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Syftet med studien är att undersöka hur åtta fritidshemsbarn samtalar kring fiktiva berättelser som de tagit 

del av via film och hur de relaterar de fiktiva berättelserna till sitt vardagsliv.Den frågeställning som vi har 

utgått ifrån är: 

- Vad pratar barn på fritidshem om när de samtalar kring film med fiktivt innehåll?  

- Vad säger barn om hur fiktivt innehåll som de sett på film relaterar till deras vardagliga liv? 

Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att få fram empiri att analysera. Vi har 

utgått från barns perspektiv då vi har försökt att se världen ur barns ögon. Dalen (2008) skriver att 

forskare ska försöka uppmärksamma barns perspektiv om forskaren vill få kunskaper om barns 

upplevelsers och tolkningar av världen. Thomson (2008) skriver att studier som handlar om barn 

bör innehålla barns perspektiv då de är experter inom området.  

I vår metod har vi använt oss av gruppintervjuer då barnen i samspel med varandra fick chansen 

att prata om sina tankar och åsikter. Enligt Lindgren (2009) konstruerar människan sin verklighet 

genom sociala interaktioner. 

Resultatet visar att barn skapar mening i möte med film genom att ställa nya erfarenheter och upp-

levelser i relation till tidigare erfarenheter och upplevelser. Barn skapar mening i mötet med film 

genom att relatera mellan olika filmer, generaliserar utifrån tidigare erfarenheter de inhämtat i 

möte med film samt att de relaterar film till deras fysiska verklighet. 
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1 Inledning 

Vi är två grundlärarstudenter med inriktning mot arbete i fritidshem. Vårt intresse för hur barn relaterar 

till film har väckts under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Vi har upplevt att film intresserar många 

barn. Detta har vi märkt genom samtal med barn där de har berättat om sina fritidsintressen samt under 

den fria leken. I den fria leken har vi sett att barn gestaltar karaktärer från filmensvärld, till exempel Jedi’s 

eller Dark Vader från Star Wars.  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att lärare ska möta barn i 

deras intressen och använda dessa som utgångspunkt i sitt arbete (Skolverket, 2011a).  Då vi upplever att 

film är ett intresse som många barn har, vill vi få fördjupade kunskaper om hur barn pratar om vad de ser 

på film och hur de relaterar vad de ser till sitt vardagsliv. Vi tror att det kan vara svårt att utgå ifrån barns 

intressen om vi inte har kunskap om dem och varför barn väljer dem. Vår upplevelse att film är ett in-

tresse som många barn har stöds av det Jensen (2011) skriver det vill säga att barn i åldrarna tre till åtta år 

ägnar mer än tre timmar per dygn åt digitala medier. Digitala medier är till exempel tv, internet eller film. 

Fritidshemmet har som uppdrag att komplettera förskoleklassen och skola. Fritidshemsverksamheten ska 

grundas på barns intressen och erfarenheter (SFS 2010:800). Verksamheten har som mål att erbjuda barn 

en meningsfull fritid. Ett av fritidshemmets uppdrag är att skapa bra relationer mellan barn-barn och barn-

vuxna(Skolverket, 2011a). Dessa samspel är viktigt då lärarna ska finnas där för barnen både som stöd och 

för att motivera barnen att utforska omvärlden. Fritidshemmets fokus ligger på identitetsutveckling och 

socialkompetensutveckling (Skolverket, 2011b). Barn utvecklar sin identitet och sina sociala kompetenser 

genom att etablera relationer och samspela med andra. I samspel med andra kan barnen testa sina tankar 

och funderingar. 

Traditionellt sett har den Svenska skolan motarbetat populärkulturen för att skydda barn ifrån dess inflyt-

tande och frestelser(Persson, 2000). Skolan förlorade sitt bildningsmonopol när populärkulturen blev en 

självklar del av många barns vardag. Den bildning som barn får genom att surfa på nätet och se film vär-

desätts högre av barn än den bildning de får igenom skolan. ”Populärkulturen har för många blivit ett al-

ternativt bildningsmedel som konkurrerar med skolan om tid, uppmärksamhet och intresse”(Persson, 

2000 s16).  

Med begreppet film syftar vi på serier, tv-program, trailers och film. I vår studie har vi valt att använda oss 

av begreppet barn istället för elever eftersom ordet elever främst används inom skolans ramar. Vi har valt 

att benämna all personal som arbetar på fritidshem för lärare och inte göra åtskillnad mellan personalens 

olika yrkeskategorier. Vi har valt att inte ta hänsyn till eventuella genusmönster och har därför valt att an-

vända oss av begreppet hen i vår resultatdel.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidshemsbarn samtalar kring fiktiva berättelser som de tagit del 

av via film och hur de relaterar de fiktiva berättelserna till sitt vardagsliv.  

De frågeställningar som studien utgår ifrån är: 

Vad pratar barn på fritidshem om när de samtalar kring film med fiktivt innehåll?  

Vad säger barn om hur fiktivt innehåll som de sett på film relaterar till deras vardagliga liv? 
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3 Bakgrund 

3.1 Tidigare forskning 

Medierådet (2013) presenterade år 2013 en undersökning om unga och medier. I undersökningen framgår 

det att 66 procent av barn i åldrarna 9-12 år ser på Tv varje dag. 80 procent av samma barngrupp anser att 

de tittar lagom mycket på Tv. I undersökning uppger barn att de blivit rädda, ledsna eller nedstämda av att 

se när människor råkar illa ut eller när djur är sjuka på Tv:n. 

 

Barn i åldrarna sex till sju kan inte skilja på nyanser (Rönnberg, 1999). Barn har svårt att se att en karaktär 

som är vacker på utsidan skulle kunna vara ond på insidan. De delar själva upp omgivningen i olika grup-

per, onda och goda. Barnen lär sig med tiden att samma karaktärer kan vara både onda och goda.  

Barn jämför sig själva och de närstående med filmkaraktärerna, oberoende av om karaktärerna är över-

lägsna eller underlägsna i filmen. Barn kan relatera skurkarna i filmen till vissa sidor hos sina föräldrar eller 

syskon. Vuxna och barn kan tolka filmer med lyckligt slut på olika sätt. Ett exempel på detta är slutet i 

filmen Dumbo. Vuxna anser oftast att slutet är lyckligt för att Dumbo blir hyllad för sina stora öron som 

han tidigare varit utstött för, medan barn anser att slutet är lyckligt för att Dumbo återigen får vara med 

sin mor. 

 

Werner (1996) skriver i sin bok Barn i TV-ålder att barn i möte med medier relaterar innehållet till sitt eget 

vardagsliv. Barn relaterar mediernas innehåll till sina egna upplevelser, önskningar och behov. Då barn 

relaterar det de ser på Tv till sitt vardagsliv har frågan i medier väckts om våldsinslag är skadligt för barn. 

Det finns två olika uppfattningar, det ena är att medievåld är skadligt för barn medan den andra uppfatt-

ningen anser att det inte finns några säkra bevis på det(Jansson, 2005 s.1793). Jansson (2005) skriver att 

våldsinslag har inverkan på barns känslor och tankar. Då våldsinslag har inverkan på barn finns det en 

ökad risk för aggressivitet och oro hos barn som ser dem. Ett sätt att hantera våldsinslag är att vuxna i 

samtal med barn lär dem hur de kan hantera de känslor som väckts i möte med digitala medier (Bucking-

ham, 1993). 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Kognitiva processer är ett begrepp inom kognitiv psykologin som förklarar hur vi inhämtar information 

om vår omvärld, hur vi bearbetar informationen och i vilka sammanhang vi sedan nyttjar informationen 

(Lundh, Montgomery &Wærn, 1992). De kognitiva processerna använder sig även människan av då han 

eller hon försöker skapa mening och sammanhang i sitt liv. Kognitiva processer sker både medvetet och 

omedvetet. Ett exempel på en medveten kognitiv process är när vi försöker komma ihåg ett namn på nå-

gon och tänker tillbaka på när vi träffade honom eller henne sist och under vilka omständigheter det var. 

Ett exempel på en omedveten kognitiv process kan vara när vi ramlar av en båt och behöver simma till 

land. Har vi tidigare lärt oss simma börjar vi ta simtag utan att vi behöver tänka på den gången vi lärde oss 
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simma och under vilka omständigheter det var. Information som människan inhämtar genom kognitiva 

processer använder hon eller han inte bara till att minnas saker, informationen använder människan även 

när han eller hon försöker resonerar kring och lösa ett problem. Människan använder sig även av kognitiva 

processer för att ta beslut och dra slutsatser. Dessa processer gör det möjligt för oss att använda våra tidi-

gare erfarenheter i mötet med nya. Vid interaktioner mellan människor använder vi oss av kognitiva pro-

cesser för att förstå och kartlägga varandra för att på så vis försöka kontrollera händelseförloppet (Svens-

son, 1992). Människan använder sig även av de kognitiva processerna för att resonera sig fram till en för-

klaring till sitt egna eller andras beteende.  

 

Levander och Sabelström Levander (2008) skriver att det kognitiva perspektivet utgår från att människan 

inte formas av de händelser och/eller erfarenheter som han eller hon upplevt. Människan formas av hur 

han eller hon använder sig av dessa erfarenheter. Karlsson (2012) skriver att kognitiva processer är det 

som människan använder sig av för att skapa mening i sin tillvaro. Genom kognitiva processer kan männi-

skan få förståelse och insikter om de mönster och samband som han eller hon kan utskilja i sin omvärld. 

Förståelse och insikt får människan genom att använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper i relat-

ion till nya upplevelser. 

3.3 Tolkningar i möte med film 

Genom att använda sig av kognitiva processer i möte med film kan människan försöka förutse vad som 

kommer att hända i filmen (Rönnberg, 2006). Människan kan förutse vad som ska ske med karaktärerna i 

en film genom att de jämför berättelsen med liknande berättelser de tidigare tagit del av, människan ser ett 

mönster i hur handlingarna utspelar sig. 

 

I möte med film reflekterar människan över det som han eller hon ser och jämför det med sina tidigare 

erfarenheter och sin fysiska verklighet. Blom och Viklund (2001) skriver att människan i möte med film 

kan stöta på nya upplevelser som skapar betydelse för honom eller henne. Betydelse kan skapas på olika 

sätt, ett utav dessa skriver Axelsson (2008) om då han skriver att film kan väcka existentiella frågor hos 

betraktaren. Existentiella frågor är frågor som påverkar våra värderingar och normer, funderingar om me-

ningen med livet eller hur vi definierar gott och ont. Vi försöker besvara existentiella frågor utifrån våra 

egna kunskaper och erfarenheter. Utifrån hur vi besvarar de existentiella frågorna som vi ställs inför kon-

struerar vi vår världsbild, formar vår identitetsbild samt utvecklar våra sociala kompetenser. Det Axelsson 

(2008) skriver nämnde Persson (2000) då han skrev att människan i möte med film kan skapa nya värde-

ringar genom de frågeställningar som filmen väcker hos betraktaren. 

 

Människans existens är uppbyggd av hans eller hennes tolkningar av den information som han eller hon 

inhämtar från omvärlden (Ödman, 2007). Varje människa tolkar informationen som han eller hon inhäm-

tar utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta resulterar i att varje individ tolkar omvärlden 
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olika och det finns ingen absolut sanning utan endast tolkningar om den. Lindgren (2009) skriver att när 

flera människor gör en analys av samma film kan resultaten variera på grund av att varje individ har olika 

egna erfarenheter som de associerar till. Dock kan människor genom sociala interaktioner bygga upp ge-

mensamma sanningar genom att argumentera för det vi tror är sant eller falskt. Även Segolsson (2011) 

skriver att varje individ tyder omvärlden olika men genom samspel med varandra kan individernas tolk-

ningar vidgas. I samspel med varandra delar människor med sig av sina intryck och tankar vilket leder till 

att de påverkar varandras världsbilder (Lindgren, 2009). Vår världsbild omstruktureras ständig då vi hela 

tiden försöker få våra nya upplevelser att passa in i den och om de inte gör det måste vi omstrukturera vår 

världsbild. 

 

3.4 Lärande och film 

Lundgren, Säljö och Liberg (2012) skriver att människan lär sig antingen genom utbildning eller bildning. 

Utbildning sker under bestämda former och har en början och ett slut medan bildning är en livslång pro-

cess. Bildning är en konstant pågående process som påverkar människans livssyn (Gärdenfors, 2010 s. 32). 

Kunskaper som människan får genom bildning granskar han eller hon kritiskt och ifrågasätter om det kan 

stämma in i sammanhanget och hur. Människan granskar och ifrågasätter även information som han eller 

hon får genom utbildning, dock så är den informationen utvald av en annan individ (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2012). Bildning sker till exempel genom informellt lärande. Informellt lärande sker främst under 

den tiden som individer själva förfogar över (Jensen, 2011). Det informella lärandet är mestadels omed-

vetet, spontant, frivilligt och bygger på människans intresse. Detta lärande kan inträffa när, var och hur 

som helst (Klerfelt & Haglund, 2011). Rönnberg (2006) skrivet att det lärande som människan minns 

längst, är det lärande som sker av hans eller hennes fria vilja. 

 

Klerfelt & Haglund (2011) skriver att film kan vara en kunskapskälla och genom den kan ett informellt 

lärande inträffa. Många barn använder populärkulturen som ett alternativt bildningsmedel till skolan (Pers-

son, 2000). Den upplevs som ett meningsfullt bildningsmedel av många barn. Populärkultur kan till exem-

pel vara film, internet eller musik. Populärkultur kan vara den enda kulturform många barn möter i sin 

vardag och under sin fritid. Därför är det viktigt att personal inom skolan håller sig uppdaterade om den 

populärkultur som barn möter. Detta för att skolan har i uppdrag att utgå ifrån barns tidigare erfarenheter 

och använda sig av barns intressen i undervisningen. 

 

Backman (2008) skriver att film är ett digitalt medie som personal inom skolan kan använda som en ut-

gångspunkt för diskussioner och samtal. Film kan bland annat ge betraktaren nya perspektiv på olika kul-

turer samt att det kan väcka betraktarens nyfikenhet för något nytt ämne. Film kan återspegla vårt sam-

hälle som det ser ut idag eller hur det har sett ut förr (Westergren, 2009). Genom samtal kring film kan 

samhällsfrågor diskuteras till exempel fattigdom och krig. Det går att jämföra hur människor hanterat 

samhällsproblem i andra tidsepoker med hur människor hanterar liknande situationer idag. I diskussioner 
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kring samhällsproblem kan barn tillsammans tänka ut nya lösningar till dem. Rollförebilder inom filmens 

värld kan påverka hur barn förhåller sig till känslor och problem som de stöter på i sina egna liv.   

4 Metod 

Metoden, som vi valt att använda, för att kunna besvara våra frågeställningar är kvalitativundersökning 

genom tregruppintervjuer med barn. Bryman (2008) skriver att en kvalitativ intervju bör användas när en 

forskare vill synliggöra informanters uppfattning om omvärlden. Hugo och Segolsson (2010) skriver att 

forskare som väljer att intervjua barn, gör det för att kunna se hur barn resonerar kring en viss situation. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

För att genomföra vår studie valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi valde kvalitativa inter-

vjuer på grund utav vårt syfte, att undersöka hur barn relaterar till film. För att undersöka detta behöver vi 

ha djupa och flexibla samtal med dem. Vi använde oss av gruppintervjuer då samtalen blir spontana och 

fortlöper naturligt (Esaisasson et. al, 2007). Gruppintervjuer kan även visa hur människor tänker kring ett 

ämne tillsammans. Informanternas åsikter och synsätt återges i en kvalitativ studie och detta kan ge en bild 

av den mening som informanterna tillskrivit sina liv (Yin, 2013).  

Thomson (2008) skriver att barn har rätt att ha åsikter om och ta del av information som berör dem. Där-

för är det viktigt att studier om/med barn innehåller barns perspektiv då barn är experter inom området. 

Detta är relevant i vår studie då den handlar om hur barn talar om och relaterar till fiktiva berättelser. Da-

len (2008)skriver, att när en forskare väljer att göra en studie om barn, är det viktigt att han eller hon för-

söker ha ett barns perspektiv under arbetets gång. Barns perspektiv innebär att forskaren försöker se värl-

den ur ett barns synvinkel. Detta för att kunna uppmärksamma barnens upplevelsers och tolkningar av 

världen. Många barn uppfattar intervjuer som en positiv upplevelse. En vuxen lyssnar på dem utan att 

korrigera det de säger eller gör. Yin (2013) skriver att det är viktigt att forskare som väljer att använda sig 

av kvalitativa intervjuer är lyhörda på det som informanterna berättar. Under intervjutillfällena är det vik-

tigt att forskaren vågar be informanterna att förtydliga eller upprepa något som varit otydligt. Forskaren 

bör även ställa öppna frågor samt vara noga med att inte avbryta informanterna under intervjuerna. 

När en forskare väljer om han eller hon ska intervjua barn enskilt eller i grupp finns det några punkter 

forskaren bör ta hänsyn till(Doverborg & Samuelsson, 2000). En av dessa punkter är vilken sorts inform-

ation forskaren vill få fram. Till exempel om forskaren vill veta hur ett enskilt barn tänker om eller upple-

ver en viss situation bör forskaren använda sig av enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer. Gruppin-

tervjuer kan vara mer lämpade då forskaren vill ha större kunskap om hur en grupp med barn tillsammans 

tänker om en viss situation. Gruppintervjuer med barn kan ha både för- och nackdelar gentemot enskilda 

samtal. Gruppdynamiken kan exempelvis göra att vissa barn tar mer plats än andra, några barns tankar och 

åsikter hamnar i skymundan. Ett gruppsamtal kan även leda till att barnen i samspel med varandra kan 
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upptäcka andra sätt att tänka på och reflektera utifrån varandras åsikter. Barn kan alltså både påverka 

varandra positivt och negativt vilket är viktigt att ta hänsyn till när de blir intervjuade. Barn återger upple-

velser utifrån sina egna erfarenheter (Thomsen, 2013). Detta märks tydligt när en grupp barn återberättar 

samma händelse. Det kan för en utomstående vara svårt att förstå att det är samma händelse barnen pratar 

om. 

4.2 Urval 

I vår studie valde vi att använda oss av bekvämlighetsurvalet. Bryman (2008) skriver att bekvämlighetsur-

valet är då forskaren väljer ut en speciell grupp av informanter. En speciell grupp av informanter kan vara 

en grupp som forskaren tidigare haft kontakt med. De barn som deltog i vår studie hade vi sedan tidigare 

en relation till. Barnen var i åldern sex till sju år gamla. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att för få infor-

manter kan leda till ett för splittrat resultat samt att för många informanter kan leda till för mycket material 

att hantera och tolka. För att undvika dessa två problem har vi valt att intervjua åtta barn. Urvalet av vilka 

barn på fritidshemmet som skulle få delta i vår studie skedde genom att de uppnådde tre kriterier.  

1. Barnen ville själva delta. 

2. Vårdnadshavarna godkände att deras barn deltog. 

3. Barnen var kvar längst på fritidshemmet. 

Vi valde att intervjua de barn som hade längst tid på fritidshemstiden för att vi inte ville att barnen skulle 

uppleva någon tidspress. Då vi inte undersökte någon genusrelaterad fråga valde vi att inte lägga någon 

vikt vid hur många pojkar respektive flickor det var som vi intervjuade.  

4.3 Stimulimaterial 

Vid genomförande av en studie där intervjuer görs kan det behövas ett stimulimaterial (Backman, 2008). I 

vårt arbete valde vi att använda oss av stimulimaterial på två sätt. Det första var att vi visade en trailer om 

filmen Frost. Det andra var att barnen tecknade bilder av det som fångade deras intresse i Frost-trailern. 

Vi använde oss av vårt stimulimaterial som utgångspunkter i våra intervjuer. Barnen beskrev sina bilder 

och varför de valde att teckna just det motivet. Inspirationen till att låta barnen teckna bilder utifrån det de 

sett i trailern hämtade vi ifrån Rose (2007). Rose (2007) skriver i sin bok att en forskare kan låta informa-

törer fotografera något som de anser vara relevant och viktigt inför samtal om det berörda ämnet. Vi hade 

inte möjlighet att pausa trailern för att barnen skulle fotografera det de ansåg var viktigt. Efter att ha sett 

trailern fick barnen teckna det som de mindes starkast ifrån trailern.  

Vi valde att använda oss av Frost-trailern som stimulimaterial för att Frost är en aktuell film som släpptes 

på bio i Sverige 2014 (Frost, u.å.). Trailern är två minuter och 24 sekunder lång. Filmen är en animerad 

film från Disney som bygger på H.C Andersens saga ”Snö drottningen”. Filmen handlar om två prinsessor 

varav den ena har magiska krafter. Prinsessan som har magiska krafter heter Elsa och hennes syster heter 

Anna. Elsa försvinner en bit in i filmen och Anna ger sig ut för att hitta sin syster. 
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4.4 Pilotintervjuer 

Innan vi genomförde intervjuerna genomförde vi två pilotintervjuer för att testa stimulimaterialet och våra 

intervjufrågor. Vi genomförde pilotintervjuerna på ett annat fritidshem än det vi sedan gjorde intervjuerna 

på. Barnen i pilotintervjuerna var i samma ålder som barnen som senare deltog i intervjuerna. Inför pilot-

intervjuerna skickade vi med barnen missivbrev(se bilaga 1) hem till deras vårdnadshavare. Efter pilotin-

tervjuerna valde vi att byta stimulimaterial och ändra vårt upplägg av intervjuerna. Vi ändrade och formu-

lerade om intervjufrågorna. Vi valde även att båda intervjuarna skulle sitta med vid den större intervju-

gruppen med barn.  

4.5 Genomförande 

Efter att pilotintervjuerna genomförts tog vi kontakt med ett fritidshem, som är beläget i ett mindre bo-

stadsområde. Fritidshemmet godkände att vår studie skulle genomfördas hos dem och vi åkte dit för att 

presentera oss själva och vårt arbete för barnen. Under presentationen för barnen informerades de om 

varför vi behövde göra intervjuer samt hur intervjuerna skulle gå till. Barnen fick även information om de 

missivbrev (se bilaga 1) de skulle få med sig hem till sina vårdnadshavare och varför de fick med sig dem 

hem. Alla barn på fritidshemmet fick med sig ett missivbrev. Vi delade sammanlagt ut 25 missivbrev och 

fick tillbaka tio påskrivna. Utifrån dessa tio barn valde vi ut de åtta barn som var kvar längst tid på fritids-

hemmet under eftermiddagen innan de skulle gå hem. Under intervjutillfällena berättade vi ännu en gång 

för barnen om varför vi gjorde intervjuerna, hur intervjuerna skulle gå till och att de fick avbryta när de 

ville. Vi gjorde ljudinspelningar under intervjuerna samt berättade för barnen att endast vi, vår handledare 

och vår examinator skulle komma att lyssna på det inspelade materialet. Både Thomson (2008) och Dalen 

(2007) skriver att det är viktigt att barn blir informerade om hur intervjun är strukturerad och hur den 

kommer att gå till för att barnen ska känna sig trygga.  

Innan vi påbörjade intervjuerna med barnen visade vi Frost-trailern för dem. För verksamhetens skull 

valde vi att visa stimulimaterialet för alla barn som gick på fritidshemmet. Efter att barnen sett stimuli-

materialet fick de barn som skulle delta i intervjuerna följa med oss till ett enskilt rum. Vi bad sedan bar-

nen att de utifrån sina tankar om stimulimaterialet skulle teckna varsin bild. Bilderna användes sedan som 

utgångspunkt i intervjuerna då vi bad barnen att beskriva sin bild. Barnen beskrev sin bild för oss och be-

rättade om varför de valde att teckna just det motivet. Vi upplevde att samtalen kring bilderna som barnen 

målat bidrog till att både vi och barnen blev tryggare i intervjuerna. Dalen (2007) skriver att en god kon-

taktetablering mellan informanter och forskare är viktigt. En god kontaktetablering bidrar till att informan-

terna känner sig trygga och kan dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter på ett trovärdigt sätt.  

Intervjuerna skedde i gruppintervjuer där vi medvetet valde att antalet barn i gruppen var fler än oss. Det 

vill säga att i grupperna med två barn satt endast en av oss med och i gruppen med fyra barn satt vi båda 

med. Detta val gjorde vi då Patel och Davidsson (2003) skriver att informanter kan uppleva situationen 

som pressad och obekväm om det sitter flera forskare med vid samtalet. Vid samtalet med den större 



 

9 

 

gruppen bestämde vi att en av oss skulle ha en mer passivroll. Vi ville inte att informanterna skulle upp-

leva någon stress av att vi var två vuxna som satt och lyssnade. Under de tre intervjutillfällena hade vi med 

oss ett papper med stödfrågor (se bilaga 2). Stödfrågorna hade vi förberett innan intervjuerna för att lät-

tare kunna leda samtalen framåt. Vårt mål med intervjuerna var att ha en så öppen diskussion som möjligt 

mellan barnen och oss. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att forskaren aktivt lyssnar 

på det informanterna berättar för att det ska kunna bli ett rikt och växlande samtal. Vi valde att göra ljud-

inspelningar av intervjuerna, då vi inte ville störa eller distrahera informanterna under samtalens gång. 

Bjöndahl (2005) nämner att ett av de problem som kan uppstå om en forskare väljer att anteckna det in-

formanterna berättar om under intervjun är att det kan distrahera informanterna. 

Doverborg och Samuelsson (2000) skriver att forskare kan ge informanterna bra förutsättningar att för-

medla sina erfarenheter och kunskaper genom att genomföra intervjuerna i en lugn miljö. Vid våra inter-

vjutillfällen valde vi att genomföra dem i ett enskilt rum för att få en lugn miljö och för att undvika att bli 

störda. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att intervjuer som blir avbrutna eller störda av omgivningen 

kan påverka det som informanterna berättar. Vi avslutade intervjuerna med att runda av dialogen genom 

att ge barnen återkoppling på det de sagt under samtalen samt tackade dem för att de hade deltagit. 

Vi valde att transkribera våra intervjuer själva dagen efter intervjutillfällena. Dalen (2007) skriver att en av 

de möjligheter som forskaren får genom att transkribera själv och nära inpå intervjutillfällena är att forska-

ren tidigt lära känna sitt material.  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) hävdar att när en forskare samlar in material till en studie måste han eller hon ta 

hänsyn till olika etiska övervägande. Dessa etiska överväganden handlar om informanternas integritet, fri-

villighet och anonymitet som de har rätt till när de deltar i en studie. Bryman (2008) skriver om dessa 

etiska överväganden och vad de i praktiken innebär. Det första är informationskravet, vilket innebär att fors-

karen är skyldig att informera om varför studien görs, hur det kommer gå till och vilka rättigheter de med-

verkande har. Vi har förhållit oss till informationskravet genom att vi presenterade vår studie och pratade 

om hur den skulle gå till och varför vi gjorde den muntligt för barnen några veckor innan vi skulle göra 

intervjuerna. Vid detta tillfälle delade vi även ut missivbrev (se bilaga 1) till barnen att ta med hem till sina 

vårdnadshavare för påskrift. Det andra kravet är samtycketskravet, vilket innebär att informanterna har rätt 

att avstå och avbryta intervjuerna när devill. Ärinformanterna minderåriga kan det vara så att vårdnadsha-

vare behöver godkänna att barnet deltar i intervjun. Även om vårdnadshavarna godkänner barnets delak-

tighet betyder inte det att barnen måste delta utan de har fortfarande själva rätten att bestämma detta. Det 

tredje etiska kravet som Bryman (2008) skriver om är konfidentialitetskravet. Detta krav innebär att allt 

material som vi får in under vår studie är konfidentiellt. Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns konfidentiali-

tetskravet för att skydda informanter så att de inte utsätts för kränkningar och diskriminering I praktiken 

innebär detta att endast vi, vår handledare och examinator kommer att ha tillgång till intervjumaterialet 
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samt att vi efter att vår uppsats har blivit godkänd kommer att radera både det inspelade och det transkri-

berade materialet. Informanterna kommer även att vara helt anonyma i vår studie, vi nämner inte dem vid 

namn eller var studien har genomförts. Utsagorna kommer att avidentifieras. Enligt nyttjandekravetkrävs det 

att forskaren har en överenskommelse med informanterna om hur och i vilka sammanhang materialet 

kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2011). 

4.7 Databearbetning och analys 

Lindgren (2014) skriver att forskaren bör bearbeta det insamlade materialet innan han eller hon kan på-

börja sitt analysarbete. Kvale och Brinkman (2009) skriver att ju längre analys arbetet pågår desto djupare 

förståelse får forskaren för materialet. Vår bearbetning av vårt insamlade material skedde i olika nivåer: 

1. Den första nivån var att vi tillsammans lyssnade igenom våra ljudinspelningar. 

2. Vi transkriberade de ljudinspelade intervjuerna.  

3. Vi skrev ut det transkriberade materialet i pappersform. När materialet var i pappersform började 

vi dela upp informationen i olika teman(se figur 1) med hjälp avmarkeringspennor.Vi delade upp i 

tre olika teman utifrån hur barnen relaterade till Frost-trailern.  

4. Vi analyserade tillsammans varje tema och jämförde det med vår bakgrund, utifrån detta drog vi 

slutsatser.  

Under resultatdelen och resultatdiskussionen har vi valt att koda våra informanters namn med olika bok-

stäver, då det underlättar för läsaren om informanterna har namn.  
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Figur 1. Översikt av resultatteman. 

 

4.8 Tillförlitlighet 

Vid en kvalitativ studie utgår forskaren från att människor konstruerar sina egna verkligheter och ger sina 

erfarenheter mening (Dalen, 2008). Det går inte att finna endast en ”sann” verklighet utan att varje indi-

vids verklighet skiljer sig. Detta betyder att den information som vi får in av informanterna inte är univer-

sell utan endast en tolkning. Då resultatet av en kvalitativstudie påverkas av vilka enskilda individer som 

deltar kan det bli svårt att få exakt samma resultat om studien genomförs en gång till. Därför är det viktigt 

att forskaren beskriver sin forskningsprocess för att det ska bli lättare för andra forskare att ta på sig 

samma ”forskarglasögon”. Vid beskrivning av forskningsprocessen behöver forskaren beskriva omstän-

digheterna, urvalen och analyserna av datamaterialet utförligt.  

Redan i inledningen är det viktigt att forskaren klargör sin relation till ämnet som ska studeras (Dalen, 

2008). Detta för att läsaren kritiskt ska kunna bedöma hur forskaren tolkat materialet. Vi hoppas uppnå 

detta genom att beskrivning hur vårt intresse för ämnet väcktes samt att vi beskriver hur samspelet mellan 

oss och informanterna varit. Vi beskriver hur samspelet mellan oss och informanterna var under intervju-

tillfällena under rubriken metoddiskussion. Vi berättar utförligt hur urvalet har gått till. Vårt datamaterial 

är relevant och tydligt vilket Dalen, (2008) skriver är viktigt om forskaren vill att datamaterialet ska ha va-
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hur fritidshemsbarn samtalar kring 

fiktiva berättelser som de tagit del av via 
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berättelserna till sitt vardagsliv.  
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vardagliga liv? 
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liditet. För att en studie som utgår från kvalitativa intervjuer ska vara tillförlitlig och trovärdig behöver 

forskningsproceduren vara transparent. Forskaren behöver dokumentera och beskriva sina forskningsme-

toder på ett sätt som gör det möjligt för andra människor att förstå dem och bedöma dem (Yin, 2013).  

Därför är det viktigt att forskaren är metodisk och noggrann i sitt arbete.  
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5 Resultat och analys 

I resultatdelen kommer vi att redovisa den empiri som vi fått in genom intervjuer med barn. Vi kommer 

redovisa det våra informanter berättat om under samtalen, angående hur de relaterar till samt pratar om 

film. Vi kommer även att redovisa vår analys och koppla empirin till vår bakgrund.  

5.1 Relaterar till film 

5.1.1 Relaterar Frost-trailern till andra filmer 

Under intervjusamtalen med barnen utgick barnen tillsammans med oss från Frost-trailern. I samtalen 

med varandra kopplade de trailern till tankar de hade om andra filmer/serier. Detta skedde exempelvis när 

några av barnen, som sett hela Frost-filmen, pratade om att den var spännande.Det ledde till att barnen 

började prata om andra filmer som de ansåg är spännande. Barnen pratade även om vad det är som gör en 

film spännande. R ansåg att det måste hända något i filmen för att hen ska tycka att den är spännande. När 

vi frågade om vad som skulle behöva hända berättade T att hen tycker att det borde vara något läskigt som 

händer i filmen. När ordet läskigt nämndes berättade W om en serie hen sett. 

W- Och jag, den första gången jag såg Monsterhuset […] jag trodde att det skulle var läskigt men den va faktiskt 

inte läskigt. 

K utgick ifrån det W berättade och pratade om en serie hen brukar se som heter Witch club.  

K- Vet du att, när jag ser, att när jag ser på Witch club då, det är så roligt att, för att det är både onda och goda 

lag. 

Lundh, Montgomery och Wærn (1992) skriver att människan använder sig av kognitiva processer för att 

minnas tidigare erfarenheter. Människan använder sig av dessa minnen som ett verktyg när han eller hon 

argumenterar för sina åsikter. Vid samtalen med barnen använder de sig ofta av minnen utifrån tidigare 

erfarenheter för att stärka det de pratar om. Ett exempel på detta är när barnen berättar om sina tankar 

kring begreppet spännande. I samtalet mellan W och K går det även att se att barnen relaterade roligt och 

läskigt till begreppet spännande. Under att annat samtal med en annan barngrupp kom även de in på vad 

det är som gör en film spännande. Ett av barnen nämnde att filmen ska vara rolig och läskig men hen 

tycker även att filmen behöver vara sorglig.  

U - Alltså jag har sett dinosauriefilm som är sorglig och rolig. Alltså, det är när alla dinosaurierna dör den här 

filmen handlar om. Men alltså det är bara en slags dinosaurie och så kommer det annasaurusar och sånt och i den 

filmen så är det roligt och läskigt och sorgligt. 

U använder sig precis som W och K sig av en annan film/serie som hen sett tidigare för att berätta om 

vad en spännande film ska innehålla. Karlsson(2012) skriver att människan får förståelse och insikt om sin 

omvärld genom att urskilja mönster och se samband. Barnen som vi intervjuat har vid flera tidigare till-

fällen ansett att olika filmer är spännande och har utifrån dessa erfarenheter kunnat urskilja mönster till 

varför de anser detta och vad det krävs för att de ska tycka det. Barnen har genom tidigare erfarenheter 
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kunnat urskilja samband till varför de upplevt en film på ett specifikt sätt och utifrån dessa samband har 

de bildat en åsikt. De argumenterar för åsikten genom att dela med sig av några av de upplevelser som 

bidragit till att de dragit slutsatserna. 

Under ett av samtalen med barnen relaterade de Frost-trailern till andra filmer genom att diskutera om text 

scenerna som fanns i trailern. W påbörjade samtalet genom att säga att hen ansåg att textscenerna i trailern 

var tråkiga. Hen ansåg att textscenerna var tråkiga då hen tyckte att texten var i vägen för bilden, vilket 

ledde till att hen missade information som hen kunde fått genom att se hela bilden. R berättade efter detta 

uttalande om att när hen ser på film och det är textscener så tycker hen att det är tråkigt för att hen inte 

hinner med att läsa texten på den korta tiden som de visas. Hen menade då på att hen missar information 

som är relevant för filmens handling. Ödman (2007) skriver att människan tolkar omvärlden utifrån sina 

tidigare erfarenheter och kunskaper, då varje människas tidigare erfarenheter och kunskaper är olika tolkar 

människor omvärlden på olika sätt. Detta blir tydligt i samtalet om textscener då barnen har olika erfaren-

heter av textscener och tycker därför olika om dem. Segolsson (2011) skriver att människor i samspel med 

varandra kan vidga varandras tolkningar av omvärlden. Genom samtalet kring textscenerna kunde barnen 

dela med sig av sina tankar kring dem och tillsammans konstatera att textscener på olika sätt kan leda till 

att de missar information. Genom samspel har barnen vidgat varandras åsikter och tolkningar kring ett 

ämne. 

Under ett av intervjusamtalen pratade U och D om att de har sett Frost i 3D på bio. Barnen började sen 

berätta om andra filmer de sett i 3D.  

U- Sen är det, så ser man inuti munnen. Så känns det som att man är inuti den. Och så, och så ser man själva 

den, och så ser man in i halsen. 

D- En gång har jag tittat på en dinosauriefilm och då när man såg när en människa blev uppäten så såg man in-

uti munnen. Det kändes som att man hade drägel på sig. 

D- När jag tittar på 3D tittar jag på tingeling, nej  […] Tingeling och odjuret. 

U- På till exempel Dumma mig 2, jag tror att det var två, men det kanske var ett. Då kommer det lite så här 

bubblor på slutet, det kändes som att man kunde spräcka dom. 

Barnen relaterade Frost filmen till andra filmer genom att prata om i vilket format som de sett filmen i. 

Barnen använde sig av sina tidigare minnen om liknande händelser, att se film i 3D, och berättade om 

andra tillfällen då de varit med det. Lundh, Montgomery och Wærn(1992) skriver om att människan relate-

rar liknande situationer och händelser till varandra. Karlsson (2012) skriver att människan genom att rela-

tera tidigare och nya erfarenheter till varandra kan se mönster och samband. Barnen har relaterat Frost, en 

dinosaurie film, Dumma mig 2 och Tingeling och odjuret till varandra då deras gemensamma nämnare är 

att de sett filmerna i 3D. 
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5.1.2 Generalisera utifrån tidigare erfarenheter 

Under intervjusamtalen relaterade barnen till Frost-trailern genom att generalisera utifrån tidigare erfaren-

heter de fått i möte med film. Detta skedde bland annat när A och C pratar om kvinnliga karaktärers roll i 

film. A började med att säga att hen inte tycker att film är något för tjejer. C’s svar på detta var att hen inte 

tycker att det ska vara några kvinnliga karaktärer i filmer.  

A - Ja, så menade jag. De ska inte vara med för då blir det massa kärlek. 

Detta visar att A vid flera tillfällen har tittat på filmer där en kvinnlig karaktär har varit med och att de har 

varit/blivit kära i någon annan karaktär. A har kunnat urskilja detta mönster och har utifrån detta dragit 

slutsatsen att det alltid finns romantik i en film där det finns kvinnliga karaktärer med.A har som Rönn-

berg(2006) skriver kunnat urskilja ett mönster i hur filmers handlingar vanligen utspelar sig och utifrån det 

dragit slutsatsen om att kvinnliga karaktärer i filmens värld ofta innebär att det blir en romantisk handling. 

Under intervjusamtalet då barnen pratade om vad det är som gör en film spännande berättar K om varför 

hen tycker om att kolla på Witch club.  

K - Och att dem goda vinner alltid och så, och såna saker. 

K använde sig av begreppet alltid när hen berättade om att de goda vinner i slutet av en film. Begreppet 

alltid tyder på att K vid flera tillfällen upplevt liknande situationer. Genom diverse tankeprocesser har K 

generaliserat utifrån dessa upplevelser. K har sett flera filmer där de goda karaktärerna vinner, hen har re-

flekterat över dessa erfarenheter, sett mönster och samband och på så sätt kunnat dra en slutsats. K har 

precis som A kunnat dra slutsatser utifrån mönster och samband som hen urskilt genom att se på flera 

filmer. 

W- Att den slutar bra, som kärlek. 

W – och sen att det slutar bra och sen i slutet. 

 

I ett av samtalen med barnen berättade W om vad det är som gör ett bra slut. W var ett av de barn som 

nämnde en film/serie som hen trodde skulle vara läskig. Det är intressant att W valde att se en film som 

hen trodde skulle vara läskig även om det senare visade sig att hen inte tyckte att den var det. W var inte 

det enda barnet som pratade om att en film gärna fick vara läskig utan vid flera tillfällen i de olika intervju-

grupperna nämnde barnen att de tycker att filmer gärna ska vara läskiga, de tycker om filmer som skräm-

mer dem lite. Barnen gillar när filmer är läskiga för att de vet att det läskiga tar slut, detta vet de genom att 

de har generaliserat utifrån tidigare erfarenheter. W berättar om varför hen vågar se en läskig film då hen 

pratar om hur en film ska sluta, att det i slutet ska vara bra och gärna innehålla lite kärlek.Lundh, Mont-
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gomery och Wærn (1992)skriver att generalisering sker genom att människor urskiljer mönster och sam-

band. Rönnberg (2006) skriver att människor kan använda sig av generalisering för att försöka förutse vad 

det är som ska hända i filmer. Barnen som vi har intervjuat har använt sig av generalisering för att våga se 

läskiga filmer.  

5.1.3 Relaterar till sin fysiska verklighet 

Barnen relaterade Frost-trailern till sin fysiska verklighet vid flera tillfällen under intervjutillfällena. De rela-

terade genom att prata om var de sett film tidigare och under vilka omständigheter. De pratade även om 

hur film kan inspirera dem till att agera liknande till hur karaktärer i filmer och serier agerar. Werner (1996) 

skriver att barn påverkas av innehåll som de ser i film och att de relaterar innehållet till sina egna vardags-

liv.  

Platser som barnen berättade om att de befann sig på när de såg film var bland annat i skolan, på förskola, 

i bilen eller på tåget. W berättade att det kan finnas små tv-apparater i bilar vilket R förstärkte genom att 

nämna att hen har en sådan i sin bil hemma. R berättade sedan att hen skulle titta på film i bilen följande 

dag då hen tillsammans med sin familj skulle åka till Liseberg. Barnen pratade även om en av riskerna med 

att se på film i bilen och nämnde att man kan bli åksjuk.  

W – Ah men man kan bli magsjuk. 

K- Vet du, jag har suttit och tittat på mammas telefon och då, vet du, då, då spydde jag i bilen för jag hade bälte 

på mig, det tryckte på magen och så tittade jag på mobilen och så wowowowow. 

R ledde sedan tillbaka samtalet till hens Lisebergsresa. R berättade att hen sett en julkalender som utspe-

lade sig på Liseberg och att hen tidigare varit på Liseberg.  

R- Först så är det bara Jack, han hittar en hund, hunden, och då blir det storm typ och då är det ett träd som väl-

ter och det går de över och sen på ganska många avsnitt tror jag då kommer Helena och då blir de kompisar och 

då tar Jack med sig Helena till Liseberg.  

Vi frågade R om det fanns några skillnader på Liseberg i filmens värld och det Liseberg som hen besökt 

med familjen. Hen berättade då att när hen varit där med familjen så hade de haft gå-före-biljetter och att 

hen hade åkt en vattenbana vilket karaktärerna inte haft/gjort i filmen.  

R- De åkte inga Flowride. /…/ Och de hade inga gå-före-biljetter för det var vinter. Det är ju en julkalender. 

Den förklaringen som R hade för att de i filmen inte gjorde dessa saker var att filmen utspelade sig under 

vintern. Under vinterhalvåret har inte Liseberg lika många besökare som under sommarhalvåret vilket re-

sulterar i att köerna till attraktionerna är relativt korta. Då köerna är korta behöver inte besökarna gå-före-

biljetter. Under vinterhalvåret är inte heller vattenbanan öppen för besökare. De skillnader som R upp-

märksammat har hen reflekterat över samt förklarat utifrån sina tidigare erfarenheter. Människan ställer 
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nya kunskaper och erfarenheter emot tidigare kunskaper och erfarenheter (Lundh, Montgomery & Wærn, 

1992). Genom att ställa nya erfarenheter mot tidigare kan människan resonera sig fram till en slutsats. 

Ett annat tillfälle då barnen delade med sig av minnen från deras fysiska verklighet kopplat till filmen var 

när de pratade om hur det går till när klassen väljer vilken film de ska titta på. De alternativ som barnen 

tog upp var att de tillsammans röstade eller att läraren valde. Under samtalet om hur filmen kan väljas ut 

berättade C om ett minne från hens tid på en förskola.  

C-Vet du, på dagis när vi skulle få titta på film då, ah då hade vi egna kuddar på dagis så vi lade ut våra kud-

dar, utspridda, och så röstade vi vilken film det blev. 

Vid intervjutillfället med C och U berättar C att hen tycker om en Parkourfilm. Parkour är C’s favorit 

sport. 

C- Och så har jag lärt mig att slänga mig över saker med en hand, innan kunde jag bara med två men nu kan jag 

med en hand. 

Genom att iakttaga hur karaktärerna i Parktourfilmen har genomfört ett trick har C lärt sig hur hen själv 

ska göra för att genomföra tricket på egenhand. När C tittade på filmen har hen relaterat filmen till ett av 

sina fysiska intressen. Hen har genom informellt lärande utvecklat en av sina färdigheter i en fysisk aktivi-

tet utifrån inspirationen hen inhämtat ifrån en film. Persson (2000) skriver att många barn använder popu-

lärkulturen som ett alternativt bildningsmedel. Klerfelt och Haglund (2011) skriver att människors infor-

mella lärande främst sker spontant och frivilligt. C har använt sig av populärkulturen för att lära sig nya 

erfarenheter och genom detta har informellt lärande skett. 

Under ett av intervjutillfällena pratar några av barnen om prinssessor och drottningar. De utgick från ka-

raktärerna i Frost-trailern. När de pratade om att en av prinsessorna blev drottning använde de sig av sina 

tidigare kunskaper om hur denna process går till.  

K - Ja, man blir ju prinsessa först och sen blir man drottning när mamman dör. 

W talade om att hen gärna skulle vilja bli drottning vilket ledde till att barnen pratade om de uppdrag som 

en drottning har.  

T- Bestämmer över landet. 

W- Och den får barn. 

R- Som blir prinsessor. 
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De uppdrag som barnen ansåg att en drottning har kan både vara kunskaper som barnen tidigare inför-

skaffat genom andra filmer samt kunskaper som de fått genom nyheter, böcker eller fått berättat för sig av 

andra. Det går inte att säga om barnen har införskaffat sig dessa kunskaper genom utbildning eller bild-

ning. Persson (2000) skriver att barn lär genom populärkulturen och att de genom den införskaffar sig nya 

kunskaper. 

Under ett av samtalen med barnen berättade K om en av hens favoritkaraktärer, Blom ifrån en serie som 

hen följer.   

K- Hon är extra snäll och extra stark. /…/ Och hon har drakens eld, hon är en prinsessa över staden. 

K- Jag har, vill försvara världen, precis som hon försvarar staden. 

Vår analys över varför K inte endast vill beskydda staden som hens förebild utan hela världen är att K 

tänker ”staden” som en plats i filmens värld. Vi menar att K använder ordet ”världen” som synonym för 

hens fysiska verklighet. För att kunna beskydda världen berättade K att det krävdes att hen var extra snäll 

och extra stark, precis som Blom. Vår tolkning av K uttalande om att hen gärna skulle vilja beskydda värl-

den är att hen vill skydda sina nära och kära genom att vara stark och omtänksam. Westergren (2009) skri-

ver att rollförebilder inom filmens värld kan påverka hur barn förhåller sig till känslor och problem som 

de stöter på i sina vardagsliv. Genom K’s uttalade om att hen gärna skulle vilja beskydda världen precis 

som hens förebild har hen blivit påverkad av hur rollförebilden agerat i filmen och önskar agera på samma 

sätt själv. Ett utav de andra barnen berättade att hen skulle vilja ha vänskapskraft. Det hen skulle göra om 

hen haft vänskapskraft hade varit att ta med en kompis till ett roligt ställe. Barnet gav Liseberg som exem-

pel på ett roligt ställe att ta med en kompis till. Vi tror att barnet som vill ha vänskapskraft anser att en bra 

kompis gör andra glada genom att göra roliga saker. Flera av barnen nämnde att de gärna hade haft iskraft 

som är samma magiska kraft som en av prinsessorna i Frost-trailern. När barnen pratade om iskraften pra-

tade de om den som en kraft som gör en stark.  

Barnen pratade mestadels om egenskaper som deras favoritkaraktärer har som verkar inspirera dem i hur 

de själva skulle vilja agera mot omvärlden men ett av barnen nämnde hur några av karaktärerna i en serie 

som hen följer ser ut.  

T- /…/ de brukar vara lite tuffa ibland. /…/ De sätter upp håret och sminkar sig.  

T uppfattar karaktärerna som tuffa och berättar att det de gör som hen anser är tufft är att de sätter upp 

håret och sminkar sig. När vi frågar T om vad hen brukar göra som är tufft så svarar hen att hen ibland 

sätter upp håret. Det framgår inte i samtalet om hen sätter upp håret för hen vill se ut som karaktärerna i 

filmen eller om det är så att hen tycker att karaktärerna är tuffa då de precis som hen sätter upp håret.  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att intervjua åtta barn då vi ansåg att färre barn skulle ge oss för lite empiri och fler barn skulle 

göra diskussionerna ytliga. Med antalet åtta barn räknade vi med att kunna lägga tillräckligt med tid på 

samtalen för att de skulle bli djupa och på så vis leda till att vi fick ut mycket empiri. Intervjuerna vi hade 

med barnen gav oss dock inte så mycket empiri som vi hade hoppats på men detta hade inget med barn-

antalet att göra. För att få ut empiri genom intervjuer gjorde vi några förberedelser som vi hoppades skulle 

förbereda oss. Vi förberedde oss genom att läsa litteratur om vad en forskare ska tänka på när han eller 

hon intervjuar barn. Vi gjorde även pilotintervjuer som en del av våra förberedelser. Pilotintervjuerna 

hjälpte oss genom att vi fick chans att testa våra frågor och öva på att ställa följdfrågor. Trots dessa förbe-

redelser hade vi svårt att få barnen att föra djupare samtal utan att vi tappade det ”naturliga” i samtalen. 

När vi försökte få barnen att gå djupare in samtalen fick vi korta svar som ”därför” och ”vet inte..”. Vi 

tror att vi fick de korta svar som "därför" och "vet inte.." för att vi ofta ställde frågan "varför?". Frågan 

"varför?" kan, har vi nu i efterhand lärt oss, låsa samtal och uppfattas som ifrågasättande. Skulle vi göra en 

studie igen skulle vi undvika frågan "varför?" så mycket som möjligt. Vi tror att om vi haft mer praktiskt 

erfarenhet kring hur man ska göra när man intervjuar barn hade vi förmodligen fått ut mer empiri. Utifrån 

den empiri som vi fått ihop har vi sammanställt ett resultat, gjort en analys och dragit slutsats. 

Under en gruppintervju kan barnen påverka varandra (Doverborg & Samuelsson, 2000). Under våra-

gruppintervjutillfällen upplevde inte vi att några barns åsikter och tankar kom bort. Däremot upptäckte vi 

att gruppintervjuer ledde till att barnen samspelade med varandra och att de reflekterade utifrån varandras 

åsikter.   

Pilotintervjuerna förberedde oss inför intervjuerna och gav oss även en chans att testa vårt stimulimaterial. 

Efter att vi testat vårt stimulimaterial förstod vi att vi behövde byta till en kortare film. Vi bytte från ett 25 

minuter långt avsnitt av CreepSchool till en trailer av Frost, två minuter och 24 sekunder långt. Anledning 

till att vi ansåg att CreepSchool avsnittet var för långt var att barnen under pilotintervjuerna endast be-

skrev det de hade sett i slutet av avsnittet. Barnen berättade inte för oss om varför de kom ihåg just de 

delarna eller kopplade det de sett till något i deras fysiska verklighet. Genom att byta till Frost-trailern, 

hoppades vi på att barnen inte skulle prata om enbart det de sett utan även reflektera kring det. Frost-

trailern ledde till att barnen berättade mer kring filmen istället för vad filmen innehöll. Vi upplevde att bil-

derna som barnen målat efter att ha tittat på trailern bidrog till att vi fick en god etablering mellan oss och 

barnen i början av intervjuerna. Barnen berättade om sina bilder och varför de valt att måla just det för 

oss. Genom att börja samtalen med att barnen beskrev sina bilder för oss upplevde vi att samtalen fick en 

”naturlig” start. Innan vi påbörjade intervjuerna bad vi de barn som deltog i intervjuerna att följa med oss 

in i ett rum som vi skulle kunna vara i och prata ostört. Barn på fritidshemmet som inte deltog i intervju-
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erna respekterade att vi ville prata ostört. Däremot kom personalen in flera gånger under intervjutillfällen. 

Personalen ville se hur samtalen fungerade samt säga adjö innan de gick hem för dagen. 

Vi ljudinspelade intervjuerna med hjälp av mobiltelefoner. Detta uppskattades av barnen som tyckte att 

det var spännande att bli inspelade. Fördelen med ljudinspelning var att inget annat distraherade och stör-

de under samtalen (Björndahl, 2005). Efter intervjuerna ville några av barnen höra hur ljudinspelningarna 

lät. Det inspelade materialet transkriberade vi efter att intervjuerna var genomförda (Dalen, 2008). Under 

transkriberingen valde vi att ta bort språkliga ljud som bland annat suckande. Detta för att det var irrele-

vant för beskrivningarna och att det transkriberade materialet blev då mer lätthanterligt.  

6.2 Resultatdiskussion 

Under vår bearbetning och analys av vårt insamlade material kunde vi utskilja tre olika sätt som barnen 

relaterade till film. De tre olika sätt barnen relaterar till film är att de relaterar Frost-trailer till andra filmer, 

generaliserar utifrån tidigare erfarenheter samt relaterar till sin fysiska verklighet. Karlsson (2012) menar 

att människan använder sig av tidigare erfarenhet i relation till nya upplevelser för att få förståelse och in-

sikt. Detta kunde vi urskilja vid flera tillfällen under våra intervjuer med barnen. Barnen använde sig ofta 

av tidigare erfarenheter och kunskaper för att stärka sina argument eller för att förklara sina åsikter. 

Vi har dragit våra slutsatser angående hur barnen har relaterat till film genom att analysera den empiri vi 

fått in och kopplat den till vår bakgrund. Barnen har införskaffat sig kunskaper genom film, de har reflek-

terat kring kunskaperna och gjort dem till erfarenheter, erfarenheterna har de sedan använt genom att ex-

empelvis generalisera (Lundh, Montgomery & Wærn, 1992). Vi anser även att barnen under båda intervju-

tillfällena har påverkat varandras världsbild genom sociala interaktioner. Lindgren (2009) menar att männi-

skor påverkar varandras kognitiva processer vilket i sin tur påverkar varandras världsbild. Detta sker ge-

nom att de delar med sig av sina tankar och upplevelser. Då barnen pratade om att film ofta innehåller 

romantik om det finns kvinnliga karaktärer i den sa ett av barnen att hen inte tyckte att film var något för 

flickor. Efter att ett annat barn uttalat sig ändrade hen sin åsikt genom att säga att flickor får se på film 

men att de inte bör ha någon roll i den.  

Under det analysarbete vi gjort av vårt material har vi uppmärksammat att barnen gillar filmer som är läs-

kiga men att det är viktigt att de goda vinner i slutet. Vår slutsats från detta är att barnen vågar se läskiga 

filmer för att de av erfarenhet vet att det läskiga tar slut och att de goda alltid vinner. Barnen vet detta uti-

från de generaliseringar som barnen kommit fram till genom att se mönster och samband i filmers hand-

lingar. Rönnberg (2006) skriver att människor kan förutse vad som ska hända i en film utifrån sina kun-

skaper om hur andra filmer de sett tidigare utspelar sig.Under de intervjutillfällena barnen pratade om att 

film gärna får vara lite läskig berättade de om filmer de sett som innehållit detta. Ett barn berättade om 

Witch Club som hen gillade för att det fanns onda och goda karaktärer. 
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Genom våra samtal med barnen har vi fått en inblick i vad de pratar om när de samtalar om film. De pra-

tar om innehållet i den, omständigheterna kring den samt minnen från deras fysiska verklighet som filmen 

påminner dem om. Genom de intervjuer som vi gjort med barnen har vi fått en inblick i deras tolkning av 

omvärlden. Lindgren (2009) skriver att människor tolkar världen olika då de tolkar den utifrån sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Det finns ingen absolut sanning men genom sociala interaktioner kan männi-

skor påverka varandras tolkningar. Genom våra samtal med barnen har vi fått ta del av deras tolkningar 

och kunnat göra egna tolkningar som vi dragit slutsatser utifrån. Barnen har även under våra intervjuer 

tagit del av varandras tolkningar och då kunnat påverka varandras tolkningar. Under intervjusamtalen pra-

tade inte bara barnen om hur de relaterar till film, barnen pratade även om egenskaper som de gillar hos 

sina favoritkaraktärer. Vi har fått intrycket av att barnen ser upp till dessa egenskaper. Westergren (2009) 

skriver att barn påverkas av hur deras rollförebilder förhåller sig till problem och känslor. De barn som vi 

intervjuat har blivit inspirerade av sina rollförebilder och uttryckte att de vill agera som deras rollförebilder 

agerar i filmerna.   
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6.3 Slutord 

Studien har besvarat våra frågeställningar ”Vad pratar barn på fritidshem om när de samtalar kring film 

med fiktivt innehåll? ”och” Vad säger barn om hur fiktivt innehåll som de sett på film relaterar till deras 

vardagliga liv?” 

Barn relaterar till film på tre olika sätt: 

 De relaterar filmer till varandra. 

 De generaliserar utifrån tidigare erfarenheter de inhämtat genom film. 

 De relaterar film till deras fysiska verklighet. 

När barn pratar om film pratar de om innehållet i den, omständigheterna kring den samt minnen från de-

ras fysiska verklighet som filmen påminner dem om. 

6.4 Förslag till vidare studier 

I vår studie har vi utgått från barnens beskrivningar av deras möte med film. I mötet med film har barnen 

relaterat den till sin fysiska verklighet. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka om och hur 

lärare använder sig av barns meningsskapande i möte med film i sin undervisning. Det hade även varit 

intressant att se hur lärare använder sig av populärkulturen i sin undervisning. 
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Bilaga 1 

Hej  
 

Vi är två grundlärarstudenter från Högskolan i Jönköping, vårt namn är NelsinSamaha och Ia Wallin.   

Vi ska skriva en uppsats om hur barn pratar om film och vad de pratar om.  

För att kunna samla in relevant information behöver vi er tillåtelse att spela in våra intervjuer som kom-

mer att ske med några av barnen. Det är bara vi som lyssnar på intervjuerna för att kunna transkribera. 

Eleverna får avbryta när de vill och dem deltar helt frivilligt. Eleverna och fritidshemmet kommer att vara 

heltanonyma.  

Materialet kommer att tas bort efter att uppsatsen är godkänd.  

Alla Elever får vara med och kolla på filmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum   Elevens namn  Vårdnadshavare 

 

Underskrift 

_________________________________________ 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Stödfrågor 

Kan du beskriva vad det är du har målat? 

Varför valde du att måla detta? 

Beskriv vad du har sätt?  

Vad var bra? 

Vad var dåligt? 

Varför var det bra? 

Varför är det dåligt? 

Vad var spännande? 

Varför var det spännande?  

När brukar du se på film? 

Vad brukar du tänka på när du ser på film? 

Vilken sorts film gillar du? 

 

 

 


