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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks filmens plats i fritidshemsverksamheten, vad som visas i verksamheten och 

hur det motiveras. Utifrån detta har vi utfört 11 kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma inom 

fritidshemmet. Vi har i vår datainsamling kunnat urskilja resultat som pekar på hur pedagogerna 

använder film och deras syn på film i verksamheten. Vad vi kan se är att filmens främsta 

användningsområde är att underhålla barngruppen och ge utrymme för rekreation. Alla informanter 

upplever svårigheter i samband med filmvisning. Svårigheterna grundar sig i yttre faktorer som 

föräldrar och ledning samt en oro för att filmerna i sig innehåller problematik. Alla informanterna har 

en vilja att skydda barnen från att utsättas för olämpliga filmer, vad som är olämpligt är dock till viss 

del subjektivt. Vissa av pedagogerna ser film som en källa till pedagogiska diskussioner samt en given 

del i temaarbeten, detta kan vi även se stöd för i forskningen.  
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Förord 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem. Vi båda har bild som vårt ämne och därför föll sig film naturligt då vi båda är intresserade 

av visuell retorik.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under detta arbete har vi haft ett nära samarbete. Vi har därför arbetat i ett gemensamt dokument 

online för att undvika dubbelarbete och kunna stötta varandra så mycket som möjligt. Mestadels har 

Anna letat och sammanfattat information och Cajsa Stina har sedan fokuserat på textens struktur samt 

det språkliga innehållet. Vi har träffats fem dagar i veckan under hela arbetet. 
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Inledning 

Är filmvisning pedagogik? Bengts (2010, 28 mars) skriver i artikeln “en titt på teve” om hur 

diskussionen om vad som ska visas för barnen länge har pågått på fritidshemmen. Särskilt aktiv var 

den på 80-talet då vuxna fruktade att barn skulle ta skada av skräpkultur, videovåld samt 

skönhetsideal. Dessa värderingar och rädslor om hur media påverkar barn gör att debatten ständigt är 

aktuell. 

 

Inför detta arbete har vi diskuterat olika typer av media som riktar sig mot barn och även barnkultur. 

Vi har valt att i vårt arbete begränsa oss till film och dess användningsområde i fritidshemmet med 

fokus på representation. Vi möts av rörliga bilder dagligen genom TV-skärmar, datorer och 

smartphones. Detta gäller även barn då det till exempel blir mer vanligt att barn i de yngre åldrarna har 

en egen smartphone. Därför menar vi att det är ett intressant område att undersöka. Då många filmer 

som vi möter bär på västerländska värderingar och ideal vill vi undersöka om detta är något pedagoger 

i fritidshemmet tänker på när de visar film i verksamheten. Zipes (1996) argumenterar för att vi fostras 

in i populärkulturen redan som små genom att ständigt utsättas för den och därmed lär oss att önska 

det som populärkulturen producerar åt oss. Zipes (1996) menar att det finns många negativa 

konsekvenser av populärkulturens inflytande hos barn, framför allt en homogeniserande effekt. Han 

refererar till Kinder (1991) och skriver att det är viktigt att arbeta med filmerna för att öka social 

medvetenhet kring värderingar och normerna i filmerna eftersom det i princip är omöjligt att arbeta 

emot dem då de ständigt är omkring barnen. Utifrån detta är vi intresserade av hur pedagoger i 

fritidshem förhåller sig till film, hur film kan motiveras som en pedagogisk aktivitet och hur 

pedagoger gör kopplingar till läroplanen.  

 

Vi anser att filmvisning är ett viktigt ämne att diskutera i fritidshemmet framför allt då det i de centrala 

målen för fritidshemmet står att “Undervisningen i fritidshemmet ska beröra etnicitet, könsroller, 

kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och 

populärkultur.” (Skolverket, 2016). Vi är nyfikna på om pedagogerna analyserar de filmer som visas 

och vilka filmer de väljer att visa utifrån det.  

 

Ett exempel på en omdiskuterad film är Kalle och Chokladfabriken. I en artikel från tidningen NY 

Times skriver Russo (2017, September 22) om Roald Dahls berättelse Kalle och Chokladfabriken. I ett 

första utkast var huvudkaraktären svart istället för som i den publicerade versionen där Kalle är vit. 

Författarens änka berättar om hur agenten starkt avrådde Dahl att göra Kalle svart. Artikeln gör 

kopplingar i det första utkastet till hur obekväma stereotyper är. Kalle blir av misstag instängd i en 

chokladform som är formad som en pojke och Kalle passar perfekt. När han blir bortglömd i formen 

fylls den på med choklad och Kalle sitter fast och kan inte komma ur choklad-pojken. Russo (2017, 

September 22) menar att detta är en tydlig liknelse till hur en kan bli placerad i en stereotyp som till 

måtten passar men är väldigt obekväm. I ett blogginlägg av Gall (2017) görs analyser av den 

publicerade versionen där Willy Wonkas medarbetare Oompa Loompas är ett folk som framställs som 
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“lyckliga slavar” som Wonka har “importerat”. Han betalar dem med kakaobönor, som han gjort dem 

beroende av. Filmen visar dock inte riktigt upp denna bild, men Wonka nämner ändå hur han har 

importerat dem och räddat dem från Oompa Loompa Land där allt är hemskt och hur de är utmärkta 

arbetare. Gall (2017) skriver om hur hon som liten läste boken i skolan och älskade den men att hon 

senare som vuxen upptäckte hur problematisk berättelsen är och uttrycker en önskan om att hennes 

lärare hade problematiserat boken i klassen. Kan det finnas utrymme för en film med rasistiska 

värderingar i fritidsverksamheten om denna problematiseras? 

Tidigare forskning 

Visning av film i fritidshem är ett outforskat område. Därför kommer vi gå igenom forskning som i sig 

själv inte täcker vårt område men som tillsammans ger oss en grund att bygga vår analys på. Många av 

de exempel som tas upp på hur film kan användas som ett pedagogiskt verktyg är kopplade till annan 

typ av lärandekontext än fritidsverksamheten, men vi är av den uppfattningen att det även är möjligt 

att applicera detta i fritidsverksamheten eftersom båda är lärmiljöer som riktar sig till barn. 

Barn och film 

Även om det inte finns forskning om film i fritidshem så existerar olika examensarbeten med ämnen 

som ligger nära vårt intresseområde. Exempel på detta är: Fritidshemsbarn i möte med film (Samaha & 

Wallin, 2015) där författarna intervjuar barn på fritidshem om film. Även examensarbetet 

Populärkulturens betydelse för fritidshemmet: - En intervjustudie utifrån fritidspedagogens perspektiv 

(Hegfalk, 2014) som undersöker hur fritidspedagogerna arbetar med populärkultur men där film i 

princip inte nämns i resultatdelen. Detta visar på ett intresse för filmens användning i 

fritidsverksamheten och därför gör vårt undersökningsområde relevant. 

 

Det finns delade meningar om vad som anses vara bra filmer för barn. Margareta Rönnberg (2006) 

definierar barnfilm som film avsedd att intressera barn och skapad med barn i åtanke. Filmer, precis 

som annan kultur, delas ofta upp i bra kultur och dålig kultur. Filmer och TV-program som ses som 

enformiga, okomplicerade, repetitiva, tenderar att klassas som dålig kultur eller med ett annat ord 

skräpkultur. Denna bedömning görs av vuxna och byggs på vuxnas föreställning om vad kultur bör 

vara. Vuxna anser att de har befogenhet att göra bedömningar inom området eftersom de är vuxna. 

Rönnberg använder begreppet skräpkultur för att beskriva vuxnas syn på kultur snarare än den faktiska 

kulturen. En film blir skräpkultur först när den vuxne benämner den som det och detta ses av 

Rönnberg som den vuxnes maktanspråk. Denna bedömning kan ses som den vuxnes ovilja eller 

oförmåga att se produkten och dess användning ur användarens, det vill säga barnets, perspektiv. I 

Rönnbergs bok Nya Medier (2006) beskrivs vuxnas syn på barnkultur. Vuxna vill att filmens uppdrag 

och syfte ska vara att fostra snarare än att endast underhålla. Det är alltså fostrande innehållet som 

avgör kvalitén. Rönnberg själv menar att kvalitén i filmen snarare ligger i användbarheten utifrån 

tilltänkt syfte (2006).  
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Rönnberg (2006) diskuterar det hon kallar moralpanik som drabbar samhället kring nya medier och 

framför allt nya filmer och spel som anses vågade, våldsamma eller på annat sätt osunda och 

omoraliska då detta bryter mot den vuxnes önskan om att låta medier ha en uppfostrande roll. Detta är 

då framför allt reaktioner på oroväckande förändringar. Om dessa oroväckande förändringar berör 

barn blir reaktionerna extra starka då barn anses vara extra sårbara och lättpåverkade. Föremålet som 

moralpaniken riktar sig mot kan användas för att diskutera samhällets normer genom att lyfta vad som 

är oroväckande och varför vi reagerar så starkt.   

Utbildning och film 

I artikeln Education through movies (Blasco, Blasco, Moreto, Levites & Janaudis, 2015) används olika 

filmklipp som ett utbildningsverktyg för att starta olika diskussioner bland studenterna. Författarna 

menar att film förmedlar känslor och därför är ett bra hjälpmedel i undervisningen. Genom att visa 

klipp som provocerar blir deltagarna engagerade och olika känslor och vinklar kan diskuteras. De 

menar att det är att föredra att visa olika sammansatta klipp framför en hel film. Klippen kan då 

komma från olika filmer för att diskutera ett visst tema. Under visningen av klippen finns det även 

möjlighet att göra kommentarer vilket ses som en viktig del av processen. I diskussionen efteråt lyfter 

deltagarna sina känslor och reflektioner och delar dem med varandra (Blasco m.fl., 2015). Blasco m.fl. 

(2015) har baserat sin studie inom läkarutbildningen men de anser att metoden går att applicera på 

utbildning överlag. Vi anser att detta är relevant för vår studie då den visar på hur film kan användas i 

syfte att diskutera och genom att lyfta olika känslor och reflektioner arbeta med elevernas relationella 

förmåga vilket är en viktig del i fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2016). 

 

Siibak och Vinter (2014) har i intervjuer med barn i åldrarna fem till sju år undersökt barns 

mediekonsumtion och vad de tycker om att titta på och vilka karaktärer som är mest populära. Vad de 

kom fram till var att många av filmerna som visas för barn uppvisar tydliga könsstereotyper. De 

påpekar att barns förmåga att göra tolkningar och analytiskt tänkande kan utvecklas men att de krävs 

stöd från läraren. Genom att tillsammans med barnen diskutera de populära filmerna och dess innehåll 

uppmärksammas de strukturer som finns i filmen. Om det förekommer våldsscener såsom krig, vapen 

eller slagsmål kan detta diskuteras utifrån värderingar, våld behöver alltså inte undvikas. Då 

superhjältar är vanligt förekommande favoriter, särskilt bland pojkar, så är det av vikt att diskutera 

könsroller då utbudet av kvinnliga superhjältar är markant mindre än de manliga hjältarna. Vidare på 

detta tema finns det stora möjligheter att ta upp skönhetsideal och varför goda kvinnor är vackra och 

onda i regel fula. Siibak och Vinter (2014) menar precis som Blasco m.fl (2015) att film kan användas 

som ett pedagogiskt verktyg. Om en film visar ett för läraren oönskat innehåll såsom könsstereotyper 

eller våld kan detta användas som grund för diskussion som kan öka elevernas medvetenhet och 

reflektionsförmåga då de tar del av andras tankar och upplevelser.  

 

Innan litteraturundervisningen fått sitt fäste i skolorna fanns oron för det dåliga inflytandet 

skönlitteraturen påståtts ha. Romanerna som är det första moderna massmedia startade också den 

första mediepaniken, det Rönnberg (2006) kallar moralpanik, då stor misstro riktades mot romaner och 

föreställningen om dess skadlighet var utbredd och liknades vid alkohol eftersom den gav “ett rus”. De 

svaga samhällsklasserna såsom arbetarklassen, kvinnor och unga ansågs behöva skydd från detta 

(Persson, 2000). Persson (2000) menar att skolan i alla tider försökt skydda eleverna från det som 
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anses skadligt och populärkultur fortfarande i stor utsträckning uppfattas som dålig kultur och därför 

har en negativ inverkan på unga. Han försvarar populärkulturen då han anser att den inte går att 

avfärda som enkel och homogen utan att den ofta refererar till redan befintliga verk. Detta gör att det 

finns en medvetenhet och historia i populärkulturen som ger den ett sofistikerat sätt som ofta 

missförstås. Populärkultur har ingen tydlig definition utan kan, som Persson skriver “Populärkultur 

kan betyda allt från Dallas till David Lynch, från bebop till hiphop, och det tror jag är viktigt, för att 

inte säga avgörande, att bära med sig när man går in i en diskussion om populärkulturen.” (Persson, 

2000, s.20). Många barn skapar sig förebilder utifrån populärkulturen vilket då blir en del utav deras 

identitetsskapande. Genom att förstå vad som är populärt hos eleverna är det lättare att förstå dem och 

närma sig dem.  

 

Wadsworth, Croker och Harrison (2012) menar precis som Persson (2000) att lärare bör närmar sig 

eleverna genom elevernas intressen. De rapporterar i tidningen Primary Science 123 om att använda 

filmklipp i undervisningen för att uppmuntra eleverna och motivera deras lärande. Som exempel tar de 

upp Charlie and the Chocolate Factory där en mängd olika lärsituationer presenteras. Däribland 

chokladens smältpunkt, diskutera fair trade och läsning av boken som Roald Dahl skrivit och som 

filmen är baserad på. Huvudfokus i artikeln ligger på klassrumsundervisning men vi menar att det är 

relevant för oss eftersom det visar hur man kan arbeta med konkret med ämnen på lågstadiet vilket 

följer fritidshemmets pedagogik.   

Media och våld 

Margareta Rönnberg som är professor i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur och medier 

menar att barn i samband med datorspel intar ett tredjepersonsperspektiv vilket gör att de agerar i 

spelet utifrån karaktärernas situation och perspektiv (Rönnberg, 2006). Barnen handlar alltså inte 

utifrån egna värderingar utan är medveten om att detta inte sker i verkligheten och påverkas således 

inte i den utsträckningen som vuxna fruktar. Medievåldets påverkan är ett väl beforskat område, 

kanske just för att många är oroade över dess påverkan. Cecilia Von Feilitzen (2001) gör en 

sammanfattning av forskning inom ämnet. Hon menar att resultaten är beroende av vad forskaren 

mäter och vad deras definition av aggression är. Aggression kan visa sig på olika sätt för olika 

människor och behöver inte vara bara ett fysiskt uttryck, men det är dock det fysiska som forskare 

överlag är mest benägna att mäta. Mycket forskning stödjer hypotesen att våldsamma handlingar har 

en påverkan. Barn bearbetar intryck genom att i olika lekar leva ut och pröva vad de observerat. Von 

Feilitzen (2001) menar att även om studier visar att våld i media påverkar unga så bär inte medierna 

hela skulden utan bara en liten procent. Resterande kommer från andra faktorer såsom normer, 

värderingar, personliga erfarenheter och andra människor. Vissa studier visar på en cirkel- eller 

spiraleffekt mellan medievåld och aggression vilket betyder att de barn som redan är aggressiva söker 

sig till ett våldsammare utbud och att det i sig ökar det aggressiva beteendet. Vi har valt att använda 

oss av Von Feilitzens studie eftersom hennes arbete ger oss en överblick över forskningsläget inom 

medievåldets påverkan då det hade varit för omfattande för oss att själva gå igenom den befintliga 

forskningen, hon nämner till exempel att det finns över tretusen studier bara i USA inom ämnet. Om vi 

skulle ta oss an den forskningen skulle vi endast ha möjlighet att ta med ett litet urval av forskning och 

på så sätt inte få med den överblick som Von Feilitzen ger.  
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Relevans för vårt arbete 

Även om dessa delar inte beskriver vårt intresseområde specifikt, alltså användning av film i 

fritidshem, så kan vi dra nytta av forskningen i vår analys och reflektion. Barn och film ger oss en 

inblick i vuxnas syn på filmer för barn och Utbildning och film ger exempel på hur film kan användas i 

ett utbildningssyfte och Media och våld tar upp huruvida filmer kan ha en negativ inverkan på barn. 

Tillsammans kommer de närmare det vi vill komma åt. Detta arbete kommer alltså bidra med något 

nytt och vi har förhoppningen att det kommer öppna ögonen för pedagoger verksamma inom 

fritidshemmet för filmens olika användningsområden. 
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Syfte och frågeställningar  

Denna studie undersöker hur film används i fritidshem. Vi anser att det är viktigt att skapa en 

förståelse för filmens användningsområde då vi ser film som ett potentiellt verktyg i verksamheten. Vi 

är intresserade av vad som visas i fritidsverksamheten samt i vilket syfte detta görs.  

Vi har sett att film är en stor del av barns fritid och menar därför att kunskap om vad filmer har för 

påverkan på barn är viktig för pedagoger som ansvarar för att skapa en meningsfull fritid för barnen.  

Undersökningen utgör en kvalitativ studie där vi använder oss av intervjuer för att utveckla en 

förståelse för hur lärare ser på användning av film i fritidshemmet och vad den representerar.  

 

I vår studie är följande frågor i fokus: 

 

• Vilka användningsområden har film i verksamheten och hur motiveras detta?  

• Hur motiveras val av filmer?  

• Gör personal i fritidshem kopplingar till läroplanen angående filmvisning? 

• Vad kan filmer representera enligt personalen?  
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Teoretiskt perspektiv 

Representation 

Då filmer är en stor del av vår tids populärkultur kan det vara viktigt att undersöka vad filmerna kan 

sända ut för budskap till barn. Enligt Henry A. Giroux (2008) både påverkar och befäster filmer 

normer/kulturen och kan influera till idéer och ideal. Giroux menar därför att lärare har möjlighet att 

skapa rum för demokrati i klassrummet genom att visa film och sedan diskutera den med eleverna 

(Decoster & Vansieleghem, 2014). Decoster & Vansieleghem (2014) refererar till Giroux’s 

filmpedagogik som förespråkar att aktivera elevernas kritiska tänkande kring vad som visas. Giroux 

(2001) hävdar att film har en viktig roll inom pedagogik och har en stor påverkan på kulturen i ett 

samhälle. Då filmskaparna bär på egna föreställningar och normer kommer dessa oundvikligen att 

prägla filmen. Alltså innehåller filmen mer än bara underhållning, film visar upp olika normer och 

värderingar. Filmer bär således på underhållning så väl som kunskap då den ger en inblick i kulturen 

där filmen skapats eller är tänkt att visas (Giroux, 2001). Giroux (2008) betonar filmens vikt som 

utbildningskälla i skolan och hävdar att lärare borde vara mer medvetna om vad deras elever ständigt 

utsätts för. Vidare menar han att film kan vara en källa till kulturproduktion och i och med det 

bestämmer vad som är möjligt och vad som representeras och hur. Studenterna har en möjlighet att 

politiskt och med självinsikt studera film ur ett kulturellt sammanhang och på så sätt undersöka vad 

filmen representerar.  Även filmer riktade till barn bör granskas kritiskt utifrån de värderingar de 

propagerar. Giroux (2000) uppmärksammar särskilt Disneyfilmer som medel för pedagogik då de är 

populära hos barn och att Disney trots sin oskuldsfulla charm oundvikligt förmedlar olika identiteter 

och värderingar. Disneyfilmer bör därför inte definieras endast som nöje, särskilt då Disney är en av 

de största institutionerna för barnkultur (Giroux, 2000). 

 

Representation och kultur är starkt sammankopplade. För att förstå exempelvis vad en annan person 

menar, vilken betydelse något har eller vad något representerar måste man förstå dess kulturella 

bakgrund eftersom samma sak kan betyda olika saker i olika kontexter (Hall, 2013). Kultur enligt Hall 

(2013) handlar om en gemensam uppfattning kring ett fenomen eller uttryck. För att i den sanna 

bemärkelsen förstå en annan person måste personerna dela liknande upplevelser, gå i varandras skor, 

för att få samma förförståelse och möjlighet att tolka situationen. Hall (2013) betonar hur viktigt 

språket är för detta meningsdelande eftersom det är hur vi kan kommunicera våra tankar och åsikter 

med varandra. Språket är i sin tur påverkad av kulturen samt varje individs egna erfarenheter och 

tolkningsbakgrunder. Stuart Hall (2013) menar att det finns många olika definitioner av begreppet 

kultur. En något traditionell definition kan vara film, musik, konst och så vidare men som enligt Hall 

(2013) kan definieras av exempelvis allt som är typiskt för ett samhälle eller som en grupp av 

människor har gemensamt, så som kläder, musik, sociala koder, normer och språk. Därigenom inte 

sagt att alla inom gruppen tolkar allt på exakt samma sätt och att betydelser förblir desamma för alltid, 

tolkningar, betydelser och hur de uttrycks är individuella och ständigt föränderliga (Hall, 2013). Enligt 

Hall (2013) har ingenting egentligen någon fast objektiv mening utan betydelsen skapas utifrån 

människors tolkning. Vi ger mening till saker, situationer, ord och så vidare. Språket används för att 

kommunicera detta vilket sedan blir tolkat av vår omgivning som gör detta utifrån sina egna 
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erfarenheter och sin kulturella bakgrund (Hall, 2013). Stuart Hall (2013) refererar till The Shorter 

Oxford English Dictionary och presenterar två enligt honom relevanta enklare definitioner av 

representation: 

 

“To represent something is to describe or depict it, to call it up in the mind by description or portrayal 

or imagination; to place a likeness of it before us in our mind or in the senses; as, for example, in the 

sentence, ‘This picture represent the murder of Abel by Cain.’” 

 

“To represent also means to symbolize, stand for, to be a specimen of, or to substitute for; as in the 

sentence, ‘In Christianity, the cross represent the suffering and crucifixion of Christ.”  

s. 2 (Hall, 2013) 

 

Att representera är alltså enligt Hall (2013) att på något sätt beskriva eller avbilda, föreställa sig något 

samt att låta något symbolisera eller göra en liknelse. Sättet vi gör detta på beror på vart, när och hur vi 

är uppväxta, vilken kultur vi tillhör. Representation är därför nära sammankopplat med kunskap och 

identitet. Eftersom vi använder representationer för att kategorisera, ordna och bygga upp vår 

verklighet runt omkring oss (Hall, 2013). Hall ger oss en förståelse för vad representation är medan 

Giroux visar på att en film kan användas för att diskutera representation. Framför allt ger Giroux ett 

exempel på hur det konkret går att arbeta med representation och film i klassrummet. Vi kommer att 

använda oss av deras teorier i vår analys och diskussion för att ta reda på vad filmer kan representera 

och dess roll i fritidshemmet. 

Metod 

Val av metod 

Eftersom vårt intresse ligger i att undersöka fritidspersonalens uppfattning och tankar kring den film 

som visas i fritidsverksamheten väljer vi att använda kvalitativ intervju som metod. Patel och 

Davidson (2011) menar att kvalitativ intervju syftar till att identifiera intervjupersonens uppfattning 

och åsikter om olika fenomen (Patel & Davidson, 2011) därför är kvalitativ intervju en metod som 

kommer att hjälpa oss i vårt arbete. Kvalitativa intervjuer möjliggör att vi kan fördjupa oss i 

fritidspersonalens åsikter och intentioner eftersom de bygger på öppna frågor så att informanten kan 

berätta sin version av verkligheten (Trost, 2010).  

Intervjuns form 

Intervjuer kan vara olika strukturerade och vara olika mycket standardiserade. I kvalitativa intervjuer 

används ofta en låg grad av standardisering och anpassas till de olika informanterna i ordval samt 

frågeordning. En hög grad av standardisering skulle i motsats vara att försöka utföra alla intervjuer 

likadant, exempelvis samma ordval och samma frågeordning (Trost, 2010).  
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Ryen (2004) beskriver fördelar och problem med olika nivåer av struktur. Hon menar att en hård 

struktur kan göra forskaren blind för olika företeelser som intervjupersonen finner intressanta och 

därmed går viktig information förlorad. Den hårda strukturen resulterar till ett ojämnt förhållande 

mellan forskare och intervjuperson då forskaren helt och hållet har makten att styra över samtalet 

(Ryen, 2004). En viss struktur kan dock vara till forskarens fördel. Vi har därför valt att använda oss 

av en ostrukturerad intervju men att ta hjälp av en intervjuguide som är vanligt att använda sig av inom 

kvalitativa intervjuer enligt Trost (2010). Detta för att försäkra oss om att få ut önskat material från 

intervjuerna, med låg struktur ökar risken att det insamlade materialet visar sig inte vara av relevans 

eller överflödigt för forskarens frågeställning (Ryen, 2004). 

 

Trost (2010) menar att intervjuguiden ska bestå av stödord på de generella ämnen som intervjun ska 

behandla, det är därför viktigt att intervjuguiden sitter i ryggmärgen på intervjuaren så att intervjuaren 

kan röra sig smidigt mellan ämnena och låta informanten prata relativt fritt. Vi har däremot valt att 

använda oss utav vissa färdiga frågor då vi är relativt ovana intervjuare och det stöd som färdiga frågor 

ger försäkrar oss om att intervjun flyter på och att vi håller oss till ämnet. Dessutom undviker vi på 

detta sätt att glömma viktiga frågor. Trost (2010) menar att alltför detaljerade intervjuguider kan störa 

flödet i intervjun då han menar att frågorna ska komma som följd på varandra utefter samtalsämnet, 

detta menar vi att vi kan lyckas med även om vi har färdigformulerade frågor till hands.  

 

Vi har valt att utföra intervjuerna i par för att ge varandra stöd. Trost (2011) menar att två intervjuare 

vanligtvis resulterar i att intervjun blir bättre eftersom de kompletterar varandra och därmed få ökad 

förståelse samt bredare informationsmängd än om vi gör intervjuerna var för sig. Trost (2010) nämner 

däremot också att två intervjuare kan kännas som ett maktövergrepp vilket måste undvikas, vi tänker 

att vår roll som studenter kan uppväga denna maktfördelning. Vi tänker även att det kan vara ett stöd i 

den kommande analysen eftersom vi då har fördelen att vi båda var på plats och kunde ta in och tolka 

informationen. Detta eftersom att Trost (2010) betonar att mycket av informationen som en intervjuare 

tar in under intervjun är omöjlig att få med i inspelningar eller anteckningar, Trost (2010) menar att 

denna information är mycket värdefull vid tolkning och analys. 

 

Trost (2010) menar att ett sätt att börja intervjun är att låta informanten berätta fritt inom det valda 

ämnesområdet. Bortsett från att vi har ett intresse för informanternas yrkesroll har vi har valt att följa 

detta råd också för att jämna ut maktbalansen mellan oss som intervjuare och informanterna då vi 

naturligt har ett maktövertag då vi är två intervjuare (Trost, 2010). Då informanterna får möjlighet att 

tala om något endast de själva är experter på önskar vi uppnå detta. Efter inledningen fortskrider 

intervjun med frågor inom vårt intresseområde.  

 

Utifrån syfte och frågeställningar utformades frågor och som därefter sorterades under fyra teman. 

Bakgrundsfrågorna var en presentation av personen, en hjälp på traven när informanten skulle berätta 

om sig själv och sin yrkesroll. Allmänt om film blev frågor om när, var och hur de vanligtvis ser på 

film, hur de väljer film och vart filmerna kommer ifrån. Konkreta exempel blev frågor som handlade 

mer om hur de arbetade kring filmerna, prata kring filmen, innan filmen utifrån vad de kunde minnas. 

Sedan ville vi veta lite mer om deras tankar kring film, om det finns olämpliga filmer och vad 

filmvisning fyller för syfte i deras fritidshem, alltså varför frågor.  
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Urval och avgränsningar 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Då vi är intresserade av filmvisning på fritidshem utifrån personalens synvinkel ville vi hitta 

informanter som arbetar på fritidshem. Vi valde att inkludera all personal och inte bara de som har 

utbildning. För att få kontakt med eventuella informanter skickade vi ut e-mail till skolor runt om i 

Stockholm. Efter över 100 e-mail fick vi slutligen elva informanter från fem olika skolor. Det är en 

jämn fördelning av kvinnor och män bland informanterna. Alla informanter utom en har någon form 

av utbildning kopplad till fritidshem varav två är nyexaminerade från samma utbildning som vi går, 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Efter utförandet utav intervjuerna kunde vi se en 

tydlig uppdelning i två grupper bland informanterna, den första med pedagoger med längre 

yrkeserfarenhet, 20–40 år, och den andra gruppen med kortare yrkeserfarenhet, 0,5–5 år. Det var sex 

respektive 5 personer i grupperna.  

Forskningsetiska överväganden  

Innan varje intervju har vi varit tydliga med att informera om att vi är studenter som skriver ett 

examensarbete samt att informanternas deltagande därför är frivilligt. Vi har informerat dem om att de 

kan avbryta när de vill och kan välja att inte svara på våra frågor. Vi har övervägt vad denna forskning 

kan få för konsekvenser för intervjupersonerna och menar att ämnet film i sig inte är känsligt och kan 

påverka informanterna. Vi tror inte heller att den informationen de har gett oss kommer att ha negativa 

konsekvenser för dem själva men väljer att byta namn på informanterna i rapporten för att försäkra 

dem om total anonymitet och därmed göra dem mer bekväma. Med detta menar vi att undersökningen 

stämmer väl överens med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). 

Reflektion kring genomförande 

I vår intervjuguide använde vi oss av färdigformulerade frågor som vi hade utskrivna på ett varsitt 

papper. Genom att använda sig av en intervjuguide som strukturellt hjälpmedel får forskaren hjälp att 

hålla frågorna neutrala och undvika att materialet snedvrids och på så sätt dra ner undersökningens 

reliabilitet (Ryen, 2004).  

 

Eftersom vi bestämde oss för att göra intervjuerna tillsammans ansåg vi att en förutbestämd struktur 

krävdes. Då vi ville undvika att avbryta varandra eller på annat sätt inte vara samspelta bestämde vi 

oss för att innan intervjun börjar utse en av oss som har det huvudsakliga ansvaret för intervjun. En 

person som startar intervjun och följer intervjuguiden medan den andra har i uppgift att lyssna och 

stödja med eventuella följdfrågor. När vi efter de första tre intervjuerna ansåg oss mer förtrogna med 

frågorna och varandra frångick vi denna struktur då den inte längre var nödvändig. Vi utvecklade ett 

samspel som möjliggjorde att intervjun höll ett jämnt tempo utan att vi kom i vägen för varandra.  
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Efter de första intervjuerna kände vi att vissa frågor och ämnen saknades i vår guide. Trost (2010) 

menar att det kan vara klokt att se över intervjuguiden efter att en eller ett par intervjuer är genomförda 

eftersom det då framgår huruvida intervjuguiden behöver förbättras. Hela intervjuserien är en process i 

sig och ingen är riktigt den andra lik. Det vi märkte var att vi saknade reflektioner om vad 

informanterna ansåg vara en bra film och om det fanns någon tanke på representationer i filmerna. 

Utifrån vår utvärdering omformade vi vår intervjuguide med intentionen att få ett större 

informationsflöde. Här framgick fördelen med att utföra intervjuerna tillsammans då utvärderingen 

efter varje genomförd intervju underlättades av att vi båda hade erfarenhet av samma situation. Detta 

möjliggjorde även en utvärdering av varandras prestation.  

 

Vi valde att använda oss av ljudinspelning med en diktafon. Trost (2010) menar att det finns för och 

nackdelar med att använda sig av ljudinspelning, fördelarna handlar framförallt om att man inte missar 

var informanterna säger och man kan fokusera mer på att lyssna och ställa frågor än att anteckna och 

sedan i efterhand försöka tyda dessa anteckningar. Däremot är det tidskrävande att transkribera 

ljudinspelningarna. Trost (2010) nämner att mimiken och saker som “man kan läsa mellan raderna” 

kan går förlorad och menar att det är viktigt för framtida analys att anteckna sådant efter varje 

intervjutillfälle. Vi anser att eftersom vi utförde intervjuerna tillsammans möjliggör detta en större 

insamling av intryck vilket är användbart i analysen. Trost (2010) nämner även att informanterna kan 

känna sig obekväma med att bli inspelade och att det i så fall är viktigt att respektera detta. Vi märkte 

inte av någon större nervositet som vi kan koppla till att vi var två som intervjuade eller till 

ljudinspelningen, våra informanter verkade glömma diktafonen som låg på bordet vilket Trost (2010) 

menar att de flesta oftast gör.  

 

Många av informanterna reflekterade under intervjun så att deras tankar kring ämnet framkom tydligt. 

I andra fall svarade informanterna kortfattat vilket försvårade vårt syfte med att låta informanterna ta 

det större utrymmet i intervjuerna. Vid sådana tillfällen ställde vi ledande frågor i syfte att få 

informanterna att reflektera mer över frågorna och på så sätt ge oss mer material.  I vissa fall var det 

exempelvis till stor hjälp att genom olika påståenden närma sig informantens tankar och på så sätt få 

fram poängen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ledande frågor kan påverka informantens svar. 

Detta var något vi reflekterat över men anser att det i vissa fall var nödvändigt. Till exempel när en av 

informanterna gled ifrån ämnet och inte svarade på en fråga angående om hen anser att 

fritidspersonalen använder film i pedagogiskt syfte valde vi att gå vidare med frågan: “Tänker du att 

man skulle kunna använda spelfilmer i pedagogiskt syfte?” för att styra samtalet. Skillnaden mellan 

dessa frågor är att den första frågan söker svar på huruvida de använder film medan den andra frågar 

efter om man kan använda film. Detta ledde till att informanten började reflektera och intervjun blev 

mer givande för oss då samtalet kom närmare våra frågeställningar. Det hände även att vi använde oss 

av exempel för att eller målande påståenden för att förtydliga om informanten inte förstod frågan, ofta 

frågade informanterna efter exempel om de kände sig osäkra på frågan. Vi kände att det var tacksamt 

att ta till ett konkret exempel när informanterna inte hade så mycket att säga om ämnet vi frågade om. 

Exempelvis skulle vi fråga om hur informanten hanterade situationen om eleverna ville se en olämplig 

film, eller läskig film och informanten blir då osäker vad som kvalificeras som en läskig film och 

frågar vad vi menar. Vi använde då Harry Potter som exempel eftersom informanten tidigare hade 

nämnt att de inte skulle visa just Harry Potter för årskurs 1 på grund av att den anses vara för läskig. 

Kvale och Brinkmann (2009) argumenterar för att ledande frågor kan lämpa sig just i kvalitativa 

intervjuer då informanten kan ifrågasätta frågorna eller välja att inte svara. Vi anser att våra frågor 
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bidragit till att få informanterna att göra ytterligare reflektioner samt gett dem en större förståelse för 

vårt intresseområde.  

Databearbetning och analysmetod 

Vår transkribering resulterade i 54 sidor. Vi har transkriberat alla intervjuer ordagrant, inklusive alla 

utfyllnadsord och ljud. Detta därför att vi anser att de kan vara meningsbärande och därför 

betydelsefulla i analysen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att detaljerade utskrifter kan göra 

intervjuare mer uppmärksamma för subtila meningar i intervjun. Tack vare god kvalitet på 

ljudinspelningarna var det sällan svårt att urskilja orden, det finns därmed inga oklarheter i 

transkriberingarna vilket skulle kunnat påverka reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009). De citaten 

vi redovisar i vår analys har vi gjort viss redigering på endast för att korrigera grammatiken något för 

att på så sätt göra dem lättare att läsa.  

 

Vi har hanterat data med hjälp av de tre arbetssätt som Rennstam och Wästerfors belyser i deras 

kapitel i Handbok i kvalitativa metoder (2015). Dessa är att sortera, att reducera samt att 

argumentera. Sortering används för att få ordning och översikt på mängden material från 

transkriberingarna av intervjuerna. Materialet läses gång på gång och sorteras sedan i olika kategorier. 

På så sätt skapas en förtrogen med materialet samt ordning och överblick. Analytiker konstruerar 

kategorier för att definiera skillnader och likheter i materialet. I metodlitteratur kallas ofta denna 

process för kodning, då analytikern går igenom materialet och gör anteckningar som sammanfattar vad 

raden eller stycket innehåller. Kodningen börjar ofta med ambitionen att upptäcka så mycket i 

materialet som möjligt, efter hand blir kodningen mer och mer fokuserad eller selektiv (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). I vår initiala kodning fick vi fram 20 kategorier. 

 

Nästa steg är att reducera vilket i praktiken innebär att välja respektive välja bort relevanta och icke 

relevanta delar ur materialet eftersom allt inte kan visas upp. Målet med reduceringen bör vara att 

skapa en god representation av materialet, analytikern bör undvika att exempelvis försöka enbart 

stödja sin tes (Rennstam & Wästerfors, 2015). I reduceringen sammanfogade vi våra 20 kategorier till 

tre större teman och sorterade ut de koder som inte var relevanta. Exempel på koder som inte var 

relevanta var Bakgrund och Elevinflytande. Våra tre teman blev Värderingar kring film och 

filmvisning, Att arbeta med film samt Varför inte se film. Temat Värderingar kring film sammansattes 

av kategorierna Lämpligt, Olämpligt, Språk, Kriterier samt Vad för slags filmer”. Eftersom temat 

innehöll både positiva och negativa värderingar delade vi sedan upp temat till vad som senare blev 

Jakten på den perfekta filmen och Bang bang, my baby shot me down som representerar det önskade 

respektive det oönskade i filmerna som informanterna nämner. Varför inte se film döptes sedan om till 

Vi visar inte film så ofta som är ett citat från en av våra informanter.  

 

Efter att materialet har reducerats är nästa steg att argumentera, det vill säga tolka materialet genom att 

koppla till tidigare forskning samt teorier som tidigare nämnts (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Rennstam och Wästerfors (2015) betonar att materialet inte ska redovisas i sin helhet utan relevanta 

delar motiveras samt argumenteras gentemot litteraturen. 
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Studiens kvalitet 

En kvalitativ studie är beroende av forskarens egna förmåga att göra en analys. Det krävs en 

medvetenhet kring de egna värderingarna eftersom dessa kan återspeglas i analysen och färga den 

(Fejes & Thornberg, 2015, Larsson, 1986). Eftersom vi är två personer som gör detta arbete 

tillsammans har vi kunnat ifrågasätta varandras analyser och på så sätt försäkrat oss om att vår analys 

är rimlig. Under intervjuerna har vi i egenskap av forskare strävat efter att förhålla oss neutralt 

gentemot informanterna för att inte påverka deras svar. Vad vi ansåg vara nödvändigt var dock att vara 

tydliga med vårt intresse för film och på så sätt göra informanterna bekväma att prata om 

verksamhetens användning av film. Majoriteten av informanterna gav ett nervöst intryck kring de 

första frågorna som handlade om hur ofta de visar film. Vi tolkade detta som en oro över att vi skulle 

döma dem som dåliga pedagoger om de visar mycket film. Genom att visa vårt intresse blev 

stämningen lättare och vi upplevde samtalet kring film som friare. Detta ser vi som exempel på hur 

forskaren påverkar undersökningsobjektet och att förhållandet mellan dessa aldrig är okomplicerat 

(Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Staffan Larsson (1986) skriver om att forskare som gör kvalitativa studier ofta gör mycket medvetna 

urval av informanter utifrån det valda undersökningsområdet. Eftersom det var svårt att hitta 

intervjupersoner har vi inte kunnat göra medvetna val angående vilka personer som medverkar i vår 

studie. Vi har tagit emot alla som tackat ja. Detta resulterade i att några av våra intervjupersoner 

kommer från samma skolor. Det finns både intressanta för- och nackdelar med att våra informanter 

delar arbetsplats. Det kan vara av intresse för analysen att jämföra olika data från samma arbetsplats. 

Samtidigt kan informationen bli mer mångsidig om den är utspridd på flera olika skolor då det är 

troligt att intervjupersonerna som tillhör samma arbetsplats har liknande upplevelser. Samt att de 

påverkar varandra då de tillhör en och samma arbetskultur.  

 

Eftersom de skolor vi fick kontakt med utgjorde en bred variation av skolor från olika 

socioekonomiska områden anser vi att de ger vårt arbete en trovärdighet som annars inte vore möjlig 

om skolorna tillhört samma område. Larsson (1986) skriver om att slumpen kan vara ett användbart 

verktyg för att få ett brett urval som visar en mer “riktig” representation av verkligheten. Vad som är 

“normalt”. Eftersom vår påverkan av vilka skolor som deltagit varit minimal har våra egna värderingar 

inte påverkat urvalet.  

 

Det är viktigt att ha en genomskinlighet i arbetet för att läsaren ska få möjlighet att själv bedöma 

arbetets trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). Vi anser att vi i vårt arbete har varit noggranna med att 

vara transparenta och redovisat våra reflektioner samt tillvägagångssätt och därför bjuder in läsaren att 

avgöra huruvida vår analys är rimlig. 
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Resultat och analys 

Jakten på den perfekta filmen 

Ett av de teman vi kan se när vi frågar om huruvida film kan användas som ett pedagogiskt verktyg i 

fritidshemmet är att filmen i sig måste innehålla ett tydligt pedagogiskt budskap. De kopplar 

pedagogik till klassrumsundervisningen och menar att filmerna ska ha tydliga kopplingar till ett ämne 

för att ses som pedagogiska och lärorika. I fritidshemsverksamheten vill eleverna ägna sig åt lek och 

rekreation och därför menar flera informanter att de endast visar underhållande filmer. När vi vidare 

frågar om vad de filmerna kan visa för normer reflekterar de över att det absolut kan förekomma vissa 

stereotyper i många filmer men att de sällan tar upp detta till diskussion. De håller däremot fast vid att 

de helst visar filmer som är pedagogiska. 

 

Det är inte så att vi tar det på en pedagogisk nivå så mycket länge efter [visning av film] utan då har 

det nog mest varit för att det, nä men varit rätt så härligt liksom att kolla på film ett tag och sen så 

visst det kan ju ligga kvar i minnet och vi pratar om det någon vecka senare - Nicklas 

 

[...] men jag tror att det är väldigt bra att använda film vid tillfällen när man vill göra något roligt 

istället och så där, sen går det väl använda film som sagt för att lära också. - Alice 

 

[...] så finns det ett urval av filmer som är typ jättebra, ur ett underhållningssyfte som du kan sätta på 

så finns det så skulle jag bli glad om jag blev upplyst om det. Där man kan gå in och bara, den här 

filmen är jättebra för den är, den är pedagogisk, den har inga tydliga könsroller och så vidare, asså 

allt. Så att man bara skulle kunna plocka ut den och bara såhär... och den här tycker barnen även är 

Underhållande det är inte såhär dom sitter och somnar på lektionerna. Det skulle va bra… det skulle 

underlätta otroligt mycket. - Erik 

 

Erik talar om en önskan att hitta filmer som visa upp en värld där fenomen som könsroller inte finns 

och därför är användbara som ett pedagogiskt verktyg. Han är tveksam över att en sådan film existerar 

och samtidigt fyller ett underhållande syfte.  

 

Jag tror det är svårt att hitta en film som är helt felfri från dagens värderingar och de livssituationerna 

som människor ställs för idag. Så det finns alltid något att kritisera även positivt och negativt. - Oliver 

 

Oliver tvivlar också på att det finns en film som uppfyller det Erik beskriver. Han ser dock inte detta 

som ett hinder utan snarare ett medel, vilket vi kommer belysa i det sista temat. Det finns fler som likt 

Erik vill att filmen ska vara underhållande och lärorik. Filmen ska ha en tydlig moralisk poäng som 

barnen kan ta med sig hem.  

 

Det ska finnas en plattform för alla i filmen att kunna identifiera sig och så och liksom ha en må-bra 

känsla när man tittar på filmen. - Johanna 
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Jag tycker alla filmer där dom lär sig asså hur man behandlar andra är en bra film eeh. Jag tycker att 

eh, jag tycker att många filmer är det att det ändå är ett syfte med filmen och ett glatt slut tycker jag 

är väldigt viktigt. Speciellt i den åldern dom är nu, dom är ju 8 år, man vill ju inte att dom går hem 

och känner sig liksom deppig men den ska vara tänkvärd. - Alice  

 

Både Johanna och Alice pratar om att filmerna ska vara roliga och lämna barnen med en positiv känsla 

efteråt. I den positiva känslan går det att tolka in en önskan om en konfliktfri tillvaro. Om barnen 

lämnar filmen och är rädda, oroliga eller kanske arga, kommer pedagogerna behöva hantera detta 

vilket skulle kunna gå emot en önskan om en trevlig stund för verksamheten. 

 

Den perfekta filmen kan således beskrivas som fri från olika stereotyper som berör till exempel kön 

eller ursprung, innehåller en pedagogik som barnen kan dra lärdom från, vara underhållande och inte 

skapa konflikt. Utifrån alla dessa kriterier kan det vara svårt att hitta den perfekta filmen.  

 

Utifrån detta tema motiveras pedagogernas filmval med att huvudsakligen vara underhållande då de 

resterande kriterier för den perfekta filmen är svåra att uppnå. Underhållning är då det viktigaste kravet 

att uppfylla med motiveringen att pedagogiska filmer tillhör klassrumsundervisningen och att 

fritidsverksamheten ska skilja sig från den.  

 

I detta tema ser vi inte att pedagogerna gör kopplingar till läroplanen. De uttrycker en önskan att 

filmen i sig själv ska bära det pedagogiska ansvaret istället för att tala om hur de som pedagoger kan 

använda filmen i ett pedagogiskt syfte. Fortsättningsvis ser vi här att filmen representerar en extra 

pedagog.  

Bang bang, my baby shot me down 

Ett återkommande begrepp i vårt material är lämpligt och används för att beskriva vad som kan visas 

respektive inte visas i barngruppen. Ett avgörande kriterium för filmens lämplighet är vilken ålder 

filmen riktar sig till. Samtliga informanter nämner att det är viktigt att följa den rekommenderade 

åldern för filmerna, det är inte lämpligt att visa en film med den rekommenderade åldern från elva år 

inför en publik med sjuåringar. 

 

Det är vi väldigt noggranna med, de är... står det sju år så tittar vi inte på en sjuårsfilm med 

sexåringar. Så är det... Och även när vi kommer över på mellanstadiet så står de elva så är det 

femmorna och sexorna som får titta på den filmen. - Johanna  

 

Vi visar ju bara upp filmer som det är sju år eller är barntillåtna. - Eva 

 

Men även de filmer som är gjorda för den tänkta åldersgruppen kan uppfattas som olämpliga i 

pedagogens ögon. Förutom åldersgränser nämner samtliga informanter att olika skräckmoment eller 

scener som kan uppfattas som allt för läskiga för den unga publiken. Detta är dock upp till pedagogen 
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själv att avgöra, till skillnad från åldersrekommendationer som enligt informanterna är självklara 

direktiv att följa.  

 

[...] jag kan tycka att dom det finns ju väldigt obehagliga scener i Harry Potter och det tycker vissa 

andra också medans vissa är “Nä men vadå, det är bara häftigt” och där är det ju upp till en själv och 

känna efter. - Alice 

 

[...] och då kan de ju vara obehagligt för en som är sju år - Eva 

 

Flera informanter nämner filmen Spirited Away, som är rekommenderad från elva år. Trots att den är 

anpassad för åldersgruppen är ett osäkert kort då många scener anses läskiga av både pedagoger och 

elever därför har filmen antingen inte visats alls eller stängts av innan den är slut. Filmerna i Harry 

Potter serien har precis som Spirited Away nämns av flera. I detta fall stämmer inte alla 

informanternas upplevelse överens med varandra och bekräftar vad Alice säger om olika åsikter kring 

filmerna. En del anser att de är lämpliga filmer medan andra anser att eleverna behöver vara äldre för 

att klara av de scenerna som informanterna anser vara för läskiga. Det som klassas som läskigt är 

relativt och pedagogen blir därför tvungen att använda sitt eget omdöme för att avgöra vad som lämpar 

sig för barngruppen. Flera informanter säger att de oftast visar något som de är bekanta med och själva 

sett för att bättre motivera valet av film. Men eftersom de blir tvungna att utgå från sin egen upplevelse 

och omdöme kan de inte förutse hur filmen blir mottagen.  

 

Ronja Rövardotter visa vi en gång, i en sexårsgrupp, de gör vi aldrig om igen. Det blev för starkt för 

dom. - Johanna 

 

[...] det några från årskurs ett som blev skrämda och då fick jag liksom, jag såg det och då fick jag ta 

ut dom barnen och förklara och sådär. Men sen fick jag också från föräldrar “Men den där var ingen 

bra film, vad var det för film du visade på fritids?” och de det fick jag förklara. Och trots att det låg 

inom spannet för den åldersgruppen, det var upp till nio år. Det var inte så farlig, det var inga 

konstighet. Men ändå måste jag reflektera hela tiden: är den lämplig?  - Andres  

 

De här citaten visar på när filmerna inte mottagits som pedagogen förväntat. Trots deras goda 

intentioner samt filmernas åldersrekommendationer har elever och/eller föräldrar reagerat på negativt 

sätt. Detta är ett tydligt exempel på vilka problem pedagogen ställs framför vid val av film.  

 

Informanterna är överens om att filmer som innehåller våld bör undvikas i största möjliga mån.  Det 

finns en oro att eleverna ska ta efter det våldsamma beteendet och använda det i sina lekar. Då forskare 

sett kopplingar mellan våldsmedia och våldsamt beteende påpekar Von Feilitzen (2001) att det ett 

troligt scenario att barn imiterar vad de ser och alltså kan tendera att bete sig aggressivt om de tittar på 

filmer med våldsamt innehåll. Men samtidigt har hon även påpekat i sin avhandling att våldsamma 

filmer och spel står för en mycket liten del av det ökade våldet bland unga. Erik refererar nedan till 

“dom” vilket vi tolkar som den allmänna uppfattningen.  
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De är ju som dom säger, om man spelar massa våldsspel så blir man mer angelägen att hålla på med 

våld. - Erik 

 

Ninja Turtles typ och sånt där skulle vi aldrig visa. När man bara fightas och så hela tiden liksom - 

Monica  

 

Åldersgränserna utesluter mycket våld men pedagoger anser att det är mycket annat som de även 

uppfattar som olämpligt för barngruppen. Sex är något som också bör undvikas, och då inte bara 

samlaget i sig utan även saker som anspelar på sex. Flera av informanterna vittnar om en oro att 

eleverna lär sig olämpliga beteenden av filmer med vulgärt innehåll. Monica anser att eleverna är för 

unga för att se Eva & Adam. Hon vill skydda eleverna från ämnen de är för unga för. Vad vi ser är att 

pedagogerna själva blir nervösa och generade och vet därför inte hur de ska tala med barnen om dessa 

ämnen. Det handlar inte bara om sex utan även om kärlek och intimitet.  

 
På andra saker de e de jag menar, att man, det här e ju en viktig å bra sak också men det handlar mer 

om att a nivån är att a den här filmen ska vara, a den känns bra för de e inte massa snuskiga skämt i 

den eller de e inte en vulgär humor för de e ju så saker som dom ser i filmen, det tar dom med sig sen 

utanför. - Erik 

 

Vi slog på Eva & Adam och hehehe det handlar om kärlek då, pojkar flickor. Våra barn börjar 

upptäcka varandra att vi är olika och wow och hon är ganska söt och han är ganska snäll och så där. 

Men den va lite .... det va liksom dom var för unga för dom, dom va ju ändå bara 8 år. - Monica 

 

Ett orosmoment hos informanterna är det språk som förekommer i vissa filmer och serier. De undviker 

filmer som innehåller vad de kallar olämpligt språk vilket till stor del handlar om svordomar och 

skällsord. De är oroade att eleverna ska ta efter detta olämpliga språk. Vad de vittnar om är dock att 

eleverna är minst lika chockade över det olämpliga språket som pedagogerna. 

 
[...] vi visade någon film och då var dom så här chockade. “Alice hörde du vad dom sa?” jag sa “ja, 

det va lite annat förr” och då skrattar dom ju bara. [...] Dom svär ju aldrig och om dom gör det så är 

det “hoppsan, förlåt” så dom är ju så tränade. - Alice 

 

Dom är väldigt bra med det här med språket, i alla fall den klassen som jag är med, [...] men jag är 

också väldigt hård med språket. Jag tycker allt sånt får dom ha hemma inte i en skolmiljö där det inte 

bara är dom själva, det påverkar alla. - Oliver 

 

Flera av informanterna talar om att filmerna idag har som två handlingar, en för de vuxna och en för 

barnen. Dessa undertoner av vuxenkultur är något som de gärna aktar sig för att visa barnen då de inte 

anses som lämpliga. Som Johanna uttrycker i citatet nedan finns det en oro att ämnen som våld och 

sex kan vara svårt för barn att förstå. Frågan vi ställer oss när vi går igenom vår data är: Försöker 

pedagogerna att förklara för barnen eller undviker de ämnet? Får barnen en chans att hantera dessa 

svåra ämnen från vuxenvärlden? Här återkommer vi till vårt tidigare konstaterande om att 

pedagogerna undviker ämnen som gör dem obekväma.  
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[...] filmer nuförtiden är oftast en parallell handling i, en för vuxna å en för barn, där de ligger 

undertoner, och eh det får man ha lite koll på så att de inte... det kan anspela på väldigt mycke saker 

som inte barn behöver komma i kontakt med överhuvudtaget - Johanna 

 

Våld och språk. och underton. Som man spelar på kanske, sex är de ju ofta. Asså den som är riktad 

till oss vuxna.. eeh .. åh a. jag tror det blir knepigt för ungarna bara... mm… - Johanna 

 
Informanterna är väldigt noga med vad de inte vill visa för barnen, listan är tydlig och samma för 

nästan alla. Dåligt språk, våld, åldersgräns, sexuella anspelningar eller vuxna undertoner i filmerna är 

saker de anser vara olämpliga. När vi däremot frågar vad som är bra eller lämplig film blir svaren mer 

osäkra. 

 

Det olämpliga som informanterna tar upp i detta avsnitt beskriver vuxenkultur, alltså fenomen som 

förekommer i bland annat film som är riktad till vuxna. Därtill räknas till exempel sex, våld, droger, 

döden och andra hemska livsöden. Pedagogerna tycks vara rädda för att utsätta barn för vuxenkultur. 

De anser att dessa ämnen är antingen för svåra och hemska för att barn möjligtvis ska förstå dem eller 

att barnen kan påverkas negativt och antingen må dåligt eller imitera ett beteende och uppföra sig 

dåligt. Det är möjligt att de också fruktar en diskussion som de inte vet hur de ska hantera. Det är 

vanligt att fenomen som förekommer i vuxenkultur inte visas i film eller diskuteras med barn, vilket 

resulterar i att vuxna helt enkelt inte är vana vid att ha djupare diskussioner om dessa ämnen med barn. 

Barn saknar erfarenheter och förförståelsen i mötet med dessa nya fenomen vilket försvårar 

diskussionen då den vuxna i sammanhanget inte bara ska svara på en fråga utan samtidigt måste ge 

bakgrundsinformation för att svaret ska bli begripligt. 

 

Filmer kan alltså representera vuxenkultur respektive barnkultur där det senare är att föredra i en 

barngrupp. Informanterna menar att barnen inte ska ta del av vuxenkultur då det kan vara skadligt för 

dem.  

Att arbeta med film 

Två av de elva informanterna talade om att de aktivt arbetar med film i fritidshemmet. Andres ansvarar 

för filmklubben i skolan där han arbetar. Inför en filmvisning sätter han upp en affisch med info om 

filmen och en grupp eleverna ansvarar för att biobiljetter delas ut till de som är intresserade av att vara 

med. Innan filmen börjar presenterar Andres titel och en kort summering av handlingen för att väcka 

ett intresse. Han går även igenom ord som han tror eleverna kan ha svårt att förstå. På detta sätt 

underlättar han för eleverna då de får en förförståelse för filmen. Om det är någon av eleverna som har 

sett filmen tidigare kan denna få i uppgift att presentera filmen.  

 

Försökte få igång det här att film är inte bara liksom något passivt för att vi ska sitta här på fritids och 

titta på film utan få det här samspelet. För det är intressant som medium tycker jag.  Och mycket att 

språket också, ska träna att se träna att analysera och bli mer intresserade och vad är det dom har sett 

för olika fenomen? Samhällsfenomen liksom, var det verkligen mobbning? Handlar det om 

mobbning? - Andres 
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Det blev vi startade filmklubben och barnen tog mera ansvar för det här och då varje filmklubb jag 

försökte introducera samtal innan filmvisning, först att jag skulle berätta och visa antingen jag har en 

DVD eller film jag ska visa jag brukar skriva en liten liksom summering av filmen handlar om och 

sen försökte få igång samtal. - Andres 

 

Istället för att vara passiva mottagare av filmen vill Andres att eleverna ska analysera vad de ser. 

Genom att involvera eleverna i processen hoppas han inspirera eleverna att engagera sig i filmens 

olika nivåer. Oliver strävar också efter att öva eleverna i att göra analyser av filmerna de ser. Han 

använder sig av olika frågor för att samtala med eleverna kring vad de sett.  

 

Nu kollade ni bara, tänkte ni nånting som kanske skiljer sig från idag? - Oliver 

 

Varför tror ni att det va såhär i början? och Varför fick hon inte? - Oliver 

 

Något som Oliver nämner som viktigt kring visning av film är att vara medveten om vad det finns för 

olika karaktärer i filmen. Som ovan nämnt är Oliver precis som de andra pedagogerna noga med vad 

för typ av film som visas, alltså att den inte ska innehålla alltför skräckfyllda moment, sexuella 

anspelningar eller onödiga stereotyper. Oliver anser, som tidigare konstaterat, att det är svårt att hitta 

en film utan element som bör ifrågasättas. Däremot säger han inte att de bör undvikas utan istället 

synliggöras och diskuteras. Detta kopplar vi till Jack Zipes (1996) som vi nämnde i vår inledning. Han 

talar om de rasistiska inslag som förekommer i till exempel Lejonkungen. Då Lejonkungen är en av de 

högst rankade filmerna i världen (http://www.imdb.com/) är det svårt att undvika den. Istället kan en 

använda filmen för att belysa olika teman och strukturer och diskutera dem tillsammans vilket är i linje 

med Giroux’s (2000, 2001) filmpedagogik.  

 

[...] väldigt viktigt att kritisera i alla fall dom gamla normerna, eller hur vi, hur man såg på det då och 

hur, hur ska jag säga det, normer porträtteras idag. - Oliver 

 

Så att, det är ju i det syftet också, det är inte meningen att vi bara ska visa våld och att mata in dom 

här stereotyper utan att vi ska studera dom tillsammans. - Oliver 

 

Men man kan ju definitivt kritisera alla filmer eller diskutera alla filmer tycker jag. Jag tycker det är 

väldigt intressant med film så att, och att va normkritisk och vara kritisk till allt i filmer, inte bara för 

att förstöra nöjet i en film men även för att få en insikt hur filmer görs och varför man tror att filmer 

görs på det sättet så. - Oliver 

 

Andres är noga med att välja filmer från olika länder för att på så sätt skapa en variation. Eftersom 

större delen av filmutbudet ofta kommer ifrån USA så innehåller de ofta liknande element och är 

uppbyggda på liknande sätt. Han menar att ett sätt att öka representationen i filmerna är att undersöka i 

vilken kontext filmen skapats. Vem har skapat den, när har den skapats och var? 

 



21 

 

Men jag försöker undvika för dom ser ändå hemma alla dom där vanliga barnfilmer som strömmar in, 

som inte är dåliga men ändå jag tycker dom ska ha lite motstånd. - Andres 

 

Han berättar till exempel om hur filmen Kiriko och den elaka häxan haft stor framgång hos eleverna. 

Filmen är en fransk produktion som utspelar sig i en afrikansk by. Då många av eleverna i den skolan 

har afrikanskt ursprung uppskattades filmen eftersom eleverna kunde identifiera sig. Andres berättar 

att barnen aldrig hade sett svarta människor på det sättet i en film och därför blev förvånade. Johanna 

har uttalat sig positivt angående detta.  

 

Det ska finnas en plattform för alla i filmen att kunna identifiera sig och så - Johanna  

 

Andres använder film som verktyg för dokumentation. Eleverna får då istället för att skriftligt 

utvärdera olika aktiviteter filma varandra när de berättar om vad de gjort. Han använder filmer för att 

göra kopplingar till pågående teman. Han berättar till exempel om ett robottema de tidigare haft och 

därför visat filmer där robotar förekommer för att öka deras intresse. Här arbetar han på samma sätt 

som beskrivs av Wadsworth, Croker och Harrison (2012), där filmen kompletterar undervisningen och 

uppmuntrar eleverna att ta till sig mer kunskap. Även Oliver följer detta: 

 

Jag är väldigt mån om att ta med klipp som en del i undervisningen, ta med som verktyg, då vissa 

barn, kanske inte alla, har lättare att följa med om det är visuellt då det är ljud, och man ser hur man 

praktiskt kan göra saker.  [...] jag håller på mycket med IKT i den mån att få dem intresserade och få 

dom att reflektera över saker, då är jag väldigt mån om att visa videoklipp, korta snuttar kanske för att 

locka ett intresse. - Oliver 

 

För att koppla film till ett rymdtema valde Oliver att visa Kenny Starfighter. Han insåg sedan att den 

serien inte egentligen har med rymden att göra i den mån som var önskat, men Oliver hittade istället 

ett värde i att ifrågasätta olika händelser och karaktärer. Han använde alltså Kenny Starfighter som ett 

underlag för diskussion.  

 

I detta tema beskriver pedagogerna hur de använder film till att locka eleverna och fånga deras 

intresse. De menar också att film är ett bra medium för att diskutera och synliggöra olika normer.  

Filmen väljs ut baserad på pedagogens syfte. Syftet kan vara att koppla till ett pågående tema, för att 

belysa en viss samhällsstruktur eller välja en film från olika länder för att öka variationen. Vi kan se 

att pedagogerna arbetar med kritiskt granskande och ämnesintegrerat vilket vi ser kopplingar till i 

Lgr11. Här representerar film ett verktyg att använda i elevgruppen för att förmedla kunskap och 

väcka tankar och diskussioner.  

Vi visar inte film så ofta 

Informanterna menar att det är viktigt att visa upp en tydlig pedagogik i verksamheterna för föräldrar 

och ledning. Enligt informanterna menar föräldrarna att film är något barnen håller på med hemma och 

därför ska de göra något annat. Många av informanterna verkar nästan skämmas när vi frågar dem om 
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deras filmvisning och försäkrar oss om att det inte är något de gör ofta, och det låter som om det är ett 

inövat svar att ge när de får frågan. Film klassas i stort som underhållning och i vissa fall även 

skadligt. Det är en möjlig anledning till pedagogernas motvilliga inställning mot film är att det inte 

erkänns som en pedagogisk aktivitet. Filmvisning är en barnvakt och nödlösning, det är något som 

görs antingen när det uppstår kris som till exempel personalbrist eller lokalbrist enligt flera av 

pedagogerna.  

 

Det är inte ofta. Inte ens en gång i månaden utan kanske tre gånger per termin, max och så kanske. - 

Monica 

 

Då har det varit för att a som en nödlösning för att vädret varit dåligt att vi inte kunnat göra något 

annat, så det vart som en lösning - Aydin 

 

Det är ju verkligen ett bra hjälpmedel när det kommer till eeeeh dåligt väder och sånna grejer kan jag 

ju säga eeeeeeh lokalbristen och stora barngrupper som vi har här - Nicklas 

 

Vi ser på film så pass sällan, så de e oftast om de e såhär hysteriskt dåligt väder å dom kanske redan 

gjort nånting som gör att dom e jätte trötta kanske vart på en friluftsdag eller nånting å de ösregnar å 

vi inte har luu…å vi känner att vi går inte ut.. vi fortsätter å äter våran matsäck också sätter vi oss å 

tittar på en film - Johanna 

 

En av informanterna hade till och med fått höra från en överordnad att hen skulle avstå från att visa 

film i början på terminen eftersom föräldrarna då kunde klaga. Detta visar ännu en gång på att film 

inte ses som en respektabel aktivitet att erbjuda på fritids. 

 

Det andra stora argumentet mot att inte visa film på fritids är tidsbrist. Dels att filmen tar lång tid att 

visa och de därför inte kan visa hela eftersom barnen eller personalen går hem men också att barnen 

har svårt att orka med att se en hel film då de är så unga.  

 

dels så tar det så lång tid så oftast så hinner man inte titta klart på en, på en film heller på en fritidstid 

för då måste man börja typ vid halv tre å den håller på till fyra, oftast är dom ju en å en halv timma 

långa, å då, många barn orkar inte sitta still den tiden... såå... - Annelie 

 

Även Andres som ändå arbetar mycket med film nämner tidsbrist som ett stort problem när man 

jobbar på fritidshemmet. I hans och Olivers fall handlar tidsbristen om att de inte hinner med att föra 

diskussioner efter filmerna. 

 

Samtidigt dom e bra som man vill liksom bygga vidare, men på fritids finns inte den tiden. för å gå 

djupare in i såna diskussioner. men ja satt me de, men jag har i andra sammanhang å dom, lärarna om 

dom ger mig tid när dom har filmvisningar jag kan gå in mer, diskutera antingen i efterhand eller 

medans läraren gör nånting annat åsså sätter vi igång nån diskussionsgrupper så pratar vi om film. - 

Andres 
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jag undviker såna svåra ämnen eftersom jag kan inte få en diskussion å bara visa en film utan den där 

uppföljande samtal efteråt då e man kan skada nån barn för då får barnen associationer själv utan att 

nån försöker liksom bemöta dom där tankar å ide. å då vill jag inte konfronteras med, om jag kan inte 

medveten styra de här hur vi ska lyssna - Andres 

 

Alice, Jemina och Aydin gör reflektioner under intervjuerna om att de skulle kunna arbeta mer med 

filmer. Denna omedvetenhet är nog en av de största anledningarna till att fler inte arbetar med film på 

fritids, om man inte har tänkt på att det går så kommer man inte göra det heller.  

 

Det skulle man absolut kunna ha, men efter det hära så tänker jag efter mer och när jag såg dom här 

korta frågorna som du mailade så ah fick jag ju upp ögonen lite att man kanske inte bara ska sätta 

igång en film. - Alice  

 

Vad vi kan se i detta tema är att film nämns som något som endast har ett underhållningsvärde och 

representerar alltså just underhållning i en stillsam form. Men det kan också representera lathet och 

saknad av pedagogik vilket resulterar i att det undviks i möjlig mån. Om vi utgår från deras bild av 

film som en slapp aktivitet endast för nöjets skull så kan vi se att de kopplar till Lgr11 (2016) genom 

att inte visa film ofta då de istället vill skapa en givande lärmiljö med pedagogiska aktiviteter för 

barnen. 

Diskussion  

I detta arbete har filmens plats i fritidshemsverksamheten behandlats. Utifrån våra frågeställningar har 

vi intervjuat 11 pedagoger verksamma inom fritidshemsverksamheten om deras uppfattning av vad 

film har för betydelse och användningsområde. Vi har utifrån fyra olika teman analyserat vår 

insamlade data. Vad vi kan se är att flera av pedagogerna är av den meningen att för att titta på film 

ska ses som en pedagogisk aktivitet ska filmen ha en tydligt urskiljbar pedagogik som pedagoger, 

ledning och föräldrar kan se. Två av de intervjuade visade på ett tydligt arbetssätt och medvetenhet 

kring visning av film. Flera av informanterna reflekterade under intervjun över filmvisning som 

pedagogiskt verktyg och menade att intervjun öppnade deras ögon för hur film kan användas mer än 

till endast underhållning samt rekreation.  

Filmens användningsområden 

I vår undersökning fann vi att film oftast används i underhållnings- och rekreationssyfte samt att 

pedagogerna har flera moraliska kval i valet av film. Det finns dock pedagoger i vår studie som har ett 

tydligt pedagogiskt förhållningssätt kring filmvisning och som därmed bevisar möjligheten till ett 

sådant arbetssätt.  
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Vi kan urskilja en viss önskan bland dem som inte använder sig av film regelbundet att filmen ska 

agera som en extra pedagog och bära det pedagogiska ansvaret åt pedagogerna där tydlig moral och 

fakta synliggörs. Detta ligger i linje med det vanliga vuxenperspektiv på barnkultur som Rönnberg 

(2006) beskriver, där filmens syfte är att fostra snarare än att underhålla. Om filmen är bra eller inte är 

beroende av hur pass pedagogisk den är. Frågan är vad som är pedagogisk film. Är det en tillrättalagd 

film med tydligt pedagogiskt fokus till exempel en film från UR som berör en mobbningssituation, 

eller kan en film vara pedagogisk utifrån vad pedagogen gör den till? Kenny Starfighter innehåller 

flera element som Rönnberg (2006) menar klassas som skräpkultur. Serien innehåller mycket trams 

och ingen egentlig pedagogik över huvud taget. Dess syfte tycks vara att endast underhålla. Oliver 

finner dock ett pedagogiskt värde i serien genom att använda den som diskussionsmaterial. Han tar 

upp exempel ur serien för att diskutera olika beteenden och uppmuntrar eleverna att komma med egna 

reflektioner. Vi ser tydliga kopplingar till kapitel 4 i Lgr11 (Skolverket, 2016) där kritiskt granska hur 

olika företeelser framställs i media är en del utav det centrala innehållet. När det gäller jakten på denna 

perfekta film som vi nämnde i analysen kan man då undra: är den perfekt när det gäller uppdraget "att 

kritisk granska" eller håller de bara ryggen fri gentemot bland annat föräldrar och ledning när det 

gäller våld, skräck, sex eller stereotyper? Tidigare har vi nämnt att filmpedagogik finns omskrivet, 

även om denna inte specifikt gäller fritidshem kan vi se kopplingar mellan Giroux’s filmpedagogik 

och hur Andres samt Oliver arbetar med film på fritidshem. 

 

Vi anar att den låga användningen av film som pedagogiskt verktyg i fritidshem som uppmärksammas 

i denna studie i stor utsträckning handlar om att pedagogerna inte har kunskaper eller inte är medvetna 

om filmens potential. Detta resulterar i en motvilja till att visa film samt att skylta med att det sker. 

Liknande problem finns i hotet om föräldrarnas motvilja och rädslan av att det inte ser bra ut att visa 

film. Har pedagogen ett tydligt syfte och kan argumentera för filmvisning som en pedagogisk aktivitet 

är det möjligt att föräldrarna reaktion är mer positiv. 

 

Ett vanligt argument vi får höra för att de inte visar film på fritidshem är att det inte finns tid. Det är 

något som alla våra informanter nämner även om de har olika argument till varför tiden inte räcker till. 

Det kan vara att filmen är för lång och att alla barnen inte hinner se klart filmen då de går hem eller att 

de eftersom de är unga inte har tillräckligt med tålamod och koncentration för att orka med en hel film, 

därför anser pedagogerna att de inte kan jobba med filmen och prata om den efteråt då alla barn inte är 

med från början till slut. 

Filmens representation 

Genom att reflektera över vad vi reagerar på i filmer, till exempel en film där majoriteten av 

rollinnehavarna är normbrytande som till exempel HBTQ personer eller icke-vita, kan normer 

synliggöras och diskussioner om privilegier kan lyftas. Man måste som lärare vara medveten om vilka 

normer som finns i kulturen man undervisar i eftersom det material antingen kan styrka eller 

motarbeta de rådande normerna. Representationen i filmerna betyder olika saker beroende på i vilken 

kultur dessa visas i (Hall, 2013).  
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Tidigare nämnde vi exemplet då Andres elever blev exalterade över filmen Kiriko och den elaka 

häxan på grund av att filmen innehåller enbart svarta människor. Att barnen blir förvånade över en 

film med enbart svarta människor tyder på att representationen i barnfilmerna är alltigenom bristfällig. 

Då lärarens uppdrag i fritidshemmet bland annat består av att stödja eleverna i sitt identitetsskapande 

bör läraren ha kännedom om olika medel som eleverna använder sig utav i sitt identitetsskapande. 

Persson (2000) talar om hur populärkulturen är en stor källa till barns förebilder och idoler. Vi menar 

därför att det är av vikt att se över vad för filmer som visas i fritidshemmet och visa en bredd så att alla 

har en möjlighet till igenkänning och identifikation.  

 

Många av pedagogerna söker sig efter filmer som för dem representerar bra barnkultur. Bra barnkultur 

innebär att filmen förmedlar en bild av hur människor ska behandla andra och hur en bör handla i 

moraliska dilemman. De teman som pedagogerna vill undvika, det vill säga våld och sex, är vad som 

inom vuxenkultur är populärast. Om vi tittar på de högst rankade filmerna på Internet Movie Database 

(http://www.imdb.com/) hittar vi bland annat Nyckeln till frihet, Gudfadern, Pulp Fiction och Fight 

Club vilket samtliga är våldsamma filmer. Hela listan domineras av filmer som innehåller våldsamma 

och/eller sexuella scener. De filmer som anses som de bästa är även det som är absolut olämpligt för 

barn. 

 

I vår analys gör Erik kopplingar mellan våldsspel och våld. Här menar dock Rönnberg (2006) att barn 

har en förmåga att se spel ur ett tredjepersonsperspektiv och kan distansera sig från spel och utan 

problem kan skilja på vad som är rätt och fel. Men om vi även applicerar Von Feilitzens (2001) teori 

om barns tendenser att imitera kan slutsatser dras kring barns behov av att leva ut vad de observerat 

men i lekens trygga ramar då de vet att till exempel våld är fel. Vad pedagogerna egentligen är rädda 

för är att barnen lämnar leken och tar till våld i andra situationer vilket enligt Von Feilitzen (2001) är 

mycket ovanligt enligt forskningen. Men eftersom medievåld länge har varit offer för moralpanik är 

det inte konstigt att pedagogerna är försiktiga (Rönnberg, 2006, Bengts, 2010, 28 mars). 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Detta arbete bidrar till att visa på filmens pedagogiska potential. Många av våra informanter har i våra 

samtal menat på att våra frågor har fungerat som en ögonöppnare. Film kan användas som mer än bara 

rekreation och underhållning en regnig dag. Även om rekreation är viktigt och en del utav 

fritidspedagogiken så är det bra att vara insatt i vilka andra användningsområden film har. Läroplanen 

föreskriver att fritidshemmet ska beröra kritisk granskning av hur olika företeelser framställs i media 

(Skolverket, 2016). Därför är det av vikt att pedagogerna är medvetna om hur de ska använda film för 

att arbeta med läroplanens centrala innehåll och utveckla pedagogiska verktyg och metoder. Film kan 

även användas för att arbeta med värdegrundsfrågor samt fungera som relationsstödjande vilket är ett 

av fritidshemmets viktigaste uppdrag. 
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Slutsatser 

Vi kan i vår studie konstatera att film används i största utsträckning som ett verktyg för att ge eleverna 

utrymme för rekreation och/eller roa dem. Vi ser dock stor potential i film som ett pedagogiskt 

hjälpmedel för att ifrågasätta och utmana normer och på olika sätt arbeta med social kompetens, något 

som är en del i fritidshemmets uppdrag. Vad vi har förstått är att vuxnas värderingar spelar en stor roll 

i vad för film som anses lämplig. I stor utsträckning visas de filmer som enligt vuxna skildrar en bra 

barnkultur. I våra samtal med de pedagoger som använder film som diskussionsunderlag kan vi se ett 

annat sätt att använda sig utav film som kan lyfta verksamheten och utveckla elevernas egna förmåga 

att reflektera och analysera. Detta styrks också genom vår studie utav tidigare forskning där vi ser stor 

användning av film som pedagogiskt hjälpmedel inom skolan. Denna forskning är dock främst inriktad 

på skoltiden och de målstyrda ämnena. Ett problem vi upptäckt är den tidsbrist som pedagogerna 

upplever. För att de ska ha en möjlighet att utveckla arbetet med film krävs mer tid disponerad till 

fritidshemmet. Eftersom forskningen är skolbaserad så behövs det mer planeringstid för 

fritidspersonalen för att de ska kunna utarbeta ett meningsfullt arbete med film.  

Vidare forskning 

Ett intressant ämne för vidare forskning av film i fritidshem är att observera de pedagoger som anser 

sig aktivt arbeta med film för att undersöka olika arbetssätt. Det är även av intresse att intervjua barn 

ur elevgruppen för att undersöka hur de uppfattar arbete med film.  

 

I början av detta arbete hade vi många olika idéer om undersökningsområden. Ett av dessa var att 

undersöka vilka tavlor eller affischer uppsatta av personal som förekommer i fritidshem och undersöka 

vad de representerar. Utifrån tidigare erfarenheter av fritidsverksamheten kom vi fram till att det mest 

förekommer elevarbeten på väggarna och därav fastslog vi att området var svårt att undersöka. 

Däremot är det möjligt att undersöka vad bilderna i elevarbeten representerar. Vi hade även en tanke 

om att undersöka barnböcker samt vad som representeras i dem. Vi funderade också på vilka 

barnböcker som finns på fritidshem och skola och hur de visas upp och används. Det finns många 

ingångar i detta ämne, det gäller bara att avgränsa sig. Båda dessa områden handlar om vilka bildliga 

representationer barn möter i skolan och på fritids vilket både är intressant och viktigt att undersöka. 
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Bilagor  

Bakgrundsfrågor 
Kan du berätta lite om dig själv? 

• Vad heter du? 
• Vad är din yrkesroll? 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat här? 

 
Konkreta exempel 
Har ni visat film eller avsnitt på fritids under senaste månaden/terminen/året?  
(med filmvisning menar vi ett tillfälle när ni som en på något sätt planerad aktivitet visar film) 
Kan du lista de 5 populäraste filmerna? 
Kan du ge något exempel på filmer ni visat? 
Varför blev det att ni visade just den/de filmerna?  
Pratade ni något om filmen, innan? efter?  
Kan du minnas någon film/eller något i filmen som du reagerat på, eller tyckt varit olämpligt medan ni 

tittat? 
Hur skulle man kunna använda film som pedagogiskt verktyg?  
Har ni någon tanke på genus, stereotyper när ni väljer filmer? 
 
Allmänt om film 
När ser ni på film?  
Var ser ni på film?  
Hur väljer ni film?  
Vem väljer film?  

• om det är elever som väljer film, hur går processen till?  
• om lärare, hur går processen till? (hur sorteras filmer bort? varför?) varför visar ni vissa filmer 

och inte andra? 
Vad har ni för utbud? Vart får ni filmerna ifrån?  
Tittar ni på filmerna innan? 
 
Varför frågor 
Hur ser ni på syftet med film på fritids? Har den ett pedagogiskt syfte, underhållande syfte, 

rekreationssyfte, osv? 
Vad är filmens roll på ert fritidshem? 
Anser ni att det finns problematiska filmer? Varför är de “olämpliga”? 
Finns någon sorteringsprocess? Vilka typer av filmer anser ni vara olämpliga? Finns det fler saker som 

kan göra en film olämplig?  
Vad är en bra film?  
Vad gör ni om barnen vill se en olämplig (problematisk, normativ) film? 
vem visas i filmen? Tänker ni på vad/vem som representeras i filmen?  
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