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Bakgrund: 
I förskoleklassen ligger stort fokus på ett lustfyllt lärande där lek och skapande ges stort 
utrymme. Att kunna utveckla barns språk och förmåga till kommunikation genom att 
arbeta med och tolka olika typer av texter som kombinerar ord, bild och ljud är centralt i 
en förskoleklass. Det teoretiska ramverket för denna studie utgjordes av socialsemiotisk 
teori. 

 
Syfte och Metod: 
Syftet med studien var att undersöka lärares användning av film i förskoleklass. Centrala 
frågeställningar för undersökningen var: (1) Hur ofta använder lärare film i 
undervisningen? (2) Med vilket syfte används film i undervisningen? (3) Kan film i 
undervisningen främja läs- och skrivutveckling och i så fall hur? 
  
En enkätundersökning baserad på frågeställning (1) och (2) skickades med post till 
samtliga lärare i förskoleklass i en mindre kommun i Västra Götaland. Anonymitet 
garanterades via avidentifierade svarskuvert. Utifrån ett slumpvis urval av respondenter 
gjordes därefter en fördjupning med hjälp av fokusgruppintervju för att besvara 
frågeställning (3). 
  
Resultat 
Tolv av tretton lärare besvarade postenkäten. Majoriteten av lärarna uppgav att de använde 
film som ett pedagogiskt hjälpmedel så gott som varje dag. Informanterna i 
fokusgruppintervjun utgjorde en homogen grupp med avseende på yrkeserfarenhet och 
profession. Resultaten visade att film i undervisningen i de berörda skolorna regelbundet 
används som ett pedagogiskt hjälpmedel för att främja läsutvecklingen och i viss mån även 
skrivutvecklingen i förskoleklass. Film användes också som introduktion till, eller 
fördjupning av, ett nytt arbetsområde samt för att skapa en gemensam referensram till ett 
ämnesområde. 
 
 
  



 
 

Konklusion 
Resultaten från studien visar att film i undervisningen i de berörda skolorna används som 
ett pedagogiskt hjälpmedel så gott som varje dag, för att främja läsutvecklingen och i viss 
mån även skrivutvecklingen i förskoleklass. Film i undervisningen används dessutom med 
ett tydligt pedagogiskt syfte. 
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"I learned to read when I watched Five ants are more than four elephants"; 
A study on teachers` use of film in preschool class to promote reading and writing 
development. 

     Number of pages: 28 
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Introduction: 
The focus for preschool education is joyful teaching that prioritise play and creative work. 
In preschool education, the development of children’s language and their capacity to 
communicate utilizing various types of texts that combine words, pictures and sound is 
fundamental. A socio-semiotic theory provided the theoretical framework for this study. 
  
Objectives and Methods: 
The objective of this study was to analyse the usage of movie sequences by teachers in the 
preschool class. The core questions for this study were: (1) How often do teachers use a 
movie sequence in their teaching? (2) What is the objective of using movie sequences in 
education? (3) Can movie sequences promote the development of reading and writing skills 
and if so, how is this achieved? 
  
A questionnaire based on the first two core questions was sent by ordinary mail to all 
preschool class teachers in a smaller municipality in the western part of Sweden. 
Anonymity was warranted through the distribution of nonidentifiable prepaid response 
envelopes.  A random selection was made among the respondents with an offer made to 
participate in a focus group interview with the objective to answer the third core question. 
  
Results 
Answered questionnaires were obtained from twelve of the thirteen invited teachers.  A 
majority of the teachers stated that they used movie sequences as an educational tool on a 
daily basis. The informants who participated in the focus group interview constituted a 
homogeneous group with respect to their profession and length of work experience. The 
results showed that movie sequences were used on a regular basis in the concerned primary 
schools as an educational tool to promote the development of reading but to a lesser extent 
also to promote writing skills. Movie sequences were also used as an introduction to, or to 
achieve in-depth knowledge about, a new subject and to create a common frame of 
reference. 
  
 
 



 
 

Conclusion 
The results from this study showed that movie sequences in the concerned primary schools 
were used as an educational tool on a daily basis to promote the development of reading 
and writing skills in the preschool class. Movie sequences were also used with a specified 
educational objective.  
 
 
Keywords: Film, reading and writing development, preschool education, multimodal text, 
semiotic resources 
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1. Inledning 

Sedan hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. I förskoleklassen ligger stort fokus på 

ett lustfyllt lärande där lek och skapande ges stort utrymme. I det centrala innehållet för 

förskoleklassen (Skolverket, 2018), som rör språk och kommunikation samt skapande och 

estetiska uttrycksformer, betonas att eleverna ska få tolka och samtala om budskapet i olika 

typer av texter som kombinerar ord, bild och ljud, det vill säga film. Med film avses i denna 

undersökning, kortare videoklipp, såsom Youtubeklipp, sekvenser ur spelfilmer och andra 

former av rörlig bild. Läroplanen (Skolverket, 2018, s. 18) förklarar att ”[u]ndervisningen 

ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de 

erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig […] I undervisningen ska eleverna 

erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången 

från förskola till skola och fritidshem” (ibid.). Kommentarmaterialet till läroplanens tredje 

del förklarar att ”eleverna ska ges möjlighet att samtala om innehåll och budskap i olika 

typer av texter. Därför är det viktigt med tillgång till olika texter” (Skolverket, 2016, s. 17). 

Utifrån vad som skrivs fram i både Läroplanen (Skolverket, 2018) och 

kommentarmaterialet (Skolverket, 2016) blir det tydligt att lärare genom att använda film 

i undervisningen kan erbjuda elever en variation av arbetssätt, samt ge dem tillgång till 

olika texter att tolka.   

 

De elever lärare möter i dagens skola är vana vid att se på film (von Scantz, 2016). Läraren 

ges därmed enligt Westergren (2016) möjlighet att genom film i sin undervisning använda 

en textform som eleverna redan är väl förtrogna med. Att utveckla barns språk och förmåga 

till kommunikation genom att arbeta med och tolka olika typer av texter är således centralt 

i en förskoleklass. Enligt Main och Shields (2015) kan elevens läsförståelse och 

avkodningsförmåga stödjas och förbättras genom att hen i undervisningen får ta del av film 

vid sidan av den skrivna texten, i form av exempelvis kortare filmsekvenser.  
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Hur film som pedagogiskt hjälpmedel kan främja läs- och skrivutvecklingen i förskoleklass 

väckte mitt intresse, då det mig veterligen aldrig studerats och presenterats i en 

vetenskaplig rapport. För att undersöka detta genomfördes en postenkätstudie till samtliga 

lärare i förskoleklass i en mindre kommun i västra götaland. Utifrån enkätsvaren 

kompleterades studien med en kompletterande fokusgruppintervju.  

 

1.1 Tack 

Jag vill i inledningen till detta arbete tacka alla lärare i förskoleklass som har deltagit i 

studien och därmed delat med sig utav sina erfarenheter, tankar och sin tid. Min 

förhoppning är att jag har kunnat framställa deras erfarenheter av att använda film i 

undervisning på ett så korrekt sätt som möjligt.  
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2. Bakgrund 

I avsnittets första del förklaras vad som menas med literacy (kap. 2.1) följt av en förklaring 

av begreppen multimodal text och semiotisk resurs (kap. 2.2). Därefter beskrivs 

socialsemiotisk teori (kap. 2.3) som ligger till grund för studien. Kapitel 2.4 beskriver vad 

som skrivs fram om film i skolans styrdokument. Vidare behandlar kapitel 2.5 hur film 

som pedagogiskt hjälpmedel kan användas i Luke och Freebodys (1990) modell för 

utveckling av literacy. Kapitel 2.5.1 behandlar film som kodknäckningspraktik, kapitel 

2.5.2 behandlar film som betydelseskapande praktik, i kapitel 2.5.3 behandlas film som 

textanvändningspraktik. Avslutningsvis behandlar kapitel 2.5.4 film som analyserande 

praktik.  

2.1 Literacy  

Barton (2007) förklarar att literacy har blivit ett nyckelord för flera komplexa sätt att 

beskriva vad läsning och skrivning innebär. Betydelse av begreppet literacy breddas hela 

tiden och varierar från situation till situation (ibid.). Traditionellt sett har begreppet literacy 

enligt Fast (2008) tolkats som förmågan att kunna läsa och skriva, men detta smala sätt att 

se på literacy begränsar vår förståelse för barns läs- och skrivinlärning. Fast (2008) 

understryker att eleven, för att kunna utveckla literacy, måste ges möjlighet att jämföra och 

diskutera olika texter. Även om begreppet literacy inte används i läroplanen (Skolverket, 

2018) så kan man mellan raderna läsa in att det är just detta begrepp som avses när de 

skriver om läs- och skrivutveckling samt språk och kommunikationsutveckling. Literacy 

som begrepp är således komplext (Fast, 2008). I denna studie har en mera begränsad 

tolkning av begreppet gjorts där film som pedagogiskt hjälpmedel för att främja  läs- och 

skrivutveckling har studerats. Valet att använda begreppet läs- och skrivutveckling, istället 

för literacy, gjordes medvetet för att kunna både tydliggöra  och samtidigt begränsa syftet 

och frågeställningarna i denna studie. 

 

2.2 Multimodala texter och semiotiska resurser 

En text som består av flera kommunikationsformer brukar kallas multimodal och utifrån 

ett multimodalt perspektiv ses alla texter som multimodala (Björkvall, 2009, Schmidt, 

2013). Multimodala texter kan till exempel vara en kombination av modaliteterna: skrift, 
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bild, tal, musik och rörliga bilder (Björkvall, 2009). Läroplanen (Skolverket, 2018, s. 259) 

nämner inte begreppet multimodal text, istället står det att eleven ska få möta och skapa 

texter som kombinerar ord, bild och ljud. Film är ett exempel på en sådan kombinerad text 

(ibid.). I denna studies fortsatta text kommer begreppet semiotisk resurs att användas 

istället för modalitet i anknytning till socialsemiotiken, som presenteras närmare i 

avsnittets teoridel. Exempel på semiotiska resurser är musik, tryckta texter och rörliga 

bilder. Kress (2010) förklarar att de semiotiska resurserna är kontextbundna till sin tid och 

miljö.  Enligt Maagerø (2013) behöver eleverna förstå att olika texter kan läsas och tolkas 

på olika sätt samt att de olika delar, semiotiska resurser, som texten består av samspelar 

för att skapa mening (Maagerø, 2013).   

 

2.3 Socialsemiotisk teori 

Den teori som ligger till grund för studien är socialsemiotisk teori. Socialsemiotik handlar 

om vilka tecken såsom språk, gester och ljud, en person väljer att använda för att 

kommunicera med andra människor (Leijon & Lindstrand, 2013; Marner, 1998). Ett 

medium till exempel film, kan innehålla flera olika teckensystem (Marner, 1998). Utifrån 

ett socialsemiotiskt perspektiv på lärande formas kommunikation och lärande multimodalt 

i sociala teckenskapande processer (Leijon & Lindstrand, 2013; Björkvall, 2009). När 

eleven exempelvis tittar på film är hen aktiv och tolkar berättelsen utifrån olika semiotiska 

resurser (Söderling, 2011). De semiotiska resurserna är betydelsebärande. Det som blir 

avgörande för elevens tolkning och förståelse av filmens innehåll är hur denne tolkar de 

tecken som filmen kommunicerar, filmens olika karaktärer, intrig eller vem som är ond 

respektive god (ibid.). Svensson (2009) förklarar att utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv, 

är kommunikationen människor emellan både verbal och icke verbal. Det är genom 

deltagandet i olika sociala teckenskapande aktiviteter, som barnet ges möjlighet att 

utveckla sitt eget språk (ibid.). 

 

2.4 Film i läroplanen för förskoleklassen 

Läroplanen (Skolverket, 2018, s. 18) förklarar att ”[u]ndervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som 

eleverna tidigare har tillägnat sig […] I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation 
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av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola 

och fritidshem” (ibid.). I det centrala innehållet för förskoleklassen (Skolverket, 2018), 

som rör språk och kommunikation samt skapande och estetiska uttrycksformer, betonas att 

eleverna ska få tolka och samtala om budskapet i olika typer av texter som kombinerar ord, 

bild och ljud, det vill säga film. Genom att använda film i undervisningen, kan läraren 

genomföra en undervisning som både tar tillvara på elevers tidigare skriftspråkliga 

erfarenheter samt tillåter dem att tolka och samtala om olika texters budskap. Genom att 

eleverna i undervisningen får arbeta med att skapa film får de också utveckla sin förmåga 

att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2018). Kommentarmaterialet 

till läroplanens tredje del förklarar att tillgången till olika texter är avgörande för eleverna 

utveckling av sin förmåga att samtala om och tolka olika texters innehåll och budskap 

(Skolverket, 2016).  

 

2.5 Film som pedagogiskt hjälpmedel   

Luke och Freebody (1990) har skapat The Four Resources Model som syftar till att 

underlätta hur arbetet med olika texter och literacy kan se ut. Modellen består av fyra 

praktiker som tillsammans samverkar för att skapa literacy. I sin senare reviderade upplaga 

av modellen förklarar Luke och Freebody (1999) att människor tillägnar sig kunskap på 

olika sätt, tanken med modellen är att den ska inspirera till en variationsrik undervisning. 

Modellen är inte låst till en viss pedagogik utan den kan representeras av olika 

pedagogiker. Skolans undervisning, precis som samhället, förändras ständigt ur ett 

kulturellt, socialt, politiskt och ekonomiskt perspektiv. För att elever ska kunna utvecklas 

till aktiva och kritiska samhällsmedborgare måste undervisningen följa samhällets 

utveckling. Därför är det viktigt att de olika praktikerna inom modellen förändras i takt 

med samhället (ibid.). Schmidt (2013) förklarar att modellen beskriver de krav på literacy 

som ställs på samhällsmedborgare i ett postmodernt samhälle. Vidare erbjuder modellen 

en repertoar av praktiker som eleven behöver ges möjlighet att delta i för att utveckla god 

läsförmåga och ett kritiskt förhållningssätt. Denna studie tillämpar visserligen det mer 

begränsade begreppet läs- och skrivutveckling men Luke och Freebodys (1999) modell för 

utveckling av literacy torde ändå kunna användas för att förklara hur film som multimodal 

text kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel.  
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2.5.1 Film som kodknäckningspraktik 

I den första delen av Luke och Freebodys modell (1999) för utveckling av literacy 

behandlas kodknäckande praktiker. Här ska eleven ges möjlighet att delta i olika aktiviteter 

som hjälper dem att utveckla förståelse för skriftspråkets grundläggande strukturer och 

olika samband. Elevens avkodningsförmåga samt förståelsen för sambandet mellan ljud 

och bokstav blir aktuell i denna praktik. Enligt Main och Shields (2015) kan elevens 

läsförståelse och avkodningsförmåga stödjas och förbättras genom att hen i undervisningen 

får ta del av film vid sidan av den skrivna texten, i form av exempelvis kortare 

filmsekvenser. Elever med avkodningssvårigheter gör ofta ytliga läsningar av tryckta 

texter vilket gör att de riskerar att missa viktiga delar av textens budskap och innehåll. 

Avkodningen tar också mycket tid och energi från eleven. Film kan här användas som ett 

stöd för minnet och kan även hjälpa eleven att tolka textens innehåll och budskap (ibid.).  

 

2.5.2 Film som betydelseskapande praktik 

I den andra delen av Luke och Freebodys modell (1999) behandlas praktiker som syftar till 

att ge eleven möjlighet att tolka och skapa meningsfulla texter genom tal, bild eller skrift. 

I denna praktik är det viktigt att eleven i arbetet med att tolka och förstå olika texter får 

möjlighet att utgå från sin egen läs- och skrivkontext, som ofta är kulturellt betingad, då 

detta underlättar för eleven i sin träning att både tolka och skapa mening. Tillämpningen 

av film i undervisningen kan erbjuda en för eleven familjär förankring samt ett annat sätt 

att uttrycka sig på än i tal och skrift. Flertalet forskare framhåller att i enlighet med Luke 

och Freebodys  praktik som berör betydelseskapande, bör skolans undervisning förvalta 

elevens erfarenheter av film som eleven bär med sig hemifrån (Wessbo, 2016; Maine & 

Shields, 2015; Söderling, 2011; Fast, 2007; Watts, 2007). Vidare menar forskarna att 

elevens egen förkunskap om film kan underlätta för dennes tolkning av texter och hjälpa 

eleven i meningsskapandet. Elever som kämpar med att producera skrift kan enligt Parry 

(2010) och Söderling (2011) producera text på ett djupare plan, genom de olika semiotiska 

resurser som används i arbetet med att skapa berättelser med film.  
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2.5.3 Film som textanvändningspraktik 

I den tredje delen av Luke och Freebodys modell (1999) behandlas praktiker som stödjer 

textbruk. Inom denna praktik får eleven erfara att texter kan användas i olika sammanhang 

och för skilda syften. Enligt Main och Shields (2015) kan elever ges en rikare förståelse 

för komplexa, narrativa strukturer i olika semiotiska resurser, än vad de kan läsa ut från 

den tryckta texten. Detta förutsätter dock att läraren använder sig av multimodala texter 

vars struktur liknar den tryckta texten. Stam (2016) och Wessbo (2016) förklarar att film 

kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel för att stödja elevens tolkning av den tryckta 

texten. Elevens förståelse för berättelsens innehåll och struktur kan enligt Söderling 

(2011), Parry (2010) samt Watts (2007) fördjupas när denne ges tillfälle och möjlighet att 

skapa berättelser genom olika semiotiska resurser. Genom att eleven i undervisningen får 

möta olika filmgenrer, samtala om dem och deras koppling till den tryckta texten, kan 

eleven utveckla förståelse för hur texter kan användas i olika sammanhang och för skilda 

syften.  

2.5.4 Film som analyserande praktik 

I den fjärde delen av Luke och Freebodys modell (1999) behandlas analyserande 

textpraktiker. Här får eleven erfara att en text aldrig kan vara neutral. Texten färgas av sin 

avsändare och syftar till att påverka den tänkta mottagaren. Stam (2016) och Söderling 

(2011) förklarar att arbetet med att skapa film stödjer elevens förmåga att analysera och 

kritiskt granska texter. I arbetet med att skapa film kan eleven utveckla förståelse för den 

berättande textens struktur, vilket möjliggör att eleven kan börja samtala om sin text på ett 

djupare plan. Vidare kan elevens arbete med att skapa film bidra till att denne kan börja 

kritiskt granska både den egna texten men även andras (Söderling, 2011).   
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares användning av film i förskoleklass.  

 

För att besvara studiens syfte har följande frågesällningar besvarats:  

1. Hur ofta använder lärare film i undervisningen? 

2. Med vilket syfte används film i undervisningen? 

3. Kan film i undervisningen främja läs- och skrivutveckling och i så fall hur?  
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4. Metod  

I metodavsnittet beskrivs de tillvägagångsätt som användes för att besvara studiens 

frågeställningar. En enkätundersökning kompletterades med en fokusgruppintervju utifrån 

svarsresultaten i enkäten. Enkätundersökningen syftade till att svara på frågeställning 1 

och 2 medan fokusgruppintervjun syftade till att svara på frågeställning 3.  

I texten nedan följer beskrivningar av den kvantitativa delen med metod (kap. 4.1), urval 

(kap. 4.2), genomförande (kap. 4.3) samt materialanalys (kap. 4.4). Kapitel. 4.5 redogör 

för de forskningsetiska aspekter som använts, begreppen ”validitet” och ”reliabilitet” 

förklaras i kapitel. 4.6.  

Den kompletterande kvalitativa fokusgruppintervjun beskrivs separat i slutet av 

metodavsnittet (kapitel, 4.7- 4.12).   

 

4.1 Kvantitativ metod med postenkät 

En kvantitativ postenkät (Bryman, 2011) delades ut till samtliga lärare i förskoleklass i en 

mindre kommun i västra Götaland. Därmed skapades förutsättningar för att göra en 

totalundersökning (Eliasson, 2010).  

 

Bryman (2011) förklarar att det i kvantitativa studier är forskarens frågor som styr vilket 

skiljer sig från kvalitativa studier där det är respondenten eller deltagarnas intresse och 

frågor som premieras. Vidare skriver han att avsikten med kvantitativa studier är att 

presentera generell data på en relevant population. Avsikten med kvalitativa studier är att 

inom den undersökta kontexten beskriva olika åsikter, beteenden och värderingar (ibid.). 

Om syftet är att undersöka frekvens på något, exempelvis hur vanligt något är eller hur 

många gånger något förekommer, lämpar sig kvantitativ metod bäst. Om man vill 

undersöka på djupet och beskriva exempelvis mönster eller få en större förståelse är 

kvalitativ metod bäst (ibid.).  

 

Att använda sig av enkäter för att samla in data har både fördelar och nackdelar. Fördelarna 

med en enkät är att det går att nå ett större antal respondenter samt att enkäter är billigare 
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och snabbare att administrera (Bryman, 2011). Vidare medför enkäter ingen 

intervjuareffekt, det vill säga att faktorer såsom intervjuarens kön, ålder eller etniska 

bakgrund påverkar respondentens svar (ibid.). Då det inte finns någon intervjuare 

närvarande när enkäten besvaras, elimineras intervjuareffekten. Vidare kan en enkät 

anpassas efter respondentens behov då respondenten själv väljer när hen besvarar enkäten 

(Bryman, 2011).  

 

Bryman (2011) lyfter fram att nackdelarna med att använda sig av enkäter är att den som 

undersöker inte kan ställa uppföljningsfrågor till respondenten. Det är inte alla frågor som 

passar i en enkät, för många öppna frågor kan medföra att respondenten väljer att hoppa 

över frågorna där mer uttömmande svar krävs. Den som undersöker kan heller inte samla 

in tilläggsinformation från respondenterna. Slutligen är bortfallet vid en 

enkätundersökning större än vid exempelvis en intervju. Bortfallet vid postenkäter är större 

än vid exempelvis gruppenkäter, vilka besvaras av respondenterna och som sedan samlas 

in på plats (ibid.). Vikten av att respondenten skulle kunna svara anonymt påverkade valet 

av metod för datainsamling avseende frågeställning 1 och 2.  

 

4.2 Urval 

I den kommun i västra Götaland där jag valt att genomföra min studie finns det fem 

grundskolor med förskoleklasser. Kommunen är speciell så tillvida att samtliga lärare i 

förskoleklass är behöriga och har god tillgång till digitala hjälpmedel i undervisningen. 

Från och med vårterminen 2019 har alla grundskolelever i kommunen, F-9 tillgång till en 

egen lärplatta (K. Ståhlkrantz, personlig kommunikation, 29 mars, 2019).  

 

4.3 Genomförande  

Vid samtliga skolor kontaktades intendenten, först via telefon och sedan via ett uppföljande 

e-brev innehållande ytterligare information. Lärarna i förskoleklasserna blev sedan 

informerade och tillfrågade angående deltagande via intendenten. Intendenten återkom 

sedan med kontaktinformation till de lärare i förskoleklass som kunde tänka sig att delta i 

enkätundersökningen. Samtliga lärare (13 st.) i förskoleklass i kommunen tackade ja till 

att delta.  
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Jag skickade sedan som en direkt återkoppling ett personligt e-brev till samtliga berörda 

lärare med kompletterande information om enkätundersökningen, samt hur genomförandet 

planerades. Med utgångspunkt i frågeställning 1 och 2 samt utifrån Brymans (2011) bok 

om kvantitativ metod formulerades fem slutna frågor med ett vertikalt format (se Bilaga 

3). I två av de fem frågorna lämnades utrymme för läraren att kunna ge kompleterande 

kommentarer. Tre av frågorna använde ordinalskala dvs. svarsalternativen innehöll med 

nödvändighet en inbördes rangordning.  

Utifrån en pilotstudie kan forskaren enligt Bryman (2011) avgöra hur pass lämpliga 

frågorna är samt huruvida instruktionerna till respondenterna är fullständiga. Enkäten 

testades först på fem F-3 lärarstudenter vid Jönköping University. Utifrån de synpunkter 

som framkom vid pilotstudien gjordes därefter några korrigeringar av enkätens 

formuleringar, framförallt för att ytterligare tydliggöra frågeställningarna.  

Avidentifierade enkäter lämnades vid ett personligt besök till samtliga lärare vid de berörda 

skolorna tillsammans med ett frankerat svarskuvert. Totalt två påminnelser skickades via 

e-brev (grupputskick) till samtliga deltagande lärare efter en respektive två veckor. 

 

4.4 Materialanalys 

Bearbetning av data tillät varken jämförelse mellan skolor eller lärare. Respondenternas 

svar lades löpande in i en tabell med automatisk summering av antal för varje 

svarsalternativ tillhörande de olika frågorna. Materialets begränsade storlek tillät inte en 

mer detaljerad statistisk bearbetning. Resultaten av enkätundersökningen presenterades 

sedan i text eller i form av enkla diagram.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

I mitt utskick till intendenterna liksom i brevet till berörda lärare framgick tydligt att 

avsikten endast var att analysera insamlade data på gruppnivå. Deltagandet var helt 

frivilligt och endast de lärare som tackade ja till att delta i studien kontaktades. De uppgifter 

som framkom i undersökningen hanterades konfidentiellt. Avidentifierade enkätformulär 
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med tillhörande frankerade svarskuvert användes (Trost, 2001) och delades ut till samtliga  

lärare (13) i förskoleklass i kommunen. Jämförelser mellan enskilda individer eller skolor 

kunde ej genomföras då möjligheten att svara helt anonymt  var viktigt för studien. 

Deltagarna skulle kunna svara på frågorna utan att riskera att bli bedömda utifrån sina 

kunskaper inom ämnesområdet. Enligt överenskommelse meddelades resultatet till 

intendenten och samtliga tillfrågade lärare i förskoleklass vid deltagande skolor. I övrigt 

presenterades resultatet endast i mitt examensarbete under lärarutbildningen vid Jönköping 

University. De åtgärder som beskrivs i detta stycke visar att studien följer 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Vid datainsamling och resultatsammanställning är det viktigt att ställa sig frågorna 

huruvida undersökningen har lett till att studiens syfte uppnåtts (validitet) samt om 

undersökningen är tillförlitlig (reliabilitet) (Bryman, 2011).  

Validiteten säkrades genom att enkätens frågor uppfattades stämma överens med studiens 

syfte samt frågeställning 1 och 2 (Eliasson, 2010). Pilotstudiens deltagare hade till uppgift 

att värdera studiens validitet genom att analysera enkätens utformning och formuleringar i 

relation till studiens syfte och frågeställningar (”face validity”) (Bryman, 2011).  

Enkäterna har endast besvarats vid ett tillfälle av respondenterna varför studien inte medger 

någon möjlighet att värdera reproducerbarhet med avseende på upprepade mätningar med 

samma respondenter (reliabilitet) eller att mäta en eventuell förändring över tid efter en 

intervention (”stability”)  (Bryman, 2011).  

 

4.7 Kvalitativ metod med fokusgruppintervju 

För att uppnå en fördjupad kunskap om huruvida film som pedagogiskt hjälpmedel kan 

främja läs- och skrivutvecklingen, samt för att svara på frågeställning 3, har 

enkätundersökningen kompletterats med en kvalitativ intervjustudie med en fokusgrupp 

(Trost, 2010; Wibeck, 2010; Hylander 2001). Fokusgruppintervjun var semistrukturerad 
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och följde en intervjuguide med förutbestämda frågor samt följdfrågor till informanternas 

svar (Wibeck, 2010). 

Fokusgrupper är enligt en rad forskare (Denscombe, 2003; Trost, 2001; Wibeck, 2010) en 

användbar metod då man vill göra en djupare analys av människors handlingar och tankar. 

Strukturerade fokusgruppintervjuer syftar till att svara på forskarens frågeställningar. 

Fokusgrupper kan användas både som enda insamlingsmetod eller som ett komplement till 

andra metoder, vilket benämns som triangulering (Hylander, 2001). Jämfört med 

individuella intervjuer medför fokusgruppsmetodiken mindre risk för påverkan och 

styrning från forskaren (ibid.). 

Wibeck (2010) förklarar att en nackdel med att använda fokusgrupp som metod är att den 

är tidskrävande samt att den information som informanterna delger inte alltid 

överensstämmer med vad de själva tycker och tänker. Med andra ord kan grupptrycket 

göra att vissa informanter anpassar sina åsikter så att de passar bättre in i 

gruppdiskussionen.  De utökade diskussionsmöjligheterna, deltagarnas trygghet inför de 

andra intervjudeltagarna och möjligheten att under kort tid få höra flera informanters 

åsikter och tankar om ett tema och en frågeställning gör att fördelarna med fokusgrupp 

som metod ändå väger över (Bryman, 2010; Wibeck, 2010).  

 

4.8 Urval 

I en liten grupp ges informanterna mer talutrymme (Hylander, 2001). Enligt Morgan 

(1997) behöver gruppstorleken anpassas till frågeställningen och deltagarnas möjlighet att 

kunna bidra med egna tankar och erfarenheter. Mellan tre och 15 informanter 

rekommenderas av Morgan (1997). Wibeck (2010) påtalar riskerna med alltför många 

deltagare då det kan medföra att det blir svårare att behålla allas uppmärksamhet. Dunbar 

(1997) menar att en gruppsammansättning om maximalt fyra personer är att föredra. 

Urvalet till fokusgrupp gjordes genom att namnen på samtliga 13 ursprungligen tillfrågade 

lärare i förskoleklass lades i varsitt förseglat kuvert. Därefter drogs tre kuvert (Hylander, 

2001) för att få ett slumpvis urval av respondenter att tillfråga om deltagande i en 

fokusgrupp. Samtliga tre utvalda lärare erbjöd sig att delta. Informanterna vilka deltog i 

fokusgruppintervjun utgjorde en homogen grupp med avseende på ålder, profession och 
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yrkeserfarenhet. Wibeck (2010) förklarar att när moderatorn vill uppnå intimitet och 

samförstående och där utbytet av informationen gruppmedlemmarna emellan underlättas, 

rekommenderas homogena grupper. Jarrett (1993) menar att människor med gemensamma 

erfarenheter och intresseområde ofta är mer villiga att lämna ut personlig information och 

att dela åsikter med varandra. Wesslén (1996) belyser att i en traditionell fokusgrupp, som 

används i denna studie, representerar deltagarna endast sig själva, sina egna erfarenheter 

och åsikter och gruppsammansättningen är homogen ifråga om exempelvis ålder och 

socioekonomisk bakgrund. I de fall fokusgruppintervjuer används inom 

deltagandeforskning, kombineras heterogena och homogena grupper, grupperna är alltså 

mixade. Här skiljer sig dynamiken i gruppen mot de traditionella fokusgrupperna (Wibeck, 

2010). 

 

4.9 Genomförande 

När man använder fokusgrupp som en intervjumetod är ett visst tema och en viss 

frågeställning i fokus (Bryman, 2011). Fokusgruppintervjun har dokumenterats med 

ljudinspelning (Wibeck, 2010). Som bearbetningsanalys har transkription valts (Krueger 

& Casey, 2009). Informanternas tankar har återgivits med korrekt skriftspråk, alla pauser 

och grammatiska fel har tagits bort (ibid.). Bryman (2011) förklarar att syftet med att 

använda en fokusgruppintervju är att deltagarna ska kunna diskutera en viss frågeställning 

eller ett bestämt tema under en bestämd tid. Fokusgruppen leds av en samtalsledare, 

moderator som ansvarar för att diskussionen hålls inom det bestämda temat eller inom 

ramarna för frågeställningarna.   

 

Fokusgruppen bestod av tre informanter (se Urval) vilka tidigare svarat på den kvantitativa 

enkäten. Informanterna valdes ut slumpmässigt (Hylander, 2001) vilket medförde att 

gruppens sammansättning med avseende på homogenitet inte kunde påverkas i urvalet. 

Informanterna fick inte tillgång till intervjuguiden i förväg. 

De tre nyckelfrågor som fokusgruppen diskuterade var:  

Nyckelfråga 1: Kan ni ge exempel på hur ni använder film i undervisningen som ett 

pedagogiskt hjälpmedel.  

Nyckelfråga 2: Kan film i undervisningen främja läsutvecklingen och i så fall hur?  
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Nyckelfråga 3: Kan film i undervisningen främja skrivutvecklingen och i så fall hur?  

I slutet av intervjun gavs deltagarna möjlighet att ge övriga kommentarer utifrån temat och 

frågeställningarna, detta för att fånga upp eventuella nya funderingar som kunde ha dykt 

upp under diskussionens gång. Wibeck (2010) förklarar att i fokusgrupper interagerar 

informanterna med varandra och det är genom att lyssna till deltagarnas diskussioner och 

de olika perspektiv som lyfts fram som forskaren kan få djupare kunskap om ämnet.  

 

4.10 Materialanalys 

Bryman (2011) understryker att analysen av vad som diskuteras under fokusgruppintervjun 

till viss del sker samtidigt som intervjun pågår, detta för att gruppledaren ska kunna leda 

diskussionen och se till att den håller sig till temat och frågeställningarna (ibid.). 

Fokusgruppintervjun var inriktad på att ta reda på pedagogernas användning av film för att 

främja läs- och skrivutveckling. Insamlade data färgkodades utifrån de tre nyckelfrågorna 

(Wibeck, 2010). Analys av dokumenterade data från fokusgruppintervjun baserades på en 

beskrivande analys för varje nyckelfråga, där en kategorisering av gemensamma 

erfarenheter gjordes tillsammans med en sammanfattning och ett antal exempel för att 

illustrera informanternas enskilda kommentarer och åsikter (Ibid.). 

 

4.11 Forskningsetiska aspekter  

Bryman (2011) understryker vikten av att diskussionen i en fokusgrupp dokumenteras med 

ljudupptagning, då det annars lätt uppstår svårigheter när det kommer till att hinna med att 

anteckna allt som sägs samt att komma ihåg vem som säger vad. Innan fokusgruppintervjun 

startade gavs ett muntligt samtycke från samtliga informanter till att intervjun 

dokumenterades genom ljudinspelning (Wibeck, 2010). Efter att transkriptionen utförts 

raderades ljudinspelningen. De frågeställningar som berördes i fokusgruppintervjun 

bedömdes inte vara av så känslig natur att ett skriftligt informerat samtycke erfordrades. 

Namn och kön tillsammans med andra uppgifter som kunde tänkas röja informanternas 

identitet ersattes vid transkriptionen med en neutral numrering av informanterna.  

Fullständig anonymitet går inte att säkerställa i en fokusgruppsintervju då den bygger på 
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att samtliga informanter respekterar att all information som kommer fram under samtalet 

ska betraktas som konfidentiell. Enligt överenskommelse meddelades resultatet till 

intendenten och samtliga tillfrågade lärare i förskoleklass vid deltagande skolor. I övrigt 

presenterades resultatet endast i mitt examensarbete under lärarutbildningen vid Jönköping 

University. 

 

4.12 Reliabilitet och validitet 

Fokusgruppintervjun genomfördes endast med en grupp och vid ett enda tillfälle som en 

fördjupning och komplettering till resultaten från enkätundersökningen. Därmed kunde 

ingen jämförelse göras mellan hur olika bedömare tolkade materialet (Wibeck, 2010).  Ett 

sätt att öka reliabiliteten (reproducerbarheten) hade kunnat vara att samma 

samtalsledare/moderator hade lett flera olika fokusgrupper (Albrecht et al., 1993). För att 

kompensera för detta analyserades delar av materialet även av en oberoende person 

(Wibeck, 2010). 

Wibeck (2010) beskriver att validitet vid användande av en fokusgruppintervju har att göra 

med tolkningen av det som kommit fram under samtalet. Krueger (1998)  talar däremot 

om trovärdighet som ett lämpligare begrepp i detta sammanhang och betonar vikten av att 

eftersträva en respektfull och tillåtande attityd under samtalet. För att minimera risken för 

att informanterna skulle känna sig främmande i den miljö som valts för 

fokusgruppintervjun valdes ett konferensrum på en av informanternas arbetsplats. Denna 

studie har triangulering (Bryman, 2011) som modell för att stärka validiteten då en 

enkätundersökning först besvarats av samtliga informanter följt av en fokusgruppintervju. 

Detta bidrar enligt Wibeck (2010) i sin tur till att stärka validiteten i fokusgruppintervjun. 

Jämfört med individuella intervjuer är fokusgruppintervjun en social händelse där olika 

idéer och tankar diskuteras och modifieras vilket leder till s.k. ekologiskt valida data dvs. 

data med relevans i ett större socialt sammanhang (Albrecht et al., 1993). 
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5. Resultat  

Resultatet utifrån enkätundersökningen presenteras i kapitel 5.1, i text eller med en figur. 

Den första frågan i enkäten svarar på hur länge lärarna har varit verksamma inom yrket. 

Den andra frågan i enkäten svarar på min första frågeställning: Hur ofta använder lärare 

film i undervisningen? Den tredje och fjärde frågan i enkäten svarar på min andra 

frågeställning: Med vilket syfte används film i undervisningen? Den femte frågan i enkäten 

visar om lärare bedömer sig ha den kunskap som krävs för att nyttja film i undervisningen. 

Svar erhölls från 12 av 13 lärare. 

 

I kapitel 5.2-5.5 presenteras den kompletterande fokusgruppintervjun utifrån de tre 

nyckelfrågor som informanterna svarat på. I kapitel 5.2 förklaras syftet med fokusgruppen, 

vilket är att svara på studiens tredje frågeställning: Kan film i undervisningen främja läs- 

och skrivutveckling och i så fall hur? I kapitel 5.3 behandlas nyckelfråga 1. Nyckelfråga 2 

behandlas i kapitel 5.4. avslutningsvis behandlas nyckelfråga 3 i kapitel 5.5.  

 

5.1 Postenkät 

Fråga 1 

Hur länge har du arbetat inom läraryrket?  

 

Svarsalternativen utgörs av en ordinalskala (kategoriindelning som innebär rangordning) 

med tre svarsalternativ där samtliga 12 lärare har arbetat mer än 10 år inom yrket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Fråga 2  

Hur använder du film, rörlig bild, Youtubeklipp etc. i din undervisning? 

 
Figur 1. Hur lärare använder film, rörlig bild i undervisningen. 

  

Svarsalternativen utgörs av en ordinalskala med fem svarsalternativ där 1 av 12 lärare 

uppger att hen använder film som introduktion till nytt arbetsområde, medan övriga 

använder film som pedagogiskt verktyg. 

 

Fråga 3  

Hur ofta använder du film, rörlig bild, Youtubeklipp etc. i din undervisning? 

 

 

Figur 2. Hur ofta lärare använder film, rörlig bild, Youtubeklipp etc. i undervisningen. 
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Svarsalternativen utgörs av en ordinalskala med fyra svarsalternativ där 4 av 12 lärare 

uppger att de använder film i undervisningen varje vecka, medan övriga använder film så 

gott som varje dag.   

 

Fråga 4  

Erfarenhet av film som pedagogiskt hjälpmedel för att främja läs- och 

skrivutveckling? 

 

Ordinalskala med fyra svarsalternativ där samtliga 12 lärare uppger att de regelbundet 

använder film, rörlig bild som ett pedagogiskt verktyg.  

 

Fråga 5  

Har du tillräcklig kunskap om digitala hjälpmedel för att använda dig av film i din 

undervisning som stöd för elevers läs- och skrivutveckling?  

 

Nominalskala (kategoriindelning utan inbördes rangordning) med två svarsalternativ där 

samtliga 12 lärare uppger att de har tillräcklig kunskap om digitala hjälpmedel för att 

använda film, rörlig bild som ett pedagogiskt hjälpmedel som stöd i läs- och 

skrivutvecklingen. 

 

5.2 Fokusgruppintervju  

Utifrån resultatet av enkätundersökningen gjordes en kompletterande fokusgruppintervju. 

Utifrån fråga fyra i enkäten, där samtliga lärare uppger att de använder film som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för att främja läs- och skrivutveckling, utformades tre 

nyckelfrågor. Dessa nyckelfrågor återkopplade till frågeställning 3 och diskuterades i 

fokusgruppintervjun.  
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5.3 Användandet av film som ett pedagogiskt 
hjälpmedel 

I detta avsnitt besvaras fokusgruppsintervjuns första nyckelfråga, kan ni ge exempel på hur 

ni använder film i undervisningen som ett pedagogiskt hjälpmedel? 

 

Lärarna som deltagit i fokusgruppintervjun uppger att de använder film som ett sätt att 

berätta en berättelse eller saga, textad filmsaga. Film används även som en introduktion 

till ett nytt arbetsområde. Exempelvis tittar eleverna på Bokstavståget vilket blir en 

introduktion till bokstavsarbetet, eller som en fördjupning av ett ämne som man har pratat 

om. Lärarna nämner även att de använder sig av programmet Evas superkoll som en 

introduktion eller fördjupning av ett arbetsområde. Vidare lyfter lärarna fram att de genom 

att använda film i undervisningen, kan arbeta ämnesöverskridande i svenskämnet och 

bildämnet. En av lärarna förklarar att film kan användas som ett komplement till den 

vanliga undervisningen. Läraren lyfter fram att filmen fångar elevernas intresse och bidrar 

till att göra undervisningen lustfylld. 
 

Vissa saker som filmen tar upp skulle vi ju också kunna prata om istället för 
att se på filmen, men filmen fångar elevernas intresse och gör det roligt. 
(Lärare 2) 

 

Film i undervisningen används även som ett sätt att ge eleverna en gemensam referensram. 

Filmatiseringar av Astrid Lindgrens böcker Madicken, Emil i Lönneberga och Lotta på 

Bråkmakargatan används bland annat vid årets olika högtider för att visa på hur dessa 

högtider firades förr. Därefter förs ett samtal om hur högtiden firas idag jämfört med förr. 

Genom att visa de olika filmerna kan eleverna ges denna gemensamma referensram.   

 
På Valborg tittade vi på avsnittet i Madicken där hon firar Valborgsmässoafton. 
När det var påsk så tittade vi på ett avsnitt av Lotta på Bråkmakargatan där hon 
firade påsk. Det är ju inte säkert att alla barn vet, vad det är vi firar. Även om vi 
pratar om det. Men då är ju en film jättebra för då får de även se hur det är.  (Lärare 
2) 
 

Lärarna beskriver hur eleverna tidigare år har arbetat med att skapa egna berättelser med 

hjälp av film i iMovie. I programmet iMovie får eleven skriva en berättande text, skapa en 

film utifrån sin berättelse samt spela in ljud/tal. Detta arbetssätt är enligt lärarna mycket 
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tidskrävande och tar mycket lärarstöd i anspråk. Lärarna förklarar att de i sina olika 

verksamheter har stora elevgrupper detta år, därför har de alla tre valt att inte arbeta med 

iMovie terminen 2018/2019.  

 
Det är ganska tungrott om man har en stor grupp. Ska man arbeta med att göra 
film ska man ju helst bara vara en fyra, fem stycken i en grupp när det gäller 
yngre elever. Arbetar du med sjätteklassare, där kan ju de iMovie eller så lär de 
sig det på fyra minuter och lär sig av varandra. (Lärare 1) 

 

Lärarna förklarar vidare att film i undervisningen även kan användas som en avkoppling 

för eleverna, där de ges möjlighet att gå ner i varv och vila. Här understryker lärarna vikten 

av att inte bara sätta på en valfri film utan att det alltid måste finnas ett syfte med 

filmvisningen.  

 

5.4 Film i undervisningen kan främja elevers 
läsutveckling 

I detta avsnitt besvaras fokusgruppsintervjuns andra nyckelfråga, kan film i undervisningen 

främja läsutvecklingen och i så fall hur?  

 

En av lärarna förklarar att hen använder textade filmsagor i sin undervisning för att stödja 

läsutvecklingen. Eleven får sitta med hörlurar och titta på filmsagan på sin lärplatta. 

Parallellt med berättarrösten finns en textremsa där orden skrivs fram samtidigt som 

berättaren uttalar dem. Här får eleven lyssna till högläsning samtidigt som hen ser 

ordbilder. Läraren förklarar att när hen läser högt för eleverna kan hen stanna upp vid svåra 

ord, svara på frågor, gå tillbaka i texten o.s.v. När man använder filmsagor finns inte dessa 

möjligheter, vilket är något man bör vara medveten om. Enligt läraren leder sådana avbrott 

i filmsagan lätt till att eleverna tappar fokus. Vidare beskriver lärarna hur film i 

undervisningen kan användas för att underlätta elevers läsförståelse. De förklarar att precis 

som vid boksamtal kan läraren planera ett samtal om filmen med frågor som kopplar till 

filmens innehåll och budskap, före och efter filmvisningen. 

 

Man pratar om texten och sedan efteråt diskuterar man, det tänker jag att man 
gör med film också. För att man ska få berätta hur man har tolkat budskapet, så 
kan man se om alla har tolkat likadant eller så kan man diskutera det efteråt. 
Beroende på vad filmen handlar om. (Lärare 3) 
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En av lärarna berättar om hur hen lärde sig att läsa genom att se på Fem myror är fler än 

fyra elefanter. I programserien finns en sekvens där en bild på ett barn visas samtidigt som 

barnets namn skriv ut, barnet ljudar bokstäverna som skrivs. Här får eleven tydligt se och 

höra hur man ljudar. En annan lärare förklarar hur eleverna när de ser på Bokstavståget får 

möjlighet att interagera samtidigt som de tittar på programmet, läraren pausar filmen och 

eleverna ges möjlighet att svara på olika frågor som ställs till dem. Ett annat program som 

eleverna får se på i undervisningen, och som påminner mycket om Fem myror är fler än 

fyra elefanter, är Livet i bokstavslandet. Här får eleverna höra och se hur bokstäverna låter 

och ser ut, vilket enligt lärarna gynnar läsutvecklingen. Slutligen förklarar en av lärarna att 

det inte går att mäta huruvida film i undervisningen kan gynna läsutvecklingen, 

användandet av film blir istället  en metod bland flera för att uppnå detta mål. 

 

5.5 Film i undervisningen kan främja elevers 
skrivutveckling 

I detta avsnitt besvaras fokusgruppsintervjuns tredje nyckelfråga, Kan film i 

undervisningen främja skrivutvecklingen och i så fall hur?  

 

Lärarna förklarar att film i undervisningen kan stödja elevers skrivutveckling. När eleverna 

tittar på ett program ur Bokstavståget får de se i vilken riktning bokstäverna ska skrivas, 

vilket kan hjälpa dem att kunna utveckla ett bra skrivflyt.  

 
Bokstavståget, är ju väldigt pedagogiskt, där visar de precis hur man skriver 
bokstäverna med handen och hur de låter. (Lärare 2) 

 

Vidare förklarar lärarna hur film kan främja skrivutvecklingen när eleverna ges möjlighet 

att skapa berättelser i exempelvis programmet iMovie. I programmet iMovie ges eleverna 

möjlighet att arbeta med flera uttrycksformer i syfte att främja skrivutveckling. Eleverna 

får med hjälp av film skapa en berättelse där berättelsens budskap förstärks med rörlig bild, 

ljud och text.  
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6. Diskussion 
I kapitel 6.1 diskuteras enkätstudiens metodval och tillvägagångssätt i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Styrkor och svagheter med enkätundersökningen berörs i kapitel 

6.1.1. och 6.1.2. Kapitel 6.2 diskuterar enkätundersökningens resultat.  

 

I kapitel 6.3 diskuteras fokusgruppens metodval och tillvägagångssätt i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Styrkor och svagheter berörs i kapitel 6.3.1. Kapitel 6.4 

diskuterar fokusgruppintervjuns resultat utifrån nyckelfråga 1, 2 och 3.  

 

Kapitel 6.5 behandlar framtida forskning och diskussionsavsnittet avslutas med slutord 

(kap. 6.6).  

 

6.1 Metoddiskussion postenkät 

Samtliga lärare i förskoleklass i en mindre kommun i Västra Götaland tackade ja till 

erbjudandet att delta i enkätundersökningen. Endast en av de tillfrågade lärarna  avstod 

från att besvara enkäten. En gruppenkät hade sannolikt kunnat innebära en 

totalundersökning (Eliasson, 2010) då gruppenkäter genomförs på plats och samlas in på 

plats. Anonymitet var dock viktig för att uppnå studiens syfte och samtidigt minimera 

risken för oönskad påverkan på respondenternas svar. Enkätundersökningen (postenkät) 

besvarade frågeställning 1 och 2. För att ha möjlighet att korrekt värdera potentiellt ytterst 

disparata svar, ställdes även frågan huruvida respondenten bedömde sig ha den erforderliga 

kunskap som krävs för att använda film i undervisningen. Slutdatum för enkätinlämningen 

gavs endast muntligt vid utlämnandet av enkäterna. I enkäten som lärarna svarade på 

framgick det däremot inte hur lång tid de hade på sig att skicka in enkäten, vilket kan ha 

medfört att en av lärarna lade enkäten åt sidan.  

 

6.1.1 Styrkor 

Enkätens utformning, med avsaknad av frågor som kunde uppfattas som ifrågasättande, 

tillsammans med dess genomförande där anonymitet kunde garanteras är en styrka för 

studien. Enkäten bestod av fem stycken flervalsfrågor och krävde därmed endast en 



 24 

begränsad tid för respondenterna att genomföra. Bryman (2011) förklarar att för många 

frågor där respondenten själv måste skriva sitt svar medför ofta ett stort bortfall. Samtliga 

respondenter besvarade enkäten i sin helhet. Respondenterna valde själva när och var de 

skulle fylla i enkäten. Frågorna i enkäten relaterade direkt till studiens syfte samt 

frågeställning 1 och 2 och uppfattades därmed vara relevanta.  

 

6.1.2 Svagheter  

Enkäten har få frågor där alla svarsalternativ är slutna. Ingen respondent använde sig av 

möjligheten att utveckla sina svar och ge egna kommentarer. Begreppet literacy har inte 

använts i studien utan istället har en begränsning av detta komplexa begrepp använts, läs- 

och skrivutveckling. Valet att använda begreppet läs- och skrivutveckling, istället för det 

mer komplexa begreppet literacy (Fast, 2008), gjordes medvetet för att kunna både 

tydliggöra  och samtidigt begränsa syftet och frågeställningarna i denna studie. Läs- och 

skrivutveckling är det begrepp som används av flera forskare som försöker att beskriva 

literacy (Säljö, 2005; Fast, 2008; Smidt, 2013) och torde därmed vara mer känt bland 

yrkesverksamma lärare i förskoleklass.  

 

6.2 Resultatdiskussion postenkät 

Enkäten innehåller få dimensioner och svaren är kategoriserade. Med dessa reservationer  

går det ändå att avläsa ett mönster i svaren på enkäterna. Frågeställning 1 och 2 har kunnat 

besvaras. 

 

6.2.1 Hur ofta och i vilket syfte använder lärare film i 
undervisningen? 

De flesta lärare uppger i enkäten att de använder film, rörlig bild som ett pedagogiskt 

hjälpmedel regelbundet, varje vecka eller så gott som varje dag, som stöd för att främja 

läs- och skrivutveckling. Utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv formas lärandet och 

kommunikation multimodalt, i sociala teckenskapande processer (Leijon & Lindstrand, 

2013; Björkvall, 2009). Genom att eleverna i undervisningen får tolka och skapa film ges 

de möjlighet att delta i sociala teckenskapande processer, vilket Svensson (2009) beskriver 
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som en förutsättning för att barnet ska kunna utveckla sitt språk. Studiens frågeställning 1 

och 2 utgår från vad som skrivs fram om film i det centrala innehållet för förskoleklassen 

(Skolverket, 2018) som rör språk och kommunikation samt skapande och estetiska 

utrycksformer. Här ska eleverna ges möjlighet att samtala om och tolka innehåll och 

budskapet i olika texter som kombinerar ord, bild och ljud, alltså film (ibid.). En majoritet 

av lärarna har kryssat i att de använder sig av film som ett pedagogiskt hjälpmedel medan 

en av lärarna använder film som en introduktion till ett nytt arbetsområde. Filmen blir här 

ett möte med nya texter i nya kontexter, vilket är i linje med Luke och Freebodys (1999) 

andra praktik, där eleverna ska ges möjlighet att möta och tolka olika texter.  

 

6.3 Metoddiskussion fokusgrupp 

Ett slumpvis urval gjordes bland tre av de 12 respondenterna. Samtliga tre tillfrågade 

tackade ja till att delta. Fokusgruppintervjun besvarade frågeställning 3. Informanterna 

utgjorde en homogen grupp med väsentligen lika lång yrkeserfarenhet som lärare och vana 

vid att arbeta med film i undervisningen som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

 

6.3.1 Styrkor  

Moderatorn i en fokusgrupp leder samtalet men påverkar i mindre grad informanternas 

åsikter jämfört med en individuell intervju (Wibeck, 2010). En av fördelarna med att arbeta 

med en homogen grupp är att utbytet av information underlättas (Wibeck, 2010). 

Människor med likartade erfarenheter delar lättare med sig av sina egna tankar till gruppen 

(Morgan, 1993).  

 

6.3.2 Svagheter 

Grupptryck kan påverka informanternas benägenhet att i första hand bekräfta andras åsikt 

istället för att uttrycka sina egna ståndpunkter (Wibeck, 2010). Metodiken innebär en 

analys och tolkning av insamlat material där det saknas riktlinjer för vilka analysmetoder 

som alltid måste användas (ibid.).  
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6.4 Resultatdiskussion fokusgrupp  

I följande avsnitt diskuteras resultat från fokusgruppintervjun i relation till de tre 

nyckelfrågorna, i första hand utifrån Luke och Freebodys (1999) modell för utveckling av 

literacy, socialsemiotik såsom teoretiskt ramverk samt styrdokumenten för förskoleklassen 

(Skolverket, 2018). Resultatet från fokusgruppintervjun går att koppla till Luke och 

Freebodys (1999) första praktik som behandlar kodknäckning och den andra praktiken där 

eleverna ska ges möjlighet att förstå och skapa meningsfulla texter. Den tredje och fjärde 

praktiken berörs däremot inte. Eleverna i förskoleklass har inte kommit så långt i sin läs- 

och skrivutveckling och fokus ligger därför på att eleverna ska knäcka ”den lilla koden” 

och att de ska få skapa egna texter, varför den tredje och fjärde praktiken i Luke och 

Freebodys modell (1999) inte berörs i studien.  

 

6.4.1 Nyckelfråga 1, kan ni ge exempel på hur ni använder film i 

undervisningen som ett pedagogiskt hjälpmedel? 

De exempel på film som pedagogiskt hjälpmedel, som samtliga lärare ger i 

fokusgruppintervjun, är alla specifikt inriktade mot språk. Det blir tydligt att lärarna har ett 

tydligt syfte med vilka filmer som används och hur de används. Film som multimodal text 

används inte i den vida mening som beskrivs i studiens inledning utan har ett tydligt 

didaktiskt fokus. Film används som introduktion till ett nytt arbetsområde, som ett 

komplement i undervisningen, för att skapa en gemensam referensram, eller som en 

fördjupning. Eleverna får också möjlighet att skapa sin egen berättande text med hjälp av 

film. I Luke och Freebodys (1999) andra praktik ska eleverna ges möjlighet att förstå, 

tolka och skapa meningsfulla texter. I arbetet med att tolka och skapa olika texter är det 

enligt flera forskare av största vikt att eleven i undervisningen får utgå från sin egen läs- 

och skriverfarenhet samt de erfarenheter av film som eleven bär med sig hemifrån 

(Wessbo, 2016; Maine & Shields, 2015; Söderling, 2011; Fast, 2007; Watts, 2007). 

Läroplanen (Skolverket, 2018) understryker också att undervisningen ska utgå från elevens 

egna erfarenheter. I fokusgruppintervjun framgick det inte huruvida lärarna tar tillvara på 

elevernas egna erfarenheter av film. Dock nämner en av lärarna att de tittar på Livet i 

Bokstavslandet, som många av eleverna känner igen hemifrån, och poängterar att barn 

gillar att se en film flera gånger varför det är bra att även visa dessa program i 

undervisningen. Detta visar att lärarna har en viss insyn i vilka erfarenheter av film som 
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eleverna har med sig hemifrån samt att de tar tillvara på dessa. Läraren kan genom att 

använda sig av film som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, möjliggöra för 

eleverna att kommunciera, verbalt eller icke verbalt, genom olika sociala teckenskapande 

aktiviteter (Svensson, 2009).   

 

6.4.2 Nyckelfråga 2, kan film i undervisningen främja 

läsutvecklingen och i så fall hur?  

Lärarna i studien beskriver att film i undervisningen kan underlätta avkodningen om eleven 

får tillgång till både ljudning och ordbilder. Den första praktiken i Luke och Freebodys 

modell (1999) för utveckling av literacy behandlar kodknäckande praktiker. Eleven får 

inom denna praktik delta i olika aktiviteter som hjälper denne att utveckla förståelse för 

skriftspråkets grundläggande strukturer och olika samband. Elevens avkodningsförmåga 

samt förståelse för sambandet mellan bokstav och bokstavsljud utvecklas inom denna 

praktik. Enligt lärarna kan exempelvis textade filmsagor stödja läsutvecklingen genom att 

eleven får lyssna till filmsagan och samtidigt se texten skrivas fram. Enligt Main och 

Shields (2015) kan elevens avkodningsförmåga stödjas om hen i undervisningen får ta del 

av film vid sidan av den skrivna texten, i form av exempelvis kortare filmsekvenser. 

Lärarna förklarar vidare att elever med avkodningssvårigheter missar viktiga delar av 

textens budskap och innehåll då avkodningen tar mycket tid och energi från eleven. Film 

kan här användas som ett stöd för minnet så att eleven lättare kommer ihåg textens innehåll 

och budskap (Maine & Shields, 2015). 

 

Lärarna i studien förklarar att precis som vid ett boksamtal kan ett samtal utifrån filmens 

innehåll och budskap stödja elevens läsförståelse. I ett boksamtal ställer läraren frågor till 

eleverna om exempelvis textens innehåll, budskap, handling och karaktärer. Detta står i 

överensstämmelse med den andra praktiken i Luke och Freebodys modell (1999) där 

eleverna ska ges möjlighet att tolka olika texter. Main och Shields (2015) förklarar att 

läraren genom att tillämpa film i undervisningen, kan hjälpa eleven att utveckla förståelse 

för komplexa, narrativa strukturer i olika semiotiska resurser. Genom att samtala med 

eleverna om filmens innehåll, karaktärer, handling och budskap, precis som vid ett 

boksamtal, kan läraren visa på hur de olika semiotiska resurserna blir betydelsebärande 

(Söderling, 2011).  
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6.4.3 Nyckelfråga 3, Kan film i undervisningen främja 

skrivutvecklingen och i så fall hur?  

Lärarna i studien förklarar att de främst använder film i syfte att främja läsutvecklingen. 

De beskriver också att film kan användas för att stödja skrivutveckling när eleverna ges 

möjlighet att skapa egna berättelser genom olika uttrycksformer. Detta är förenligt med 

Luke och Freebodys (1999) andra praktik, där eleven ska få arbeta med att tolka och förstå 

olika texter. Elevernas förståelse för berättelsens innehåll och struktur kan enligt Söderling 

(2011), Parry (2010) samt Watts (2007) fördjupas när de ges tillfälle och möjlighet att 

skapa berättelser genom olika semiotiska resurser. Lärarna beskriver även hur film kan 

främja skrivutvecklingen genom att de exempelvis i Bokstavståget får se hur bokstäverna 

formas och hur de skrivs. Parry (2010) och Söderling (2011) menar att elever som kämpar 

med att producera skrift kan bli hjälpta av att få skapa film. Genom de olika semiotiska 

resurserna kan eleven producera mer text och på ett djupare plan än vad denne hade kunnat 

göra i skrift (ibid.). 

 

6.5 Framtida forskning 

Intressant för framtida forskning vore att göra en större studie där olika kommuner jämförs 

för att kunna värdera huruvida tillgång till och erforderlig utbildning för att använda 

digitala hjälpmedel i skolan bidrar till att underlätta barns läs- och skrivutveckling. 

 

6.6 Slutord 

Resultaten från studien visar på att film i undervisningen i de berörda skolorna används 

som ett pedagogiskt hjälpmedel så gott som varje dag, för att främja läsutvecklingen och i 

viss mån även skrivutvecklingen i förskoleklass. Film i undervisningen används dessutom 

med ett tydligt pedagogiskt syfte.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev till intendent 

Hej xxxxxx! 

Vi talades vid nyligen och här kommer ytterligare information om mig och min 
enkätundersökning. 

Jag heter Elin Gunnmo och är student på Jönköping University, Högskolan för lärande och 
kommunikation. Jag läser grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och till våren skriver 
jag mitt examensarbete. I mitt examensarbete kommer jag att via en enkät undersöka på 
gruppnivå hur lärare i förskoleklass i kommunen praktiskt arbetar med film i 
undervisningen. Enkäten är anonym, i pappersform och består av 5st flervalsfrågor. Kan 
du skicka kontaktinformation för de lärare (i F-klass) som kan tänka sig att vara med i 
enkätundersökningen så att jag tydligare kan presentera tanken med  min undersökning.  

Med vänliga hälsningar, Elin Gunnmo 
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8.2 Bilaga 2: Brev till lärare i förskoleklass 

Hej xxxxxx!  

Jag heter Elin Gunnmo och är student på Jönköping University, Högskolan för lärande och 
kommunikation. Jag läser grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och till våren skriver 
jag mitt examensarbete. I mitt examensarbete kommer jag att via en enkät undersöka på 
gruppnivå hur lärare i förskoleklass, praktiskt arbetar med film i undervisningen. Enkäten 
är anonym, i pappersform och består av 5st flervalsfrågor. Analys av insamlade data 
kommer endast att ske på gruppnivå. Jämförelser mellan enskilda individer eller skolor 
kommer ej att kunna göras då möjligheten att svara helt anonymt är viktig för 
undersökningen. När data är sammanställda kommer jag att meddela resultatet till 
intendenten vid samtliga deltagande skolor. Resultaten kommer i övrigt endast att 
presenteras i min C-uppsats under lärarutbildningen vid Jönköping University. 

Det vore toppen om du kan tänka dig att vara med i min undersökning och om så är fallet 
får du gärna bekräfta detta med ett mail så kan vi bestämma en tid då jag besöker dig.  

Med vänlig hälsning, Elin Gunnmo  
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8.3 Bilaga 3: Postenkät  

TACK för att Du tar dig tid att besvara frågorna nedan. 

Syftet med denna undersökning är att beskriva lärares användning av film i 
förskoleklass.  

Samtliga lärare i förskoleklass i kommunen har tackat ja till att delta i denna 
enkätundersökning. Ett frankerat svarskuvert bifogas. Analys av insamlade data 
kommer endast att ske på gruppnivå. Jämförelser mellan enskilda individer eller 
skolor kommer ej att kunna göras då möjligheten att svara helt anonymt är viktig 
för undersökningen. När data är sammanställda kommer jag att meddela resultatet 
till intendenten vid samtliga deltagande skolor. Resultaten kommer i övrigt endast 
att presenteras i min C-uppsats under lärarutbildningen vid Jönköping University. 

Med film avses förutom kortare videoklipp såsom Youtubeklipp, eller sekvenser ur 
en film även andra former av arbete med rörlig bild. I det centrala innehållet för 
förskoleklassen (Skolverket, 2018, s. 20) betonas att eleverna ska ges möjlighet 
att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer för att tolka budskapet i olika 
typer av texter som kombinerar ord, bild och ljud. 
Har Du några frågor angående enkätens utformning är Du naturligtvis välkommen 
att kontakta mig direkt via telefon 070-6452007 eller via e-post till 
elin.gunnmo@gmail.com. Med vänlig hälsning, Elin Gunnmo lärarstudent vid 
Jönköping University.  
 

1. Hur länge har Du arbetat inom läraryrket 
o Mindre än 5 år 

o 5–10 år 

o Mer än 10 år  

 

2. Hur använder Du film, rörlig bild, Youtubeklipp etc. i din undervisning? 
Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur Du vanligen använder film i 

undervisningen –välj Ett alternativ. 
o Endast sporadiskt 

o Paus 

o Belöning 

o Introduktion till nytt arbetsområde 

o Pedagogiskt verktyg  

 

Vänd  
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3. Hur ofta använder Du film, rörlig bild, Youtubeklipp etc. i Din undervisning? 

 
o 1–2 ggr/ termin.  

o Varje månad. 

o Varje vecka 

o Så gott som varje dag. 

 
4. Film som pedagogiskt hjälpmedel används ibland för att främja läs- och 

skrivutveckling. Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 

erfarenhet – välj Ett alternativ?  

o Ännu inte använt film för detta syfte 

o Har prövat detta vid ett par tillfällen men använder det inte regelbundet i 

min undervisning 

o Använder det regelbundet för elever som behöver extra stöd och hjälp i sin 

läs- och skrivutveckling 

o Använder det regelbundet som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen 

o Annat (beskriv med egna ord):   

 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

5. Har Du tillräcklig kunskap om digitala hjälpmedel för att använda dig av film 
i Din undervisning som stöd för elevers läs- och skrivutveckling? 

o Ja 

o Nej 

 

Om Nej - beskriv vad Du saknar (tekniska hjälpmedel, support, material, utbildning 

etc.) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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8.4 Bilaga 4: Intervjuguide till fokusgrupp 

 
Koppling till syftet: Tema Förslag till följdfrågor 
Syftet är att undersöka lärares 
användning av film i 
undervisningen.  
   
Frågeställning 3 
Kan film i undervisningen 
främja läs- och skrivutveckling 
och i så fall hur?  
 

Bakgrund 
Ämne 
 

Alla är lärare  
Alla har mer än 10 års erfarenhet 
i yrket 
 
Könsfördelning kommer ej att 
beskrivas då det endast finns en 
man ibland informanterna.  
 
Ämnet för denna fokusgrupp är 
känt av samtliga deltagare då de 
valt att delta i en förberedande 
enkätundersökning. 

Introduktion, inklusive 
förklaring till kopplingen mellan 
enkät och intervju samt hur 
fokusgruppintervjuer skiljer sig 
från enskilda intervjuer.  
 

Film som pedagogiskt 
hjälpmedel för att främja läs- 
och skrivutveckling.  

Var det något i enkäten som du 
uppfattade otydligt eller oklart? 
 

Övergångsfråga 
Vilka eventuella för- eller 
nackdelar finns med att använda 
film som pedagogiskt hjälpmedel 
i undervisningen? 
 

Egna erfarenheter Hur har ni löst eventuella 
svårigheter? 

Nyckelfråga 1 
Kan ni ge exempel på hur ni 
använder film i undervisningen 
som ett pedagogiskt hjälpmedel?  
 

Tillämpning I vilket syfte använder ni film? 

Nyckelfråga 2 
Kan film i undervisningen 
främja läsutvecklingen och i så 
fall hur?  
 

Begreppet läs- och 
skrivutveckling är omfattande.  

 

Kan ni ge exempel?  
 

Nyckelfråga 3 
Kan film i undervisningen 
främja skrivutvecklingen och i så 
fall hur? 
 

Begreppet läs- och 
skrivutveckling är omfattande.  

 

Kan ni ge exempel? 
 
 

Slutfrågor 
Är det något ni tycker att vi har 
missat? 
Är det någonting som ni vill 
tillägga?  
 

Avslutning  

 
 

 


