring svagheter och 
styrkor i metoden, vilka är viktiga att lyfta fram. En ytterligare viktig aspekt kring 
personliga intervjuer är att forskaren ser helheten där tid och rum har betydelse för 
svaren på forskningsfrågorna. Det Denscombe (2009) lyfter fram kring personliga 
intervjuer är att dessa kan vara lätta att planera och genomföra samt att den personliga 
kontakten ger en bredare förståelse för svaren då möjligheten att läsa av deltagarna ges 
(ibid).  
 
5.4.1 Styrkor 
Vid genomförandet av studien gjordes besök vid de aktuella förskolorna. Detta gör att 
vi som forskare har varit mer aktiva, då detta gav möjlighet till följdfrågor vilka 
fördjupar ämnet, än om vi skulle ha skicka ut enkäter.  (Denscombe 2009). Det är en 
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styrka i studien när intervjuerna sker i verkligheten och inte enbart elektroniskt. Det har 
funnits anpassningsmöjligheter och flexibilitet och intervjuerna har genomförts på 
dagtid för att kunna anpassas efter förskolans rutiner samt förskollärarnas möjlighet att 
komma ifrån verksamheten. Detta har skapat möjlighet att rekrytera fler deltagare att 
medverka i studien (ibid).  
 
Genomförandet av personliga intervjuer påverkar forskningsintresset på ett positivt sätt. 
Vid personliga möten sker ett socialt utbyte som skapar ett annat perspektiv kring 
intervjusvaren. Det Denscombe (2009) beskriver är att intervjuer ger en djupare 
förståelse för forskaren. Genom att använda personliga intervjuer som metod ges 
möjlighet att ställa följfrågor och gå djupare inom forskningsämnet. Djupare studier av 
forskningsfrågorna gör forskare mer aktiva. Vidare ges bättre svar från källor när möten 
sker personligen, vilket gör dessa mer trovärdiga. För att kunna gå ännu djupare kring 
forskningsfrågorna var valet av diktafon till stor hjälp tack vare teknikens utveckling 
(ibid).  
 
En styrka i samband med datainsamlingen har varit att vi som forskare med mångåring 
bakgrund i den konkreta verksamheten har många kontakter bland yrkesverksamma. 
Detta har skapat möjligheter att nå förskollärare som varit villiga att ställa upp i 
intervjuer. Alla intervjuer har genomfört med båda närvarande och båda har tillsammans 
lyssnat och beskrivit studien. Olika bakgrund och personlighetsdrag har varit en tillgång 
i studien. Denscombe (2009) lyfter fram att olika personligheter ger olika uttryck 
beroende på situation och att det skapar en trygghet hos deltagarna. Detta gör att 
diskussionerna mellan forskarna skapar en bredare förståelse för de svar som inhämtas, 
då forskarna tolkar dem på olika sätt (ibid).   
 
5.4.2 Svagheter 
En svaghet som finns i resultatet av studien är att kontakten via e-post med deltagarna 
har varit svag. Med detta avses att informationsflödet mellan forskare och 
förskolechefer var minimal. Bekräftelsen på antal deltagare skapade en problematik 
kring planeringen och upplägget av intervjuerna. Denscombe (2009) beskriver att det är 
en naiv tanke att använda sig av e-post och att därigenom ta för givet att alla är 
uppkopplade. När forskare enbart använder internet som kommunikationslänk skapar 
det svårigheter kring responsen (ibid). Denna svårighet är något som vi stötte på i 
studien och som gjorde tidsplanen för genomförandet av intervjuerna pressad. I studien 
har enbart sex intervjuer genomförts, vilket måste ses som en brist i forskningen. För att 
få fram ännu tydligare resultat hade fler intervjuer behövt genomföras. Denscombe 
(2009) menar att ytterligare en svaghet kring personliga intervjuer är att de kan vara 
tidskrävande. En vidare reflektion är att eventuella kostnader för resor när intervjuer 
genomförs på olika platser kan hindra vidare intervjuunderlag (ibid).  
 
De svagheter som berör hur frågorna utformades är att dessa blev godkända först dagen 
innan intervjuerna skulle genomföras. När deltagarna ställde frågor angående 
innebörden av intervjufrågorna förelåg en viss osäkerhet grundad i dålig möjlighet till 
förberedelse. En annan brist är att grundfrågorna visade sig vara svåra att förstå, dvs. 
kunde tolkas på olika sätt. Dessa typer av svagheter menar Denscombe (2009) ger 
forskningen mindre trovärdighet då data som samlas in frångår de djup som önskas 
uppnå kring frågeställningarna. Det som även påverkar och skapar svagheter kring 
insamlad data är beroende av hur forskarna uppfattas av deltagarna och hur forskarna 
ställer sina forskningsfrågor. Beroende på hur forskarna ställer sina frågor kan dessa 
tolkas hotfullt eller som att forskaren hamnar i ett överläge, vilket gör att personen som 
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intervjuas ställer sig i försvarsställning. Detta kan i sin tur påverka svarsresultatet (ibid). 
   
5.5 Etiska överväganden 
Det finns principer som forskningen i samhället stödjer. Utifrån dessa finns huvudkrav 
som en forskare ska följa: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Detta stöds genom forskningsetiska principer inom humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). De olika kraven kommer att 
utvecklas och förklaras under varsin rubrik.  
 
5.5.1 Informationskrav 
Genom informationskravet ska forskaren delge deltagarna syftet med studien samt vad 
som förväntas av dem. Det ska även framgå att deras medverkan är frivillig och att de 
har möjlighet att frångå studien när så önskas (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla 
detta krav har det tidigt skickats ut information om studien. Innan varje intervju har 
information gett till intervjupersonerna kring medverkan i studien och hantering av 
insamlad data. I samband med detta har muntligt beskrivning kring vårt forskningssyfte 
med studien getts.  
 
5.5.2 Samtyckeskrav 
Samtyckeskravet reglerar medverkarens rättigheter i studien. Genom detta krav ska 
forskaren samla in ett samtycke från alla som deltar i studien. Detta ger deltagarna rätt 
att frångå studien och därigenom även den information som har lämnats 
(Vetenskapsrådet 2002). För att arbeta utefter detta krav har det innan varje intervju 
getts muntlig information om intervjupersonernas rättigheter och att de när så önskas 
kan frångå studien med omedelbar verkan.     
 
5.5.3 Konfidentialitetskrav 
Konfidentialitetskravet är ett krav som stödjer och stärker varje deltagares integritet. 
Deltagarnas personuppgifter ska användas med försiktighet och forskaren har 
tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2002). Denscombe (2009) menar att forskaren enbart 
med yttersta försiktighet ska använda sig av personuppgifter som kan avslöja vem som 
medverkar i studien. Det är därför viktigt att hantera den data som samlas in på ett 
konfidentiellt sätt (ibid). För att arbeta utefter detta krav har vi valt att under 
intervjuerna benämna deltagarna med siffror. Syftet med detta är deras integritet ska 
skyddas. Vidare saknar personlig information om deltagarna relevans för studiens 
resultat varför den informationen har kunnat utelämnas. Ingen information om vilken 
kommun intervjuerna genomfördes i eller vilken koncern förskollärarna har som 
arbetsplats har inkluderats. När studien är färdigställd och godkänd kommer all data att 
raderas.     
 
5.5.4 Nyttjandekrav 
Nyttjandekravet ger de som deltar en försäkran om att deras medverkan enbart kommer 
att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har deltagarna informerats 
om innan intervjuerna genomfördes. Information har getts om att studien, när arbetet är 
färdigställt och godkänt, kommer att finnas tillgänglig via databasen Diva. Den färdiga 
studien kommer vidare att skickas till varje enhet som har deltagit.    
 
5.6 Verifiering 
Denscombe (2009) lyfter fram vikten av att säkerställa att den data som samlas in är 
trovärdig. Därför har svaren, efter att intervjuerna genomförts, diskuterats med 
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respektive rektor. Detta gav en bredare förståelse för deras arbetssätt med film i 
verksamheten. Därefter har källorna ånyo studerats för att säkerställa att svaren 
fortfarande var överensstämmande med resultatet. Under arbetets gång har arbetets 
handledare följt studien och diskuterat de forskningsfrågor som användes (ibid).  
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6 Resultat 
Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö 
inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på 
vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film. Resultatavsnittet är strukturerat 
efter viktiga aspekter och ämnen som svarar på syfte och frågeställning. Tre 
huvudteman har kunnat skönjas i resultatet, varav två kretsar kring användning av film i 
förskolans sociala miljö vinklat utifrån barnets respektive förskollärarens perspektiv. 
Aspekter som berörs inom dessa är hur film används och på vilka sätt filmen diskuteras. 
Det tredje temat berör hur filmen påverkar barnens handlingar. Under varje tema finns 
det underteman. 
 
6.1 Filmens effekter i den sociala miljön utifrån barnens perspektiv1 
I resultatet beskrivs många användningsområden för film i den pedagogiska 
verksamheten vilka berör effekter av inramning och diskussioner kring film. Två olika 
underteman finns kring vilka effekter filmen har för barnen i förskolans sociala miljö, 
dels kring barnens delaktighet i filmanvändandet och dels kring vilka effekter som 
uppkommer när film skapas utan barnens vetskap. 
 
6.1.1 Barnens delaktighet i användningen av film  
Förskollärare använder i många fall filmmaterialet tillsammans med barnen. Filmen 
dokumenterar barnet i en social miljö som kan återses och upplevas flera gånger. 
Genom att göra detta tillsammans med barnen får barnen en förståelse för sina egna 
handlingar vilka även påverkar förskollärares tolkning. Det beskriver nedanstående 
citat. 
 

“När du är i verksamheten och ser barnen och tittar på filmen, då får du syn på 
saker som man kanske inte såg just när du höll på.” (F2) 
 
“När du filmar när barnen tittar på sig själv ser du deras upplevelse av att titta på 
sig själv på filmen. Där fick man sig en väldigt bra tankeställare.” (F5) 
 
”Om man har det på film så blir så himla mycket enklare att kunna reflektera 
med dem då kan de förklara och oftast är det inte som jag trodde.” (F1) 
 
“Kommunicera med barnen om filmen, bestämmer man tillsammans vad det är 
vi ska filma och varför ska vi filma.” (F6) 
 
“Bilderna gör reflektion och deras lärande synlig. Film kan man också visa om 
man hinner filma och sen dokumentera.” (F2) 

 
6.1.2 Filmanvändning utan barns vetskap 
En aspekt som förskollärare i studien lyfter fram är att förskolans sociala miljö 
förändras när barnen är medvetna om att de filmas. Detta gör att förskollärare inte får en 
bild av hur barnet agerar i verksamheten. Dessa olika aspekter beskrivs enligt följande.  
 

“På en förskola hade vi en städlåt och några städa och vi fick en känsla av att 
det vara några som bara cirkulera så vi satte upp en filmkamera på hyllan så de 
inte skulle påverkas så vi tjuvfilmade. Då såg vi faktiska saker”. (F4) 

                                                
1

	   	  	  Felaktiga	  ord	  som	  te.x	  eh,	  oh	  är	  strukna	  från	  citaten	  	  	  
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“Då förklarar vi nu ska vi göra så här att vi ska filma när de leker. Då brukar 
det oftast bli lite sämre för att barnen vet. Det kanske är fult att luras men för 
att få fram det verkliga syftet så filmar vi offline.” (F1) 
 
“Om jag då kan kliva litegrann åt sidan och de ändå har sin lek, sen har jag 
tittat på filmen med barnen. Då upptäcker de också saker och såg du att gjorde 
så, Ella fick inte vara med eller att de är dominerade.” (F3) 
 
“Jag har filmat litegrann i skogen och då har jag backat litegrann. Och när man 
tittar på filmen efteråt ser man att de inte är medvetna om att man filmar. Jag 
tycker det är bra sätt att filma och man känner barnen och man ser också andra 
saker man inte ser i vanliga fall.” (F3) 

 
6.2 Förskollärares perspektiv  
Förskollärare som deltagit i studien menar att film är ett bra arbetsmaterial i den 
pedagogiska verksamheten då filmer kan ses och upplevas flera gånger. Detta ger 
möjlighet till att lyfta fram olika aspekter vilka kan användas i förskolans sociala miljö 
för att utveckla verksamheten. Detta utifrån olika perspektiv som beskrivs i 
nedanstående citat.  
 

“Man kan reflektera med kollegor jag ser en sak någon annan en annan sak, 
man ser ju så otroligt olika saker för vi har olika ögon vi fokuserar på helt olika 
saker.” (F4) 
 
“Idag ska vi kolla på det här i morgon ska vi kolla på något annat. Se samma 
film ur olika synvinklar.” (F3) 
 
“Och du kan se matematik, språk i samma film, du kan använda samma 
filmsnutt till många olika saker.” (F5) 
 
“Då måste jag bestämma mig för vad det är det vill titta på jag kan inte titta på 
allt. Då ser jag ingenting om jag bestämmer att jag ska leta matematik i det där 
då gör jag väl det.” (F5) 

 
6.2.1 Förskollärare blir filmad 
För att utveckla förskollärares förhållningssätt till och förståelse för barnen när de blir 
filmade lyfts vikten av att även förskollärare blir filmade. Detta beskrivs i nedanstående 
citat. 
 

“Film kan användas för att synliggöras för en själv. Supernyttigt att bli filmad 
själv likställer barnen med sitt eget lärande när man tittar på sig själv.” (F4) 
 
”Kollegan filmade mig när vi tittade på filmen då såg man så mycket andra 
detaljer när de såg sig själva det var jättebra. Jag har också filmat lite grann när 
vi läser böcker, hur sitter vi hur vi gör påverkar barnen.” (F5) 

 
6.3 Barnens handlingar  
Genom film lyfter förskollärare fram barnens handlingar genom att granska filmen 
tillsammans med barnen men även i personalgruppen. Filmen används för att se vad 
förskollärare och barn behöver arbeta vidare med och har många gånger fångat 
situationer som sedan har kommit till användning i det fortsatta pedagogiska arbetet. 
Filmen har vidare gett verksamheten arbetsmaterial som stimulerar barnens handlingar. 
Detta lyfter dessa citat fram.  
 

“Barnen turas om att hålla samlingar och då filmar de alltid. De använder de 
som ett material och kollar på sig själva, dessa filmer ligger kvar.  Dom kan ju 



  
 

21 

sitta och rita och ha den på som en film vid sidan av och sitter och sjunger 
med. Det blir ju också ett sätt att använda sig av film. Jag tycker att det är ett 
jättekul media som kan ta våra dokumentationer till ännu en nivå”. (F4) 
 
“De gjorde en egen film av sina känslodanser. Då styrde de helt och filmade 
sitt eget lärande.” (F5) 
 
“Vi fick reda på att ett barn pratade, fick ut ord tack vara att vi tittade på filmen 
efteråt.” (F1) 
 
“Hur barn samarbetar, det är en kanske har något spel på paddan.” (F3) 

 
6.3.1 Korrigering av barnen 
Filmen används även av förskollärare i syfte att korrigera olika beteenden på ett nytt sätt 
genom att barnen får se hur deras handlingar påverkar andra barn i en grupp. Det 
beskriver nedanstående citat. 
 

“Det var fyra, fem barn som bäddade åt en docka. Det var uttalat. Först gör jag 
sen gör du sen gör du tills ett barn hoppade över två och tog över de två som 
var, och rev åt sig och kröp iväg för att sedan bädda. De andra barnen gjorde 
ingenting, blev förvånande. Det filmades och sen kollade de tillsammans med 
barnet. De sa ingenting för det var uppenbart att barnet hade gjort fel. Och då 
sa det barnet. – Vad gör jag!  När hon fick se det utifrån på filmen. Då styrdes 
barnet inte av känslor och då kunde se att hon gjorde fel. Och på det sättet 
kunde hon se och reflektera. Barnet såg också tydligt att i leken gick man en 
och en. Jag tänker det blev en tillrättavisning bättre om man hade sagt - Nu var 
det faktiskt Kalles tur. Eftersom barnet inte förstod turtagning. Pedagogen lät 
det ske och reflekterade med filmen sen. Utan att lägga någon värdering i 
händelsen. Så kan man använda filmen för att utveckla det sociala samspelet.” 
(F4) 
 
“Ibland så har vi råkat filma när det händer en konflikt, tyvärr ska man inte 
generalisera med nån som ofta är snäll. Så händer någonting. När man 
konfronterar barnet – nej jag gjorde inte så. Förklara varför blev det så, berätta 
varför du sa så och då ligger de ofta någonting bakom, inne i barnet, det var 
jobbigt som har hänt och då kommer känslorna fram då jobbar vi med det, som 
tillexempel kränkande behandling.” (F1) 
 
“Det är nog bra att vi tar det på film och sedan går igenom det. Då brukar man 
hitta konflikthanering, konversationen barnen i mellan.” (F2) 
 

I nedanstående citat lyfts alla delar som tidigare beskrivits i resultatet fram. Här 
framhävs att barnets handlingar i förskolans sociala miljö påverkas av filmningen samt 
synliggörs på olika sätt när förskollärare ser filmen på olika sätt beroende på situation 
och vilken medverkan varje individ har.  
 

“Jag tänker när man använder filmer att man får möjlighet att se något utifrån. 
Att man har filmat och då är man en del i situationen för man är en livs levande 
varelse och man påverkar situationen genom att vara närvarande. När man 
kollar på filmerna utifrån så är man inte med längre och då ser man andra 
saker. På det sättet tycker jag att barns handlingar kan synliggöras. Och de 
synliggörs tydligare för att man kan se de om och om igen och se olika saker. 
Varje gång som jag tänker utifrån en film och jag är vuxen.” (F4) 
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7 Analys 
Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö 
inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på 
vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film. I detta avsnitt analyseras 
resultatet av utförda undersökningar med hjälp av den teori om socialsemiotik som 
diskuterats ovan. Analysen är strukturerad utifrån resultatets teman.  
 
7.1 Filmens effekter i den sociala miljön utifrån barnens perspektiv 
Två starka teman finns i resultatet i samband med barnens sociala miljö. Det ena är hur 
förskollärare beskriver hur de kliver in och ut ur barnens sociala miljö. Det andra temat 
beskriver hur förskollärare genom film kan upptäcka en mångfald i förskolans sociala 
miljö. När förskollärare kliver åt sidan och filmar eller tittar på filmen upptäcker de 
olika saker hos barnen som de inte ser när de befinner sig i miljön. Förskollärare visar 
också på vikten av att barnen blir delaktiga i filmarbetet. När barnen ser på sig själva på 
filmen eller när de tittar på film tillsammans med förskollärare upptäcker de olika 
händelser som sker i förskolans sociala miljö. När barn och förskollärare tittar på film 
inom ramen för den pedagogiska dokumentationen påverkas barnen regelmässigt genom 
att förskolläraren kan visa vilka värderingar som anses vara rätt respektive fel. Det är 
emellertid, i enlighet med vad Van Leeuwen (2005) beskriver, viktigt att genom analys 
och diskussion ifrågasätta samt synliggöra dessa regler vid granskning av film. En 
person med makt kan ändra reglerna och någon som är normbrytare kan låta bli att följa 
reglerna, vilket kan ge konsekvenser för individens handlingar i den sociala miljön. 
Författaren påvisar att film tolkas och problematiseras på olika sätt beroende på vilket 
mål samt syfte utföraren har med filmen (ibid). 
 
7.1.1 Filmanvändning utan barns vetskap 
Temat som beskrivs är hur förskollärare kliver ut ur förskolans sociala miljö. 
Förskollärare beskriver att resultatet av underlaget för pedagogisk dokumentation blir 
sämre om barnen vet om att de blir filmade. För att få bästa resultat är det därför viktigt 
att filma utan barnets vetskap. I vissa av fallen har filmen synliggjort hur barnen varit 
normbrytare, dominanta eller råkat hamna i en konflikt. Inom förskolans sociala miljö 
som barnen befinner sig i finns olika normer och värderingar som barnen bör förhålla 
sig till. Genom film får barn och förskollärare förståelse kring vilka regler som finns 
och det kan ske förändringar av dessa beroende på vem som filmar. Van Leeuwen 
(2005) påvisar att filminspelning ofta sker för att finna sanningar kring ett visst problem 
och hitta potentiella lösningar på detta. Emellertid påvisar författaren att det finns 
normer och värderingar som styr vad som ska filmas och visar vilka handlingar som är 
korrekta. Olika sociala och moraliska ställningstaganden påverkar vad som ska filmas. 
För att synliggöra och skapa förståelse när nya former av kommunikation och lösningar 
av ett problem skapas är det viktigt med reflektion kring många olika aspekter. När 
människor medverkar i ett socialt samspel upplever och känner de olika saker. Det som 
stimulerar och utvecklar en person kan få en annan att känna sig betraktad och styrd. 
(ibid).  
 
7.2 Förskollärares perspektiv 
Det andra temat inom förskolans sociala miljö är hur förskollärare beskriver vilken 
mångfald som kan upptäckas genom arbetet med film. Genom att titta på film ser alla 
som är delaktiga olika saker. Olika erfarenheter jämte möjligheten att granska samma 
film vid ett flertal tillfällen gör att granskning kan ske utifrån olika synvinklar varje 
gång. Granskning av filmen får olika konsekvenser beroende på vad förskollärare väljer 



  
 

23 

att titta på. Vidare kommer olika individer från olika bakgrund, varför de noterar olika 
saker. Van Leeuwen (2005) lyfter fram hur individen ser olika handlingar ur samma 
situation. För att synliggöra dessa sker det utifrån olika perspektiv och olika aspekter 
kan synliggöras i samma kontext. Tolkning kan ske med symboliskt syfte, ett djupare 
och mer andligt syfte eller genom bokstavlig tolkning. I detta fall innebär det att en 
förskollärare kan tolka och diskutera en och samma film utifrån olika synvinklar. För att 
det ska skapas ett djupare syfte kan filmen tittas på flera gånger. Förskollärare kan 
också bokstavligt tolka och förstå filmen genom att t.ex. synliggöra att barn pratar. 
Utöver detta sker en mängd olika saker utanför filmen vilka påverkar resultatet men 
som det saknas kunskap kring. Andra faktorer att ta hänsyn till är hur film kan tolkas på 
en mängd olika sätt beroende på vilka perspektiv och mål utföraren har. Tolkning kan 
ske utifrån teoretiskt eller praktiskt perspektiv för att synliggöra vad som påverkar en 
grupp eller en individ. I detta fall innebär det att om en förskollärare väljer att 
synliggöra barns språkutveckling sker det ur ett teoretiskt perspektiv. Ur en praktisk 
synvinkel kan film användas som en naturlig del i barnens vardag. Vidare kan tolkning 
ske utifrån psykologiska eller tekniska perspektiv för att finna lösningar på olika 
problem (ibid). 
 
En fördel som lyfts i resultatet är att redan innan granskning bestämma vad som ska 
observeras då det kan vara svårt att se allt på en gång samt att det går att se många olika 
typer av handlingar inom en och samma film. En tolkning av detta är att förskollärarna 
aktivt väljer vad de vill titta på i filmen. Detta synsätt stärks av det Van Leeuwen (2005) 
kallar inramning.  En viktig komponent inom inramning är att bestämma vad det är som 
ska ramas in, t.ex. om det är en viss typ av situation som ska granskas eller om intresset 
ligger i en mer generell mening. Genom att rama in vad som ska undersökas genom 
filmen skapas en typ av språk som är till hjälp vid förståelse av visuella 
kommunikationer (ibid).   
 
7.2.1 Förskollärare blir filmad 
För att få förståelse för förskolans sociala miljö barnen befinner sig i när de filmas lyfts 
vikten av att även förskollärare blir filmade. Även i detta fall beskriver förskollärare i 
studien att de har kunnat synliggöra andra detaljer som de inte hade sett utan filmen. För 
att förskollärare ska kunna använda film behöver de få en förståelse kring hur det är för 
barnen att bli filmade. Van Leeuwen (2005) menar att man vid användande av tekniska 
hjälpmedel bör ta reda på dess för- och nackdelar och hur användande av dessa 
hjälpmedel påverkar den aktuella situationen. En förändring av olika faktorer, såsom 
t.ex. miljön, berör varje deltagare på olika sätt då vissa ser det som en möjlighet och 
andra som ett hinder (ibid). 
 
7.3 Barns handlingar genom filmning 
Teman kring hur barns handlingar påverkas av användning av film framträder tydligt i 
studien. Generellt sett lyfter förskollärare fram barnens lärande utifrån en positiv 
synvinkel. Detta tolkas som att barnens upplevelser av filmanvändning skiljer sig åt och 
påverkas av vad förskolläraren väljer att titta på. Detta bekräftas av Van Leeuwen 
(2005) som lyfter fram hur olika personer påverkas olika i den sociala miljön. Den 
sociala miljön kan stimulera och utveckla en person medan en annan kan känna sig 
betraktad och styrd (ibid).  
 
Olika effekter som beskrivs kring filmanvändning är hur barnen reagerar på film som en 
naturlig del av verksamheten. Filmen stimulerar och utvecklar barnens handlingar och 
kan även fungera som en röd tråd i barnens lärande. Detta sker enskilt men många 
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gånger även i grupp. Vidare kan olika handlingar lyftas fram som förskollärare haft 
svårigheter att synliggöra utan filmens hjälp. Filmen hjälper barnen att se sina egna 
handlingar samt får en möjlighet att se och förhålla sig till kamraternas handlingar. Van 
Leeuwen (2005) diskuterar hur människor förstår sin omvärld genom olika handlingar 
och placerar utförande av dessa i en social miljö. Personligheten, individen samt de 
inbördes relationerna mellan de berörda ändrar och skapar förutsättningar och mål med 
handlingen, vilket i sin tur påverkar och förändrar situationen (ibid). 
 
7.3.1 Korrigering av barnens handlingar 
Genom film kan barnens felaktiga handlingar korrigeras. Barnen ges möjlighet att se 
sina egna handlingar, t.ex. genom att istället för att få en tillsägelse ges en förståelse 
kring hur deras handlingar påverkar deras kamrater. Det finns en viss norm som barnen 
ska följa vilken kan synliggöras och korrigeras genom film. Van Leeuwen (2005) menar 
att de värderingar som bedöms som korrekta påverkar vad som filmas och i vilket syfte. 
Vissa saker är naturliga och självklara vid tolkning av omgivningen och olika sociala 
och moraliska ställningar påverkar andra då individen medverkar i en grupp. I gruppen 
påverkar alla varandra genom olika värderingar och införlivande av varandras tankar. 
Detta synliggörs sedan när individen reagerar och handlar på olika sätt. Det finns 
normer kring vilka handlingar som är rätt och fel och i en social miljö finns det en 
korrekt norm som alla bör förhålla sig till, i detta fall förskolans sociala miljö. I dessa 
situationer kan även begreppet inramning tolkas in genom att förskollärare inramar en 
viss problematik som synliggör och påverkar barnens handlingar (ibid). 
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8 Diskussion 
Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö 
inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på 
vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film. Teorin socialsemiotik har 
används för att få kunskap kring vad som påverkar barns handlingar i förskolans sociala 
miljö när film används som dokumentationsmetod. Van Leeuwen (2005) lyfter fram 
olika sätt att se på film samt hur miljön runt omkring påverkar resultatet i arbetet med 
film. Teorin visar hur en situation tolkas utifrån vilken individ som ser filmen jämte de 
faktorer som finns i miljön (ibid). Den har gett svar på vikten av att förskollärare 
behöver mer teoretisk kunskap kring vad som händer med barn och förskollärare när 
film används. En mängd olika faktorer behöver vägas in samt fördjupas innan film 
börjar användas som arbetsmetod. Konsekvensen kan annars bli att barn blir utsatta och 
förskollärare hanterar materialet bristfälligt. I detta avsnitt diskuteras hur vi har 
utvecklats genom studien samt vilka erfarenheter och ny kunskap studien har gett oss.  
 
8.1 Resultatdiskussion 
Flera viktiga aspekter har framkommit i analysen av vilka effekter film får kring 
barnens handlingar förskolans sociala miljö. Det är barnens miljö som förskollärare 
filmar ofta utan barnens medvetenhet, film används som korrigering av barns 
handlingar eller synliggörande av olika typer av lärande, och förskollärare befinner sig 
på olika sätt i den sociala miljön - antingen utanför såsom granskare eller inuti såsom 
delaktig i filmarbetet.   
   
8.1.1 Hur inramas och diskuteras barns handlingar av förskollärare i 
användning av film som dokumentation?  
I resultatet beskrivs barnets handlingar genom film. För att kunna närma sig detta 
genomförs filmen utan barnets vetskap. Förskollärare anser att det är lättare att se 
barnets handlingar när barnen är omedvetna om att de filmas. Om barnen är vana vid att 
bli filmade i verksamheten blir detta arbetssätt naturligt. Vidare kan förskollärare stiga 
åt sidan utan att det påverkar barnens situation, vilket skapar goda förutsättningar för att 
kunna skapa underlag till pedagogisk dokumentation. Det Lind (2010) lyfter fram är 
vikten av att stiga åt sidan för att barnens handlingar ska träda fram. Med detta menar 
författaren att barnet kan känna sig iakttaget. När förskollärare väljer att kliva åt sidan 
fångar filmen upp barnets kroppsspråk och ljud (ibid).  
 
När inramning av filmen sker framhålls att det är viktigt att bestämma vad som ska 
synliggöras. Heikkilä och Sahlström (2003) beskriver hur förskollärare utan syfte filmar 
barnet i förskollans verksamhet utan att se till helheten vilken sedan påverkar barnen. 
Film kan lära barn hantera olika situationer beroende på hur filmen används (ibid). När 
förskollärare använder filmen som en del i verksamheten för att lyfta fram barns misstag 
kan detta ses ur ett maktperspektiv. Magnusson (2014) påvisar maktperspektiv som 
ligger i genomförandet då förskollärare ofta har ett bestämt syfte. Effekten av hur 
förskollärare förhåller sig till barnets vilja och önskemål med filmen är att barnet kan 
utebli från processen i dokumentationen (ibid). Nackdelar med såväl inramning som 
genomförande är förskollärares okunskap och bristande intresse för filmens olika 
användningsområden. Dessa brister ligger till stor del i att förskollärare inte har hunnit 
med att tillgodogöra sig kunskap teknikens utveckling och vuxnas rädsla för att göra fel.  
  
När film används i den pedagogiska dokumentationen kan den diskuteras flera gånger 
(Lind 2010). Detta skapar olika synvinklar där förskollärare får olika värderingar att 
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förhålla sig till. Genom filmens olika syften kan barnet ses ur olika perspektiv när 
förskollärare ska se till helheten i filmen (ibid). Fördelar med inramning av film är att 
förskollärare och barn kan diskutera filmen vilket skapar en helhet. När barnen ser på 
filmen kan de därigenom beskriva situationen så som de har upplevt den. Barn ser på 
filmer där de reflekterar över det som händer runt omkring och även i tidigare 
situationer som kan påverka resultatet. Barnet har kunskap om situationen som inte 
förskolläraren har. Lind (2010) lyfter fram att genom detta beskriver förskollärare 
filmning som ett mycket effektivt arbetssätt i den pedagogiska dokumentationen. 
 
Det är viktigt att som förskollärare finna kunskap om hur barn påverkas av användning 
av film. Det är enligt Lindgren & Sparrman (2003) viktigt att ta hänsyn till varje barn 
och dess önskan i filmarbetet. Granskningen av filmen ska ske tillsammans med barnen, 
vilket ger barnen möjlighet att påverka sin situation och att göra förskollärare medvetna 
om barnets etiska rättigheter (ibid). För att kunna se vad det är som påverkar barnet bör 
en teoretisk grund kring delaktighet skapas. Lind (2010) påvisar att betraktaren, i denna 
situation förskolläraren, bör ta hänsyn till både yttre och inre faktorer vilka påverkar 
barnens handlingar. Förskollärare diskuterar och tittar på film utifrån sina egna 
perspektiv vilket leder till att många faktorer som påverkar barnens handlingar 
utelämnas (ibid). 
 
8.1.2 På vilket sätt är barnen delaktiga i att använda film? 
När förskollärare använder sig av film skapas olika förutsättningar för barnet och alla 
barn reagerar olika när film skapas. Detta är något som vi har noterat i den faktiska 
verksamheten. Barn påverkas på olika sätt när kameran plockas fram. Detta har 
diskuterats och många gånger dras slutsatsen att barnet har olika upplevelser av detta 
hemifrån. Magnusson (2014) menar att i dagens samhälle utsätts barn i stor utsträckning 
för olika medier. Med den utveckling vi ser kring olika medier påverkas barns sociala 
perspektiv vilket åskådliggör att förskolans sociala miljö ger barnet olika och bredare 
erfarenheter om vad filmen kan framhäva i olika situationer (ibid). Lind (2010) 
diskuterar hur barnet påverkas av förskolans sociala miljö genom deras förhållningssätt 
framför kameran i olika situationer.  
 
Något som även kan påverka barnet är verksamhetens normer och värderingar kring hur 
någon bör vara. Förskollärare ser på barn utifrån sina egna erfarenheter vilka i sin tur 
påverkas av normer och värderingar (Nordin - Hultman 2011). En norm som tydligt 
syns i olika verksamheter är hur barnen påverkas av att den vuxna bestämmer vad det är 
som ska filmas. Denna norm förknippas med vuxnas sätt att utöva makt. Genom 
resultatet lyfts problematik kring hur film används i arbetet med kränkande behandling 
där filmen blir som en tillrättavisning som barnet inte är förberedd på. Genom att 
tillrättavisa barnet med film som skapats utan barnets vetskap uppstår en inramning av 
situationen då en del förskollärare har bristfällig kunskap kring filmanvändningens 
påverkan på barnet. Detta ger förskollärare makt då barnet blir ett objekt. Svenning 
(2009) påpekar att detta är problematiskt då det påverkar barnet på ett negativt sätt 
eftersom barnet inte är delaktigt i processen. Barn ges inga möjligheter att vara 
delaktiga i hur de medverkar eller hur materialet ska användas (ibid). Det är i denna 
process som barnet blir ett objekt. Analysen ger emellertid vid handen att förskollärare 
inte tillrättavisar barnet muntligt utan att det får skapa mening i förskolans sociala miljö. 
På så vis görs barnen medvetna om sin situation. Då är inte barnen i känslan och har 
lättare att ta till sig. Utifrån en social synvinkel kan film visa barnen hur de samspelar. 
Det utvecklar barnen att lära sig vara i en grupp på ett konkret sätt. Förskollärare 
beskriver hur film kan synliggöra barnens handlingar på olika sätt. Varje individ 
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granskar film utifrån sig själva. Detta visar att genomförandet kan ge upphov till olika 
resultat beroende på vem som ser på filmen och vad det är som förskolläraren väljer att 
titta på. Van Leeuwen (2005) visar hur resultatet påverkas av filmen då olika personer 
tolkar olika situationer på olika sätt. Andra faktorer som påverkar individens handlingar 
i den sociala miljön är bakgrund, hur situationen är för tillfället och ibland även ett 
framtidsperspektiv (ibid). Alla personer gör olika tolkningar, vilket innebär att vad som 
är rätt för en person är fel för en annan.  
 
8.1.3 Konsekvenser för barns handlingar 
En viktig aspekt kring film i den pedagogiska verksamheten är att förskollärare själva 
blir filmade. Det likställer dem med och utvecklar förhållningssättet till barnen. I 
analysen ovan lyfts vikten av att även förskollärare blir filmade. Den slutsats som dras 
av erfarenhet från olika verksamheter är att förskollärare ofta väljer att gå åt sidan när 
kameran kommer fram. Genom olika diskussioner på olika arbetsplatser har det 
framgått att många känner sig obekväma när de ser sig själva på film. För att höja 
kunskapen om film som hjälpmedel i rollen som förskollärare är det av vikt att 
förskollärare själva blir filmade oftare och att barnen ges möjlighet att filma de vuxna. 
På så sätt likställs barnen med förskollärare. Frågan är dock om det räcker med att 
förskollärare blir filmade för att barnen ska vara delaktiga i arbetet med film inom 
pedagogisk dokumentation eller om ytterligare åtgärder krävs.  
 
Genom film synliggörs barnens handlingar beroende på vad förskollärare vill titta på i 
sammanhanget. Detta kan ge barnet en känsla av maktlöshet i situationen (Lind 2010). 
Arbetet med film ger förskollärare möjlighet att närma sig barnen och skapa sig en bild 
av barnens handlingar. Förskollärare som deltagit i studien framhåller att barnen ofta 
inte tänker eller gör som förskollärare tror. En annan aspekt är att barnets handlingar 
kan ha betydelse eller signifikans för barnet medan förskollärare ser på situationen ur en 
helt annan synvinkel. De konsekvenser barnets handlingar får är att förskollärare tolkar 
barnet på olika sätt vilket ger dem olika förutsättningar för sina läroprocesser. 
Förskollärare väljer vad som ska synliggöras i filmen. De väljer att titta såväl ur ett 
oskyldigt perspektiv som för att kunna korrigera barns beteende. Sparrman & Lindgren 
(2003) ifrågasätter om barn får det etiska skydd de borde ha när förskollärare använder 
film i förskolans verksamhet. Det är förskolläraren som befinner sig i en dominant roll 
och barnet har en lägre position (ibid). En konsekvens är vidare att förskollärare enbart 
fokuserar på barnets handlingar utan att se till den omvärld barnet befinner sig i. Många 
möjliga perspektiv försvinner därigenom när inramning och diskussion av film sker.  
 
Förskollärare behöver se till helheten i det dokumenterade materialet och inte enbart 
studera barnet (Lind 2010). Barnet påverkas av den miljö som filmen spelas in i vilket 
gör det svårt att se barnet utifrån des eget perspektiv (ibid). Det som även påverkar vilka 
konsekvenser barnets handlingar får är hur mycket data som samlas in då det finns risk 
för att materialet inte ger en fullständig beskrivning av barnet i och med att den sociala 
miljön har betydelse för det insamlade materialet. Heikkilä & Sahlström (2003) menar 
att enbart insamlande av en stor mängd data garanterar inte att denna hanteras på ett bra 
sätt. Kunskapen kring hur granskning av film ska genomföras är bristfällig, vilket kan 
skapa konsekvenser för hur barnet tolkas i filmen (ibid).  
 
8.2 Sammanfattning 
I resultatet synliggörs att förskollärare har bristande kunskap om alla bitar som ingår i 
en process när de använder film i pedagogisk dokumentation. Det framgår att barnens 
delaktighet är en stor del i filmanvändningen medan förskollärare inte reflekterar i den 
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utsträckning de önskar. Om förskollärare reflekterar mer tillsammans får de en större 
kunskap kring hur filmen påverkar barnen. Genom att varje individ ser olika saker i 
filmen och skapas en bredare bild av vad som sker och vad som behöver utvecklas i 
verksamheten. Film påverkar barnens handlingar utifrån de normer och värderingar som 
anses korrekta i förskolans sociala miljö. Det är förskollärare som oftast bestämmer vad 
som ska filmas och hur filmen ska användas. Det finns en mångfald i arbetet med film 
som kan stimulera barnens handlingar men effekten kan också motsatt och film används 
då för att korrigera barnens beteende. I förskolans verksamhet är det vikigt att barnen 
får ett bra etiskt skydd när film används.  
 
8.3 Metodkritik 
För att få en djupare kunskap och mer förståelse kring arbetet hade mer tid och fler 
intervjuer behövts. Vidare har enbart förskollärare intervjuats och det är mycket möjligt 
att resultatet hade sett annorlunda ut om all personal hade intervjuats. En kvantitativ 
empirisk studie hade gett en bredare bild av hur barn och film hanteras. Vidare hade det 
gett en bredare bild att intervjua förskollärare från flera olika kommuner då olika 
normer, regler och värderingar förekommer i varje kommun och på varje enskild 
förskola.  
 
Fältarbete under en bestämd period hade kunnat ge andra resultat då det hade skapat 
delaktighet i verksamheten och möjlighet att se förskolans sociala miljö i arbetet med 
film. Denna synvinkel skulle vara intressant då helheten har så stor betydelse för barnets 
olika läroprocesser. Vidare hade det gett insikt i hur ofta förskollärare filmar i 
verksamheten och hur deras reflektioner med barnen ser ut. Detta arbetssätt hade gett en 
bredare bild av studien men hade samtidigt gjort materialet så omfattande att det skulle 
vara svårt att arbeta sig igenom.  
 
Om enkäten enbart hade genomförts via utskick med e-post hade möjligheten att skicka 
ut dessa till fler deltagare funnits men det betyder på intet vis att fler svar hade erhållits. 
Dock hade det gett en möjlighet att utvidga studien till att omfatta intervjupersoner 
utanför Stockholmsområdet, vilket hade varit intressant för att få större geografisk 
spridning. Användande av en skriftlig enkät öppnar emellertid för att frågorna tolkas på 
olika sätt vilket skulle göra insamlad data svårare att analysera och tolka. Detta innebär 
en risk för att svaren misstolkas av oss som forskare.  
 
8.4 Didaktiska konsekvenser 
Van Leeuwens (2005) teorier visar hur barn och förskollärare har stor påverkan på den 
visuella dokumentationen genom hur individen påverkas av förskolans sociala miljö de 
befinner sig i. Teorin har gett oss en stor kunskap kring olika aspekter som påverkar 
barnens delaktighet för att kunna undvika att barnen blir objekt som står utanför 
processen. Det är viktigt att barnen är delaktiga genom hela processen. Genom att göra 
barn delaktiga skapas fler möjligheter till ett livslångt lärande.   
 
Studien har vidgat och skapat en djupare förståelse kring hur barnen blir påverkade när 
förskollärare använder sig av film i pedagogisk dokumentation. Tidigare reflekterades 
det inte över att barnen är objekt när de filmas utan att de är medvetna om att de filmas. 
En annan lärdom som har dragits är att individuella tolkningar av filmen påverkar 
barnet. Det finns en mängd olika aspekter som påverkar filmen som det tidigare fanns 
bristfällig kunskap kring. Genom studien har det erövrats nya kunskaper kring film och 
dess effekter. En intressant fråga som har dykt upp är att genomföra motsvarande studie 
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och då intervjua såväl barnskötare som förskollärare för att få en bredare bild kring 
ämnet samt se om hur resultatet påverkas när olika yrkesprofessioner deltar.  
 
8.5 Fortsatta studier 
Genom denna självständiga studie har det erövrats ny kunskap kring hur filmen 
påverkar barnen i verksamheten. I förskolans sociala miljö finns det många aspekter 
som påverkar hur film genomförs. Då det finns bristfällig forskning kring film som 
pedagogiskt verktyg finns det flera utvecklingsområden som behöver fördjupas. I 
framtiden behöver förskollärare får mer kunskap om och förtrogenhet kring vilka 
effekter film får för barnens handlingar samt vad det är som påverkar resultatet på olika 
sätt. Denna bristfälliga forskning behöver utvidgas då arbetet i förskolans sociala miljö 
är en pågående process som sker parallellt med samhällets utveckling. Det är kring 
dessa ämnen förskollärare behöver utöka sin kunskap i takt med samhällets utveckling. 
Andra aspeker att ta hänsyn till i framtiden är hur barnen påverkas av användning av 
film samt hur förskollärare kan skapa normer där barnens etiska skydd beaktas och 
barnens integritet respekteras.  
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Bilaga 
Bilaga A Intervjuguide 
Intervjuguide för förskollärare 
 

Hur synliggörs barnens handlingar i filmerna? 
 
Hur kan man närma sig barnets perspektiv genom att förstå barnens handlingar genom 
att titta och reflektera på filmerna?  
 
Vad tittar du på i filmerna när du tolkar filmerna? 
 

 


