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SAMMANFATTNING 
 

Examensarbetet bygger på en läsryggsäck som kan användas som ett didaktiskt 

arbetsredskap med 2-3 åriga barn i förskolan. Studiens syfte är att lyfta estetiska 

kommunikationsformer och beskriva semiotiska egenskaper i fem snuttefilmer. Syftet är 

också att granska och analysera lärarhandledningens innehåll. Snuttefilmerna bygger på 

bilderböcker vilket ses som multimodal kommunikation då bilder, tecken och berättande 

samverkar. Det empiriska materialet består av fem kvalitetsfilmer och en 

lärarhandledning för förskolan. I bearbetning av filmerna används fem estetiska kriterier 

och en semiotisk analys av den rörliga bilden. Lärarhandledningens innehåll granskas 

med textanalys med fokus på didaktiska aspekter. Det sociokulturella perspektivet i 

arbetet används för att kommunikation och språk kan ses som ett verktyg för samspel, 

tänkande och samtal i en social aktivitet.  

 
Resultatet av snuttefilmerna visar en gestaltning av verkligheten som kan vara djur, 

rutiner, leksaker, personer, relationer och miljöer som yngre barn kan känna till. 

Resultatet visar att filmerna inte består av några dialoger utan av en berättarröst, 

ljudeffekter och upprepande musik. Bilderna i filmerna är enkla med få detaljer i 

bakgrunden. I filmerna gestaltas barnrollerna som självständiga att upptäcka världen 

men att de också kan hjälpa andra. Resultatet av filmerna och lärarhandledningens 

innehåll kan ge möjlighet att möta både personliga och känslomässiga upplevelser som 

kan få uttryckas verbalt och med kroppen. Resultatet visar också att kommunikativa 

samspel finns med som en röd tråd genom lek och samtal i handledningen.  
 

Nyckelord: barnfilm, bilderböcker, estetiska uttryck, kommunikation, lek, medierad 

aktivitet, multimodalt, samspel, semiotiskt, språk och yngre barns literacy. 
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INLEDNING  
 

I förskolan sker olika sociala möten och samtal vilket har betydelse för barns 

språkutveckling och bidrar även till tidig läsutveckling. Yngre barn behöver ges 

möjlighet att få tolka, skapa och kommunicera med bilder i förskolan (Skolverket, 

2011). Redan i tidig ålder behärskar barn att skapa mening ifrån bilder i böcker, filmer 

och lärplattor. Litteratur, film och lek är estetiska uttrycksformer som kan användas som 

hjälp för kommunikation och visar på kunskap. Kunskap genom estetiska 

uttrycksformer handlar om hur intryck som exempelvis att känna, se, och lyssna 

omvandlas till uttryck av våra upplevelser (Dahlbeck & Persson, 2010). Barns egen 

drivkraft att aktivt söka mening och kunskap genom estetiska uttryck är inspirerat av 

Reggio Emilias pedagogik (Dahlbeck & Persson, 2010).  

 

Detta examensarbete handlar om språk och kommunikation med snuttefilmer
1
 och 

lärarhandledning som utgångspunkt. Barnfilm och bilderböcker kan ses som didaktiska 

verktyg som kan användas för barns språkliga uttryck, fantasi, lek och lärande. Det 

estetiska området är något som intresserat mig för att det kan användas i arbetet med 

yngre barns språkutveckling. Utifrån ett vidgat perspektiv handlar detta arbete om att 

bilder i film kommunicerar med hjälp av olika slags tecken som yngre barn tolkar. I 

film och Tv sker olika typer av kommunikativa meddelanden vilket benämns som 

multimodalitet och är något jag vill undersöka. Jag kommer också granska en 

handledning i relation till snuttefilmerna vilken riktar sig till förskolor. Mitt arbete 

handlar inte om att utesluta den traditionella läsningen utan bidra med andra verktyg 

som kan vara ett komplement till barns tolkning och förståelse av böcker. 

Undersökningen utgår från en samling snuttefilmer för 2-3 åriga barn och är baserade på 

Anna- Clara Tidholms och Gun Jacobsons bilderböcker. Filmpaketet består av fem 

korta filmberättelser som är skapade och baserade utifrån ett barnperspektiv.  

 

Styrdokument  
 

FN:s konvention om barns rättigheter förklarar att barn har rätt till kultur vilket bl.a. 

handlar om att ge dem tillgång till kulturella uttrycksformer, kunskap och resurser för 

det egna skapandet (Barnombudsmannen, 2006). I en kultur där olika visuella uttryck 

blandas skapas nya villkor för att läsa och kommunicera. Verksamheten ska vara öppen 

för barns erfarenheter och kultur där de ges möjlighet att få möta olika medier, bilder, 

texter samt att få tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2010). Barn ska ges möjlighet 

att utveckla förmåga att lyssna, berätta, reflektera och få uttrycka sig för att förstå 

andras perspektiv (Skolverket). De erfarenheter barn får från sin kultur påverkar också 

deras språk och identitetsutveckling vilket handlar om en förståelse av sig själv och sin 

omvärld. Förskolans mål är att utveckla barns intresse för skriftspråk vilket ska ske 

under lekfulla former och sammanhang där deras textskapande vidgas och uppmuntras 

(Skolverket). Barn ska ges möjlighet att utveckla talspråk, ordförråd, begrepp, leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, diskutera och kommunicera med andra 

(Skolverket). I förskolans läroplan står det att betydelsefulla inslag i förskolans text- och 

bildvärldar är böcker men kan även vara film, spel och digitala medier (Skolverket). 

                                                 

 
1
 Snuttefilmer är fem korta kvalitetsfilmer i lugnt tempo med berättelser om känslor och dramatik på 

yngre barns nivå. 
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Föreställningar om lärande 
 

 I läroplanen för förskolan har fokus på bl.a. språkutveckling och dokumentation 

förstärkts (Skolverket, 2010).  Det är samtidigt av betydelse att barns lärande sker i 

lekfulla former, socialt samspel och där deras nyfikenhet tas tillvara. Säljö (2015) menar 

att olika perspektiv och föreställningar på lärande har betydelse för hur förskolläraren 

planerar, genomför och utvärderar sin undervisning. Förskolläraren har ett pedagogiskt 

ansvar och en betydelsefull uppgift att arbeta med barns lärande och utveckling inom 

olika kunskapsområden.  I en artikel i lärarförbundets tidning menar Tofténius (2011, 

oktober) att det idag ställs höga krav på lärandet i förskolan. Det innebär en högre 

ambitionsnivå på vad barn har rätt att uppleva och vara med om i sitt lärande. I 

förskolan läggs grunden för barns lärande och utveckling inom områden som 

exempelvis språk och kommunikation. Även om fokus finns på olika kunskapsområden 

så är det centralt att arbeta med olika uttrycksformer som bild, lek, rörelse och musik. 

(Tofténius).  

 

Teoretisk inspiration 
 

I denna del berörs teoretiska perspektiv som inspirerat i bearbetning av barnfilmerna 

och lärarhandledningen. Syftet är att lyfta estetiska kommunikationsformer och beskriva 

semiotiska egenskaper i fem snuttefilmer. Ett annat syfte är att granska handledningens 

innehåll. De multimodala och sociokulturella teorierna kommer förklaras här. Fem 

estetiska kriterier har varit ett hjälpverktyg i bearbetning av snuttefilmerna och kommer 

därför också att beskrivas. Litteratur har sökts via högskolans bibliotek Higgins men 

också via Discovery och Google Scholar. I databasen ERIC har sökord som 

communication, young children och literacy development använts. I ScienseDirect har 

television, movies och preeshoolers varit sökord. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

I studien har teorier från det sociokulturella perspektivet varit en inspirationskälla för 

arbetet. Bruner och Vygotskij hävdar att barn från allra första början använder språket 

för att kommunicera med sin omvärld. Barn ses som kompetenta redan vid födseln då 

de kommunicerar med handlingar, ljud, gester och ansiktsuttryck (Smidt 2010, 2013). 

Smidt (2010) menar att språket har betydelse för abstrakta föreställningar och hävdar att 

den skriftspråkande utvecklingen är viktig för att bli en analytisk och abstrakt tänkande 

person. Bruner beskriver att det finns en koppling mellan perception, tänkande och 

lärande. Smidt menar att på väg mot ett högre abstrakt tänkande har leken en central 

betydelse för yngre barns lärande. De blir medvetna om sociala samspel och regler i 

leken.  

 

Vygotskijs utgångspunkt på lärande är att alla människor oavsett förmågor använder 

och utvecklar redskap (Säljö, 2015). Säljö förklarar att fysiska och intellektuella redskap 

används som hjälp i olika sociala sammanhang vilket handlar om mediering. Språket 

överför den kultur som omger ett barn och formar människor i samhället. Vygotskij och 

Bruner menar att alla människor är aktivt meningssökande inom kulturen (Smidt, 2010, 

2013). Mediering inom kulturen kan ses som ett sätt att kommunicera och handlar om 
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hur människor använder redskap för att förstå, utföra handlingar, ta till sig och förklara 

(a.a.). Säljö (2015) menar här att olika begrepp, räknesätt, symboler och tecken hjälper 

människan beskriva, analysera och kommunicera med sin omvärld. Säljö påpekar att 

redskap har betydelse för tänkandet, talet och skrivandet och gör att världen blir 

förståelig genom de medierande redskapen. Barn kommer i kontakt med tecken och 

symboler i sin omgivning som omvandlas till redskap för att minnas saker i ett nytt 

sammanhang. Kulturella redskap som språk, musik, symboler, litteratur och estetik 

hjälper barnet att förstå och förändrar också tänkandet (Smidt, 2010).  Lärarens uppgift i 

undervisning är att möta barns erfarenheter av olika begrepp så att deras tänkande 

utvecklas. Det barnet kan lära sig med stöd av en vuxen eller kamrat kallar Vygotskij 

för den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij anser att läraren spelar en betydande roll 

för att stötta barn i deras skapande av mening och kunskap. Bruner använder begreppet 

byggnadsställning (eng.scaffolding) i sin beskrivning av lärarens roll vilket handlar om 

att stödja likt en byggnadsställning och inte förvänta sig att barn ska kunna allt på en 

gång (Smidt, 2010). 

 

Sammanfattningsvis kan de sociokulturella teorierna användas i arbetet för att förstå 

språket och kommunikation som en medierande funktion i sociala aktiviteter. Teorierna 

beskriver hur språket kan bli ett verktyg som underlättar lärande genom interaktion, 

tänkande och samtal i en social aktivitet. Barnfilmer och bilderböcker innehåller en 

kombination av medierande tecken som beskrivs som multimodala. Förskollärarens 

stödjande roll i olika berättandesituationer kan förstås utifrån socialkulturella begrepp 

som den närmaste utvecklingszonen och scaffolding. Det handlar om en pedagogik där 

förskolläraren lyssnar lyhört och utmanar barns föreställningar och tankar i dialog och 

kommunikation (Dahlbeck & Persson, 2010). 

 

Multimodalitet och vidgat perspektiv på text   

 

Film och böcker är uttrycksformer som handlar om multimodalt lärande och därför 

behövs detta begrepp förklaras. Människor omvandlar olika redskap för förståelse och 

mening vilket benämns som semiotisk mediering men kan också förklaras som 

socialsemiotisk när det sker i socialt sammanhang (Lindstrand 2009; Smidt 2010) 

Kommunikation i sociala sammanhang handlar om att förstå människan som en 

semiotisk och tolkande individ (Lindstrand & Selander 2009).   

I samspel mellan människor använder vi semiotiska resurser (eng. modes) som talat 

språk, ljud, rörelsemönster, blickar, gester och grimaser. Men även skrivtecken, 

matematiska tecken, målningar och teckningar kan ses som modaliteter i 

kommunikation (Lindstrand 2009; Selander & Kress 2010). Semiotiska resurser kan 

kombineras på olika sätt som genom böcker, radio, Tv, film och annan digital media 

vilket handlar om en multimodal kommunikation (Selander & Kress 2010). 

 

Sammanfattningsvis kan multimodala och semiotiska teorier i arbetet förstås som ett 

multimodalt berättande vilket innebär att bl.a. rörliga bilder, ljud, berättarröst, musik 

och symboler blandas. Filmer och bilderböcker omfattar alltså flera 

kommunikationsformer som ska tolkas och förstås. Att använda bilder och lek i 

berättande har sina fördelar eftersom det kommunicerar genom fler sinnesuttryck och 

inte bara det verbala språket. 
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Estetiska kriterier 

 
Rönnberg (2008) använder sig av estetiska kriterier i sin studie. Hon studerar särskilda 

egenskaper i olika barnprogram. Estetiska kriterier har använts som stöd i bearbetning 

av snuttefilmerna. Kriterierna lämpar sig att användas i det här arbetet då snuttefilmerna 

bygger på en enkelhet i bild, språk och berättande. Formegenskaper eller kännetecken i 

barnfilmer benämns utifrån kriterier som: 

 

Auditiva inslag - upprepat eller ovanligt ljud, tal, röster, skratt, livlig dialog, applåder, 

musik och sång. 

 

Visuella inslag - filmkaraktärer (baby, kvinna, man, djur, barn), leksak, kramande, dans, 

fysisk humor, jakter, rörelser, förvandlingar, kamerateknik, specialeffekter, upprepning, 

överraskningar, tempo och starka färger. 

 

Innehållsinslag - lek, verbal humor, meningsfull dialog, instruktioner/undervisande, 

musikaliska utmärkande egenskaper, bus, ätande. 

 

Lek(saks) semiotik - Lån av semiotiska former från lekar, leksaker och lekkultur. 

 

Tilltal – Förekommer underförstådda positioner eller roller som tittaren får inta. 

Vuxenroll? barnroll? Förekommer direkta tilltal som frågor och inväntande svar. Eller 

indirekta tilltal som blickriktning, språkets och ordens svårighetsgrad vilket avslöjar 

vem mottagaren ska vara.  

 

Litteraturgenomgång 
 

Inom det multimodala lärandet med inriktning mot språk och kommunikation finns det 

flera studier med fokus på yngre barn. Denna litteraturgenomgång belyser film och TV, 

estetiska kommunikationsformer och möte med text, lek och yngre barns kompetenser.  

 

Film och TV 

 

Rönnberg (2008) förklarar att vissa forskare menar att Tv försämrar barns lek, 

kreativitet och fantasiförmåga medan andra hävdar tvärtom. Lagercrantz (2005, 

refererad i Rönnberg, 2008) hävdar utifrån amerikanska studier att yngre barns hjärnor 

kan ta skada av för mycket tittande på TV och dataskärmar. Lagercrantz menar att det 

överbelastar yngre barns sinnesintryck, ger ingen språklig stimulans och barnet får inte 

respons av någon vuxen.  Rönnberg (2008) förklarar att dessa amerikanska 

barnläkarstudier inte bygger på någon omfattande forskning och tar inte hänsyn till 

vilken sorts film eller TV program yngre barn ser (a.a.). Lindstrand (2008) och 

Rönnberg (2008) menar att det behövs mer kunskap och erfarenhet om yngre barn och 

film som är anpassad för deras behov och intresse. Lindstrand har studerat hur 2-3 

åringar skapar mening och engagemang av två femminutersfilmer i förskolemiljö. Syftet 

med studien är att visa på uttryck som barn använder under filmtittandet vilket kan 

handla om kroppshållning, gester, blickar, språklig interaktion och rörelse. Resultatet av 

studien visar att yngre barn har förmåga till abstrakt tänkande, förståelse av filmens 

struktur, de benämner saker och kopplar till tidigare erfarenheter (Lindstrand, 2008).  
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I en studie från Australien har de undersökt barns inlevelseförmåga (eng. theory of 

mind) i relation till olika medier. Resultatet visar att föräldrar är mer benägna att låta 

barn titta ensam på Tv. Däremot är film och böcker något som oftast görs tillsammans 

och genom samtal vilket bidrar till en social förståelse genom möten och dialog (Mar, 

Tackett & Moore, 2010).  

 

Det finns en föreställning om att tv-tittande enbart är en negativ ovana och att yngre 

barn inte förväntas titta på Tv (Fox, 2001; Rönnberg, 2008). Yngre barn kan lära sig 

mycket av bra Tv och det kan underlätta deras förståelse av omvärlden (a.a.). Rönnberg 

(2008) förklarar att barn automatiskt från födseln omges och lever med olika medier. 

Vuxna skulle därför fokusera mer på hur läsningen kan göras lika lockande och hur de 

kan möta barns intresse på bästa sätt (Fox, 2001; Rönnberg, 2008).  

 

Kommunikation och estetiskt lärande 

 

Att använda film handlar om både ett estetiskt område men också om en aspekt i 

lärandeprocessen (Lindstrand & Selander, 2009). Lindstrand (2009) menar att lärandet 

sker med ett utbyte av tecken i kommunikation med andra.  Människor har i alla tider 

och i alla kulturer använt sig av estetiska uttryck som målning, musik, dans och 

symboler för att kommunicera (Dahlbeck & Persson, 2010). Dahlbeck och Persson 

(2010) beskriver estetik som en kunskapsform där ett lärande sker genom olika 

sinnesuttryck för att förmedla kultur och kunskap. De menar att vi tar in olika intryck 

(se, lyssna, röra oss, känna) som omvandlas till gestaltande uttryck av våra upplevelser 

genom exempelvis bild, tal, text eller musik. De olika språkuttrycken skapar på så sätt 

en pedagogisk mångfald och kan ses som olika former av medierat lärande (Kupferberg, 

2013). Språkuttryck kan förstås som medierande verktyg och är betydelsefulla inslag i 

verksamheter för lärande och undervisning som exempelvis i förskolans verksamhet 

(Säljö, 1989).  

 

I barns egna bilder kan man se tecken och symboler vilket Kress (1997) 

uppmärksammade då en treårig pojke ritade en bil i form av cirklar på ett papper. 

Cirklarna på papperet symboliserade däcken på bilen och blev den helhet som barnet 

ville beskriva. Ett lärande kan synligöras genom de detaljer som förändras i barns egna 

bilder. Det kan vara detaljer eller kännetecken som exempelvis att en orm har mönster 

på ryggen och en tunga. Bilder ger ledtrådar om vad barn arbetar med i sin förståelse 

och handlar om yngre barns literacy (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Paggetti (2013)  

menar att genom analys och samtal om barns egna bilder utvecklas ett lärande och 

förståelse för hur de uppfattar sin omvärld. Paggetti har inspirerats av en semiotisk 

analys i sitt tolkande av bildernas innehåll.  I en sådan analysprocess sker ett tolkande 

av bildernas budskap. Betraktaren söker efter ledtrådar där erfarenheter och kunskap 

används för att tolka och förstå vad bilden förmedlar (a.a.). 

 

Utifrån ett gestaltande perspektiv handlar estetiska lärprocesser om teckenskapande, 

mediering, tolkning och meningsskapande enligt Selander (2009).  Selander menar att i 

möten av olika uttryck som film, musik, målningar, dans och teater utgår individen från 

den egna förförståelsen. Estetik i förskolan är en form av meningsskapande vilket 

innebär att barn strävar efter att förstå och tolka ett sammanhang (Dahlbeck & Persson, 

2010). Barns förståelse och meningsarbete startar då de möter något nytt och kan bli ett 
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formande av deras egen identitet (a.a.). I möten med andra skapas förståelse och mening 

vilket sker genom en dialogisk process med föremål, fenomen och människor (Selander, 

2009).  

 

I kommunikation används olika uttryck mellan människor som gester, hållning, ord, 

ljud och rörelse. I Australien har några forskare studerat barns kommunikation i 

relationer på en förskola (Alcock, Cullen & St George, 2008). Resultatet visar att 

dialog, sånger, blickar och kroppshållning stärker samspelet mellan barnen. Det visar 

också hur barnen lyssnar och tolkar innebörder i ord. De yngre barnen imiterar de äldre 

barnens rörelser i en lärarledd gruppramsa. Språkliga rytmiska rörelser skapar också en 

gruppsammanhållning (Alcock, et al. 2008). Ordlekar bidrar till tidig lästveckling på 

flera sätt som växande ordförråd, fonologisk medvetenhet och förändrar barns 

kommunikativa mönster (a.a.). 

 

Möte med text, lek och yngre barns kompetenser 

 

Leken är en betydelsefull uttrycksform för att bearbeta upplevelser och förstå intryck för 

barn (Dahlbeck & Persson, 2010). Dahlbeck och Persson beskriver hur barn kan 

omvandla intryck till en berättelse genom lek. Barn ser, begriper och skapar mening av 

omvärlden genom berättelser.  Lekens ”på- låtsas” och språk handlar både om förmåga 

att använda olika begrepp och förmåga att använda symboler för olika saker och ting 

(Westerlund, 2009). Fast (2001) hävdar att berättandet ger näring till barns fantasi och 

lek då de ofta leker berättelser de hört. 

 

Barn är kompetenta och erfarna skapare av tecken oavsett om det handlar om att rita, 

bygga något, iscensätta något i ett rum eller att använda leksaker (Elm Fristorp & 

Lindstrand, 2012). Elm Fristorp och Lindstrand förklarar att läsning och skrivning 

förstås behöver i ett vidare sammanhang. De vill uppmärksamma barnens perspektiv då 

förskollärare bör stödja barns meningsskapande och utveckling av olika teckensystem.  

Yngre barn möter tidigt text och bild i olika former och sammanhang vilket har 

betydelse för deras skriftspråkliga utveckling och kallas literacy (Bruce, 2010; Jennfors 

och Jönsson, 2010).  Emergent literacy omfattar ett skriftrelaterat beteende och inte den 

formella undervisning som sker i skolan (Jennfors & Jönson, 2010).  Barns 

kommunikation och samspel kring bilderböcker beskriver Björklund (2008) som 

läsaktiviteter eller litteracitetshändelser vilket också berör tecken, bilder, tal och 

berättande.  Björklund menar att yngre barn uttrycker att de läser, skriver och berättar 

vilket visar på att de praktiserar läsande och skrivande i förskolan. Barn möter inte bara 

texter i böcker utan även i form av andra medier som dataspel, tidningar, cd-omslag och 

film (Jennfors & Jönson, 2010). Fast (2011) menar att det är av betydelse att förskolan 

möter upp och bygger vidare på barns erfarenheter och kunskaper de har om bilder och 

andra skriftspråkliga uttryck. 

 

Ett positivt möte innebär att läsning kan tolkas som lek, upplevelser, samtal och 

tänkande i barns aktiva meningskapande med andra (Bruce, 2014).  Bruce hävdar också 

att boksamtal är av betydelse för att få en djupare förståelse för texten vilket innebär att 

den vuxne bör ha läst boken och kan hjälpa barnet få igång sina tankar. Förskolans 
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uppgift tillsammans med barnen är att skapa meningsfulla sammanhang där alla 

tillfällen erbjuder möjlighet till begreppsutveckling och språkstimulans (Bruce).  

Edwards (2008) menar också att förutom språket kan barnlitteratur även stötta barns 

emotionella och sociala utveckling. Edwards förklarar vidare att berättelser med känslor 

kan skapa en medkänsla, ökad förståelse och tolerans. Att arbeta med yngre barns 

berättande, lyssnande och läsande i förskolan handlar om att på ett lekfullt sätt använda 

ljud, bilder och rörlig bild vilket är särskilt lämpligt då alla inte är läs- och skrivkunniga 

(Lundgren Öhman, 2014). Lundgren anser att barn behöver få ta del av olika sorters 

berättelser som både är lästa berättelser från böcker men också berättelser från film, Tv 

och radio vilket ger en mångfald av berättelser.  

 

Samtidigt som forskning visar att läsning och berättande har betydelse för barns språk 

och kunskapsutveckling så visar en ny studie i svenska förskolor en helt annan sida. I en 

studie som Damber (2015)  genomfört visar resultatet att högläsning ofta sker i samband 

med vila, utan ett större engagemang och ett reflekterande av innehållet. Dambers studie 

observerade också att utbudet av böcker varierar där en del förskolor har dem inom 

räckhåll för barnen och andra inte. Ofta sker högläsningen inte heller i ett meningsfullt 

sammanhang som exempelvis i ett temaarbete vilket har betydelse för lärande i samspel 

med andra (Damber). 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera av litteraturgenomgången att det finns delade 

meningar om film och Tv är lämpligt för yngre barn. Film kan ses som ett uttryck inom 

det estetiska området där ett lärande sker i samspel och samtal med andra. Yngre barn är 

även kompetenta, erfarna och tolkande individer i andra sociala sammanhang. Deras 

förmåga att hantera tecken, symboler och bilder innefattar att kunna läsa vilket benämns 

som literacy. Berättandet i böcker och film ger näring till barns lek och kan vidga deras 

lärande och meningsskapande. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att lyfta estetiska kommunikationsformer och beskriva semiotiska egenskaper i 

fem snuttefilmer. Ett annat syfte är att granska och analysera lärarhandledningens 

innehåll. Utifrån syftet kommer följande frågor undersökas i detta arbete: 
 Vad visar en estetisk granskning av snuttefilmerna?  

 Vad visar lärarhandledningens innehåll? 
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METOD 
 

I denna del kommer val av metod och arbetsprocess beskrivas för att ge en förståelse till 

vad som gjorts och hur det gått till. Arbetsprocessen har utgått ifrån snuttefilmer och 

handledning som empiriskt material. 

 

Val av metod  
 

Idéer till att genomföra en studie av filmer fick jag efter att tittat på informationsfilm 

inför examensarbetet. Eftersom forskningsområdet handlar om språk och 

kommunikation blev intresset riktat på ett filmmaterial som baseras på bilderböcker för 

yngre barn. En handledning för förskolan som Fredrik Lindstrand (2008) gjort kommer 

också granskas vilket kan leda till intressanta upptäckter. Val av metod gjordes av flera 

skäl. Ett skäl var att materialet kunde relateras till förskolan och barns språkutveckling. 

Filmerna fanns dessutom i en färdig samling vilket sparade tid då arbetet skulle 

genomföras på förhållandevis kort tid.  Det var också ett ställningstagande som togs 

med hänsyn till förskolans ansträngda verksamhet. Jag är medveten om att det kan vara 

svårt med tid och att komma ifrån sina arbetsuppgifter om exempelvis en intervju eller 

observationsstudie används. Dessutom kunde jag inte säkert veta om materialet används 

på förskolor idag eftersom det är några år sedan materialet gjordes. Löfdahl och Pérez 

(2014) menar att en kombination av olika dokument gör att olika svar kan bli besvarade 

dvs. att studera flera dokument som kan kopplas till det som ska undersökas. Det finns 

olika dokument framställda och skrivna utifrån snuttefilmerna. De utgörs av en 

lärarhandledning, slutrapport av ett filmprojekt och en studie om tvååringars 

meningskapande och engagemang. Dock är slutrapporten inte med i detta arbete. 

Löfdahl och Pérez Prieto (2014) förklarar att det är lämpligt att använda flera dokument 

samtidigt för att få en bredare beskrivning av ett område. En granskning av både filmer 

och handledning kan bidra till ett bredare perspektiv och en helhetsförståelse för 

materialet. 

 

Vetenskapsrådet har en hemsida om forskningsetiska regler (www.vr.se) som besökts 

för etiska ställningstaganden i arbetet. Det här examensarbetet bygger inte på några 

studier där deltagare ska bli informerade. Material och handledning finns fritt 

tillgängligt på nätet och omfattas inte av någon sekretesslag. Arbetet följer de etiska 

riktlinjerna och tolkas därför som lämpligt att genomföras. Löfdahl och Pérez (2014) 

menar att om det görs en bedömning att någon kommer lida i samband med ett 

utlämnande så ska det inte lämnas ut.  

 

Presentation av material i läsryggsäck 
 

Snuttefilmerna är ett pedagogiskt material som riktar sig till förskolor. Materialet finns 

att låna på bibliotek som ett filmpaket eller som en del i en läsryggsäck. I läsryggsäcken 

ingår även bilderböcker samt en handledning för förskolan. Snuttefilmerna är baserade 

på bilderböckerna i läsryggsäcken. Handledningen finns även tillgänglig på nätet.  En 

handledning för förskolor finns med i ryggsäcken som informerar och ger förslag om 

användandet av materialet. Läsryggsäcken innehåller följande material: 

 En handledning gjord av Lindstrand (2008)  

 Böcker finns i dubbel upplaga i väskan 

http://www.vr.se/
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 En DVD med de fem snuttefilmer 
1. ”Apan fin” Författare: Tidholm (2008) 

2. ”Hela natten” Författare: Tidholm (2008) 

3. ”Alla får åka med” Författare: Tidholm (2008) 

4. ”Nelly packar” Författare: Tidholm och Jacobson (2008) 

5. ”Simons anka” Författare: Tidholm och Jacobson (2008) 

 

Presentation av snuttefilmerna 
 

Läsryggsäcken innehåller bilderböcker och filmer för barn i 2-3 årsåldern. Samtliga 

filmer är fem minuter långa och är en samling kvalitetsfilmer för yngre barn och ska 

vara anpassade för deras behov och förutsättningar. Filmerna kommer här kort beskrivas 

kring det centrala i dem: 

1. Filmen Apan fin: Den lilla apan beger sig hemifrån och möter då bl.a. en stor 

skällande hund. Den lilla apan blir rädd och hoppar upp i ett träd. När hunden 

sprungit iväg hoppar apan ned från trädet men landar då i en vattenpöl. Den lilla 

apan beger sig hem blöt men blir då omhändertagen av mamman som värmer 

apan.  Apan dricker varm mjölk och sover sedan i sin säng. 

2. Filmen Hela natten: En liten pojke ska lägga sig och sova. Pojken vaknar till och 

tittar ut genom fönstret. Natten och mörkret har kommit. Genom sitt fönster ser 

pojken flera djur i mörkret. Pojken ser en hoande uggla, en hoppande kanin, en 

smygande räv, en ringlande orm, en trippande mus och en knasig pingvin. 

Pojken är trött och sover i sin säng.  Då natten är slut är det morgon igen utanför 

fönstret. Pojken funderar då på var natten är nu någonstans? 

3. Filmen Alla får åka med: En flicka kör runt med en blå lastbil. På sin färd möter 

flickan flera personer och djur som får åka med i lastbilen. Flickan möter en 

tomte som står och hänger, en grubblande gris, en pojke som ramlar, en hund 

som fryser och en gråtande nalle. Alla får de åka med i flickans blåa lastbil och 

blir då glada igen. De åker hem till flickans stora röda hus där de sitter och äter 

mat tillsammans. 

4. Filmen Nelly packar: Den lilla björnen Nelly känner sig ensam och har tråkigt. 

Nelly blir arg och beslutar sig för att åka bort då ingen bryr sig om Nelly.  Pappa 

bara arbetar och mamma bara gullar med lillebror tycker Nelly. Nelly beger sig 

ut i mörkret men då ringer mamma och pappa.  De vill att Nelly ska komma 

tillbaka och stanna hos dem. Nelly beslutar sig för att komma hem, packar upp 

och tycker det är bra att vara hemma i alla fall. 

5. Filmen Simons anka: Simon och hans anka är ute på promenad. Men plötsligt 

går snöret av och ankan rullar iväg från Simon. Ankan möter olika djur, personer 

och saker på sin upptäcktsfärd. Ankan möter t.ex. en leksaksgubbe, barn som 

leker i en sandlåda, en kvackande groda, en skällande hund, och en krokodil. 

Ankan omvandlas till en badanka då den hamnar i en sjö. Badankan blir till en 

flyganka som flyger ned till Simon igen och tillsammans beger de sig hemåt. 

 

Genomförande av analysarbetet 
 

Genomförandet kommer här förklaras för att förstå hur analys av filmer och 

handledning gått till. Stukát (2011) beskriver att det finns olika varianter av textanalys.  

Textanalys i form av semiotisk analys och didaktiska aspekter har använts i detta 

examensarbete. Stukát förklarar att intressanta resultat kan komma fram då olika texter 
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jämförs med varandra vilket görs då handledningens text kopplas in i arbetet. Studien 

genomfördes i följande steg: 

1. Att beskriva semiotiska egenskaper i fem snuttefilmer. Granskning av filmerna 

sker utifrån den rörliga bilden och berättarrösten i arbetet. Stukát (2011) 

beskriver detta som en semiotisk analys då bilder och text granskas. Citat från 

filmerna och Lindstrands (2008) studie om yngre barns kompetenser är med för 

att förtydliga argument. 

2. Att granska text i lärarhandledning. En sammanfattning av handledningens 

innehåll synliggörs i arbetet. Didaktiska frågor som vad och hur kan här ses som 

aspekter i granskning av handledningens innehåll. Citat från handledning och 

Edwards (2008) perspektiv på bilderboken är med för att förtydliga argument.  

3. Att genomföra en teoretisk tolkning. Efter granskning av filmer och handledning 

kommer undersökningen kopplas till litteratur.  

 

Som ett hjälpverktyg i bearbetning av filmerna har fem estetiska kriterier använts 

samtidigt som anteckningar skrivits ned. Kriterierna handlar om auditiva inslag, visuella 

inslag, innehållsinslag, lek(saks)semiotik och tilltal. Rönnberg (2008)  beskriver i sin 

studie hur hon genomfört analys av olika barnprogram som exempelvis Teletubbies, 

Pingu och Molly utifrån estetiska kriterier. Eftersom snuttefilmerna kan motsvara 

barnfilmer som Rönnberg granskat så har dessa estetiska kriterier använts i min 

filmanalys.  

 

Bearbetning av datamaterialet 
 

För att besvara frågeställningar har ett systematiskt tillvägagångssätt använts. Det 

innebär att samma kriterier har använts i granskningen av samtliga filmer. Dessa 

kriterier är auditiva inslag, visuella inslag, innehållsinslag, lek(saks)semiotik och tilltal. 

Löfdahl och Pérez Prieto (2014) menar att en systematisk analys innebär att analysen 

sker på ett systematiskt och genomtänkt vis. Textanalysen i detta arbete kan förstås som 

granskande, beskrivande och tolkande av både filmer och handledning.  

 

Det första steget i analysen genomfördes då jag såg på hela filmsamlingen. Samtliga 

filmer studerades flera gånger som i sin tur ledde till fler och djupare analyser. 

Anteckningar skrevs ned då filmerna studerades med de estetiska kriterierna som stöd. 

En granskning har gjorts både utifrån vad den rörliga bilden visar och på vilket sätt det 

visas. Berättarrösten har jag tolkat som en motsvarighet till den skrivna texten i 

bilderböcker. Genom ett vidgat perspektiv kan också bilder förstås som text som ska 

tolkas och förstås. Snuttefilmer och bilderböcker kan förstås som multimodal 

kommunikation vilket innebär att olika tecken samverkar.  Det multimodala i filmerna 

gjorde att jag behövde uppmärksamma flera olika kommunikationsformer eller tecken 

som skedde samtidigt. Att kunna upprepa och pausa i genomförandet har därför varit en 

fördel för att inte missa något. Filmerna har inte studerats i detalj utifrån varje bildscen 

utan mer som en helhet. 
 

Det andra steget i analysen gjordes utifrån lärarhandledningens innehåll. Då texten 

granskades har vissa återkommande mönster kunnat urskiljas som kan kopplas till 

didaktiska ställningstaganden. Det finns uttryck i texten som kan kopplas till 

förskollärarens genomförande av en social aktivitet men också förslag på 

kommunikationsformer som kommer förklaras i resultatdelen. Tredje steget handlar om 

en teoretisk tolkning med koppling till litteratur. Detta har gjorts efter filmernas och 

lärarhandledningens granskning.    
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Sammanfattningsvis består det empiriska materialet av fem snuttefilmer och en 

lärarhandledning som beskrivs och analyseras i resultatdelen. Resultatet av filmerna 

beskrivs under rubriken: Estetiska kriterier av snuttefilmerna. Resultatet av 

handledningens innehåll beskrivs under rubriken: Lärarhandlednings innehåll. En 

teoretisk tolkning redovisas efter granskning av filmerna under rubriken: Teoretisk 

tolkning av snuttefilmerna. Efter granskning av handledning redovisas också en 

teoretisk tolkning under rubriken: Teoretisk tolkning av lärarhandledning.  
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RESULTAT  
 

I denna del kommer resultatet presenteras som en sammanfattande beskrivning som 

gjorts utifrån fem snuttefilmer och lärarhandledning som empiriskt material. Citat och 

exempel från filmer och handledning kommer användas för att förtydliga argument. 

Syftet med undersökningen är att lyfta estetiska kommunikationsformer och beskriva 

semiotiska egenskaper i fem snuttefilmer. Ett annat syfte är att granska 

lärarhandledningens innehåll. 
 

Estetiska kriterier av snuttefilmerna 
 

Snuttefilm är fem korta filmberättelser för barn som är två år och uppåt. Skaparna av de 

fem minuter långa filmerna heter Malin Erkonnen, Lisbet Gabrielsson, Anna Clara 

Tidholm och Gun Jacobson. Filmerna finns även som bilderböcker för yngre barn som 

Anna Clara Tidholm skrivit. I två av böckerna är också Gun Jacobson författare. 

 

Mellan varje film dyker små figurer upp. Figurerna kan vara lån från en leksak och 

kallas snuttisar. De små figurerna har olika ansiktsdrag, färger och gör kuttrande 

hoande läten. Figurernas kroppsform påminner om en larv med armar och ben men utan 

fingrar och tår.  Utifrån auditiva inslag hörs bjällror när dessa figurer skakar en arm eller 

ett ben vilket också kan urskiljas på vissa av deras huvudbonader. Bjällror är ett 

återkommande ljud som finns med i filmerna vilket tillhör kriteriet lek(saks)semiotik. 

Agnieszka Lewalski heter skaparen av ljud i de fem olika filmerna. Före varje 

filmvisning hörs en barnröst som säger ”snuttefilm” och de små figurerna dyker upp i 

rutan och därefter så visas en film. Lindstrand (2008) förklarar i sin studie att figurerna 

fungerar både som ett lite mellanspel mellan filmerna och en presentation av den film 

som ska visas. 

 

Filmberättelsernas form är färgglad, med få filmklipp som ger ett lugnt tempo. I varje 

bildscen är det också få detaljer i bakgrunden. Auditiva inslag i filmerna är ljud och 

musik. Bakgrundsmusiken är rytmisk, upprepande och enkel vilket gjorts av Jonas 

Johansson. Musikens upprepning och ljudeffekter är annorlunda än i filmer för äldre 

personer.  

Berättelserna innehåller karaktärer som kan vara djur, människor och leksaker i 

vardagliga miljöer och göranden. Som exempelvis att vakna, äta, klä på sig, gå på 

promenad, åka (last)bil och sova. Lindstrand (2008) menar att om yngre barn ska förstå 

något som meningsfullt så är det viktigt att saker i filmerna är relaterat till något de 

känner igen.   

 

Filmerna är skapade så att de återger tid, rum och rörelse på ett tydligt sätt. Det sker 

exempelvis inga tidshopp i berättelsen vilket innebär att händelse förlopp blir tydligt 

och klart. En framåtrörelse åt höger sker när karaktärerna beger sig ut från sitt hem och 

med rörelseriktningen åt vänster när de beger sig hem igen. Lindstrand (2008) menar att 

denna ”iscensatta” rörelse i filmerna gör att rummet blir begripligt och tydligt för yngre 

barn.  
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Anders Alnemark använder sin berättarröst som presenterar filmerna och hörs genom 

alla filmberättelser. Orden i berättartexten är enkel och sker i samverkan med det 

bilderna föreställer. Det sker alltså en tydlig samverkan mellan bild och talspråk. 

Berättandet beskrivs i enkla meningar och som ett påstående av det som händer i bild. 

Som exempelvis då apan blir blöt så uttrycks att ”kläder måste torka” samtidigt som en 

bildscen visar kläder som hänger på tork och som det droppar vatten ifrån.  

 

I filmen Simons anka får yngre barn uppleva att se saker högt upp i luften ur ett 

fågelperspektiv. Ankan flyger ned och återförenas med pojken där en rörelseriktning av 

att flyga nedåt syns tydligt i bild.  Berättarperspektivet sker först utifrån pojkens 

perspektiv och därefter utifrån ankans perspektiv. Under ankans upptäcktsfärd möter 

den flera djur med olika läten som en skällande hund, kvackande groda, kvittrande 

ankungar och en fräsande svan. Några vuxenroller är inte synligt med i denna film. 

Semiotiska former från leksaker och lekkultur i filmen Simons anka kan ses som en 

leksaksanka, badanka, leksaksgubbe och leken följa John. 

 

Auditiva inslag i Apan fin kan vara att höra plask i en vattenpöl, droppande kläder, en 

galande tupp och skällande hund. Visuella inslag i denna film är vardagsrutiner på 

morgon med frukost och påklädning. Även lek(saks)semiotik kan tolkas utifrån den lilla 

apans lekfulla beteende. Den lilla apan ropar ”hurra, en ny dag” samtidigt som den 

hoppar i sängen och hoppar fram på sin upptäcktsfärd. När den lilla apan hoppar i 

sängen är dess blickriktning riktad mot filmtittarna. 

 

Filmerna innehåller olika gestaltningar av omsorgshandlingar. I filmen Apan fin får den 

lilla blöta apan sitta i mammans knä med en handduk omkring sig.  Ett annat 

omhändertagande sker i filmen Alla får åka med där en flicka låter alla som är ledsna 

och olyckliga åka med i hennes blåa lastbil. Alla åker hem till flickans stora röda hus 

där de äter och är glada tillsammans. Omsorgshandling i filmen Simons anka gestaltas 

av känslan att mista och återförenas med en leksak. Som ett visuellt inslag syns en 

vänskapsrelation mellan pojken och hans leksaksanka på promenad.   

 

Barnroller och vuxenroller får inta olika positioner i filmerna. I filmen Apan fin 

gestaltas vuxenrollen som beskyddande och omhändertagande. I filmen Alla får åka 

med är det istället barnrollen som intar positionen som hjälpsam och omhändertagande. 

I denna film gestaltas vuxenroll av tomten som ses vara hjälplös och nedstämd. 

 

Filmerna ger direkta tilltal till tittaren som i Apan fin ställs frågan: ”vad är det där?” och 

i filmen Simons anka ställs frågan: ”men, hallå vad hände nu?” och ”vart tog ankan 

vägen?” Berättarrösten besvarar också frågor vilket framträder tydligast i filmen Hela 

natten. Berättarrösten ställer frågan ”vem är vaken hela natten?” och olika djur syns i 

bild som barnen kan benämna. Auditiva inslag av läten hos de olika djuren finns med 

som en hoande uggla, prasslande, bjällror, pipande mus, skällande och fågelkvitter. 

 

I filmen Hela natten får tittaren inta pojkens position då han tittar ut genom fönstret och 

ser olika djur. Denna film avslutas med en ny dag där berättaren ställer frågan: ”var 

finns hela natten nu någonstans?” I filmen Hela natten har pojken en leksakspingvin 
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vilket kan tolkas som lek(sak)semiotik. Pingvinen dyker upp som ett visuellt inslag i 

filmen och hoppar runt vilket kan ses som fysisk humor. Musik och ljud ändras till att 

bli snabbare, tokigare och därefter hörs ett barnskratt. Ansiktsuttryck och ett förvånat 

läte uttrycker pojkens förvåning då han ser alla djuren.  

 

I filmberättelserna möter karaktärerna olika oväntade överraskningar och vändpunkter. 

Lindstrand (2008) förklarar i sin studie att en viktig del i filmer för yngre och äldre 

personer bygger på dramatik och humor vilket innebär att något bryter mot det invanda 

och förvånar. De små figurerna i filmerna visar både trots, glädje, ilska och andra 

känslor tydligt.   

 

I filmen Nelly packar visas en tydlig blandning av olika känslor och dramatik. I filmen 

finns en återförening och ett kramande med familjen som ett visuellt inslag. Att känna 

ilska, orättvis uppmärksamhet och känslan av att vara saknad uttrycks i filmen Nelly 

packar. Barnrollen gestaltas av björnen Nelly som tar ett eget beslut att åka bort då 

ingen vuxen verkar bry sig om henne. Vuxenrollerna i filmen gestaltas som 

björnföräldrar som är arbetande och upptagna med ett yngre syskon. Lån av 

igenkännande leksaker finns med då Nelly packar ned en nalledocka, elefant, racerbil, 

pussel, nallebok, mobiltelefon, boll och ett troll i sin resväska för att åka bort.  

 

Förutom berättarrösten förekommer inget talat språk mellan karaktärerna i filmerna. 

Den manliga berättarrösten kan höras i samverkan med den rörliga bilden vilket 

påminner om högläsning ur en bok. Meningsfulla dialoger mellan karaktärerna sker inte 

verbalt utan med andra kommunikativa uttryck som ljud, kroppsspråk, tydliga 

ansiktsuttryck och teckensymboler. Ett exempel är när berättarrösten förklarar att ”ingen 

bryr sig om Nelly” och en bild visar karaktärens ilska genom ett tydligt ansiktsuttryck 

och de svarta molnen ovanför huvudet. I filmen Apan fin sker ett tydligt kroppsspråk då 

den lilla apan ses skaka av rädsla för den stora skällande hunden.  

 

I samtliga filmer kan lån från leksaker och barnkultur ses. Där aktörerna påminner om 

ett gosedjur eller leksak. Huvudkaraktärerna möter olika djur eller människor i filmerna 

vilket också kan gestaltas som djur med mänskliga drag. I filmen Apan fin möter den 

lilla apan både en apa med barnvagn, en motionerande apa samt en apa med rullator. 

Aporna gestaltas i olika roller från det verkliga livet. 

 

Sammanfattningsvis kan barnrollerna i filmerna förstås som självständiga att utforska 

världen. De kan ta tag i saker på egen hand som exempelvis då ingen verkar bry sig om 

dem. En del kan också vara hjälpsamma mot andra eller visa en nära relation till en 

leksak. Snuttefilmerna kan ses som berättelser utifrån yngre barns vardagserfarenheter 

och som alltid slutar lyckligt. 

 

Teoretisk tolkning av snuttefilmerna 

 

Filmerna är skapade ur ett barnperspektiv vilket kan tolkas i handledningens frågor och 

i utifrån den verklighet som yngre barn kan känna igen i filmerna. Verkligheten visas i 
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form av djur, leksaker, rutiner, lekande och påklädning. Westerlund (2009) menar att en 

verklighetsanknytning är av betydelse för att yngre barn ska förstå och tolka en 

berättelse. De har alltså svårare att förstå fantasisagor. Westerlund anser också att 

pausar, upprepning och att samtala kring berättelsen är viktigt för att yngre barn ska ges 

tid att bearbeta och hänga med i ett händelseförlopp. Paggetti (2013) beskriver att när 

personer, föremål och miljöer avbildar verkligheten så kallas det för ikoniska tecken. 

Andra teckentyper som Paggetti förklarar är tecken som representerar något annat och 

kallas symboliska tecken. Symboler beskrivs i filmen Nelly packar där rökmoln ovanför 

björnens huvud visar ilska.  

 

Snuttefilmerna innehåller enkla händelser från vardagen där något oväntat sker men 

som alltid slutar lyckligt vilket påminner om andra bilderböckers handling för yngre 

barn. Westerlund (2008) beskriver dramatiska inslag från exempelvis Max – böckerna 

som kan handla om ett litet vardagsproblem som alltid får en snabblösning och ett 

lyckligt slut. Karaktärerna i filmerna kan ses som lån av leksak som exempelvis ett 

gosedjur. Briggs (2006, refererad i Rönnberg, 2008) beskriver att detta lån från en 

leksak kan ses som medierande egenskaper. Leksaksgestaltningen i filmerna kan alltså 

påverka yngre barns känslor, väcka tankar, minnen och personliga erfarenheter som de 

kan förstå och ta till sig. Filmerna innehåller inga underliggande budskap eftersom det 

hela tiden råder en samverkan mellan berättarrösten och den rörliga bilden. Bilderna är 

också enkelt tecknade med få detaljer i bakgrunden vilket gör det lätt att tolka och 

förstå.  

 

Det multimodala och semiotiska som jag försökt synliggöra i filmerna kan ge en 

meningsfull kunskap för yngre barn. Snuttefilmernas multimodala kommunikation är 

skapad utifrån ett barnperspektiv. Det innebär att olika val av ljudeffekter, filmklipp, 

gester, blickriktning, musikupprepning, bildernas rörelseriktning och skarpa färger finns 

med för att det är sådant som gör berättelsen begriplig för yngre barn (Lindstrand, 2008; 

Rönnberg, 2008). I snuttefilmerna har olika handlingar, känslor och relationer 

synliggjorts och är medvetna val av filmskaparna ur ett barnperspektiv. Charlton (2007, 

refererad i Rönnberg, 2008) förklarar att 2-3 åringar gillar att iaktta när en figur blir 

älskad eller omhändertagen. Charlton menar också att barn tycker om se självständig 

små karaktärer i filmer som är stolta över sina saker, utseende eller något de 

åstadkommit. Yngre barn gillar även att iaktta motsatta känslor som svartsjuka, ilska 

eller att ingen bryr sig om dem.   

 

Lärarhandledningens innehåll 
 

En handledning som stöd för film och bokmaterialet är skapad av Fredrik Lindstrand 

(2008)  och riktar sig till förskolans verksamhet. Handledningen börjar med att beskriva 

hur den rörliga bilden är en del i vår vardag.  De yngre barnen berörs av rörliga bilder 

oavsett om de tittar aktivt eller inte. Även yngre barn ser på Tv och film och därför finns 

det behov av kvalitetsfilm som passar de yngsta. Snuttefilmsprojektet har därför skapat 

dessa fem korta filmberättelser som är anpassande efter deras behov och förutsättningar. 

Framställningen av filmerna är skapade utifrån ett barnperspektiv (Gabrielsson, 2007 

refererad i Lindstrand, 2008). Det finns flera motiv i handledningens text som visar hur 

och vad förskollärare kan göra för att bidra till ett samtal och samspel utifrån filmerna. 
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Dessa motiv förklaras under rubrikerna Förslag inför filmvisning och Frågor och lek till 

varje film. 

 

Förslag inför filmvisning  

 

I handledningen under rubriken ”Inför filmvisningen på förskolan” beskrivs förslag som 

personalgruppen behöver fundera över tillsammans. Funderingarna som lyfts fram i 

handledningen handlar bl.a. om hur många barn som ska ingå i varje grupp men också 

uppdelning efter barns ålder. Edwards (2008) hävdar att ju yngre språk- och läsvana ett 

barn har desto mer angeläget är det med yngre grupper. Edwards menar också att 

erfarenheter och språk har betydelse för förståelse av sammanhanget. 

 

Gruppsammansättning och åldersindelning är alltså viktigt för att det ger möjligheter att 

förstå filmsammanhanget. I handledningens innehåll ges även förslag om att finna ett 

lugnt rum inför filmtittandet. Detta beskrivs som ”försök gärna hitta en lugn vrå på 

förskolan/…/Det är bra om barnen har möjlighet att luta sig tillbaks om de blir trötta” 

(s.6, Lindstrand). Rummet har alltså en inverkan på yngre barns möjlighet att ta till sig 

filmerna och bör ges tillfälle att kunna luta sig tillbaka vid behov. 

 

Det beskrivs också i handledningen att förskolepersonalen gärna kan titta på filmerna 

före filmvisning för att fundera kring vilka samtal och aktiviteter som kan passa deras 

barngrupp. Förslaget kan tolkas som att den vuxne själv bör se filmen innan för att 

kunna bidra med ett meningsfullt samtal och samspel. Detta förslag påminner om det 

tankesätt som gäller före högläsning av bok (Edward, 2008). Alltså att den vuxne bör 

läst boken före. Förskollärarens medverkan lyfts fram i handledningen som menar att 

”en eller två vuxna bör se filmerna tillsammans med barnen”(s.6, Lindstrand). I 

handledningen står det att ”om ni vill kan ni förstås pausa efter varje film och prata om 

det ni sett” (s.6, Lindstrand). Handledningens innehåll fortsätter beskriva att ”precis 

som när man läser för barnen kan det hända att barnen vill se någon eller några av 

filmerna flera gånger”(s.6, Lindstrand). Samtal och upprepning kring filmer och böcker 

kan tänkas vara viktigt för yngre barns lärande. 

 

Frågor och lek till varje film 

 

Handledningen fortsätter med en kortfattad beskrivning av filmerna och ger förslag på 

temasamtal utifrån varje snuttefilm och film/Tv i allmänhet. Det finns många förslag på 

frågor till varje film i handledningens innehåll. Utifrån alla frågeställningar har några 

typiska frågor kunnat urskiljas och kommer här förklaras.  

 

Det kan vara samtal kring filmupplevelsen som exempelvis ”vad var roligast eller mest 

spännande i filmen?”(s. 8, Lindstrand).  Eller frågor som skapar ett återberättande av 

filmerna som exempelvis ”vem var det som körde lastbilen?”(s.18, Lindstrand). Det kan 

också vara att reflektera över likheter och skillnader mellan bok och film. Vissa frågor 

bygger på barns vardag och livserfarenheter som exempelvis ”brukar ni vara trötta på 

morgnarna?” eller ”är det någon av er som fått små syskon?”(s.8 och s.16, Lindstrand). 

Frågorna kan tolkas som att de erbjuder ett personligt och känslomässigt engagemang 

som sätter igång barns tankar, minnen och erfarenheter. Andra möjligheter som frågorna 

erbjuder är att förstå och beskriva någon annans perspektiv som exempelvis ”hur tror ni 
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att pojken och ankan kände det när snöret gick av och ankan rullade iväg?” eller ”vad 

tror ni att pojken gjorde när ankan var ute på äventyr?” (s. 11, Lindstrand).  

 

Handledningens innehåll erbjuder inte bara temasamtal efter varje film utan kan också 

ge möjlighet att anknyta filmerna till andra lekfulla uttrycksformer. Det kan vara lekar 

som att utforska badankor i vatten eller lekar som kan bidrar till fantasi, kreativitet och 

att inta roller som exempelvis ”var små apor en liten stund” eller ”iscensätt något av 

äventyren tillsammans!” (s.9 och 12, Lindstrand). Lekaktiviteterna erbjuder även 

språklig stimulans i form av sång, ramsor och rörelse som exempelvis ”fem små apor” 

eller ”lek björnen sover tillsammans!” (s.9 och 14, Lindstrand). 

 

Teoretisk tolkning av lärarhandledningen 
 

Förskolans läroplan menar att yngre barn erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande, skapande samt genom samtal och reflekterande (Skolverket, 2010). Att 

kommunicera med olika uttrycksformer som exempelvis drama, rörelse, sång och 

talspråk är något som finns med i innehållet av handledningen och den rörliga bilden i 

filmerna. Enligt Selander (2009) handlar estetiska läroprocesser om teckenskapande, 

mediering, tolkning och meningskapande. Filmerna och handledningen kan kopplas till 

alla dessa begrepp eftersom det handlar om estetiskt uttrycksätt. Dahlbeck och Persson 

(2010) beskriver estetik som ett gestaltande uttryck av våra upplevelser och som en 

kunskapsform. Både film och bilderböcker bidrar till att kommunicera på ett 

multimodalt sätt som kan skapa mening och lärande av samspel, språk och identitet.  

Filmerna och handledningen kan förstås som att kommunikation inte bara handlar om 

talspråket utan även bildspråk, kroppsspråk och att skapa intresse för skriftspråket.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan språk förstås som ett av de betydelsefullaste 

verktyg i samspel vilket omfattar tal, lyssnade, läsning, skrivande och icke-verbal 

kommunikation (Smidt, 2010).  Samtal och samspel genomsyrar hela handledningen 

och kan tolkas som en grund för lärande och utveckling med yngre barn. Språket sker i 

en ständig pågående lärandeprocess i olika sociala aktiviteter på förskolan (Säljö, 2015). 

 

Förslag inför filmvisning  

 

Både rummet (miljö) och barngruppen kan förstås som något betydande att tänka på för 

ett lärande. Den vuxnes delaktighet är också betydande vilket handlar om det 

sociokulturella begreppet interaktion. Smidt (2010) beskriver intersubjektivitet som en 

del av interaktion och menar att om den saknas så lär sig inte barnet. Vuxenrollens 

betydelse under filmtittandet kan tänkas handla om att möta och bekräfta deras 

erfarenheter men också för att ge en trygghet för yngre barn. I förskolans miljö och i 

dialog sker ett intersubjektivt meningskapande som innebär att yngre barn utvecklar en 

förståelse för sig självt i samspel med andra (Dahlbeck & Persson, 2010). För stora 

grupper kan tolkas som det försvårar samspelet för 2-3 åriga barn och deras 

koncentration. De äldre barnen kanske lätt kan ta över eftersom deras erfarenhet, 

perspektiv och språkförståelse är mycket större. Westerlund (2008) förklarar att yngre 

barn inte kan koncentrera sig lika länge och att de behöver sitta nära och bekvämt så de 

kan följa med på bilderna. Westerlund anser också att tidpunkten är väsentligt om 

läsningen ska stimulera ett aktivt lyssnande och reflekterande.  
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Samtal och samspel utifrån böcker eller film ger möjlighet att lära och kan ses som ett 

sätt där barns språk kan  utvecklas med rätt assistans . Den vuxne kan utmana yngre 

barn med bra frågor genom att vara lyhörd för deras tankar och upplevelser. Stödjande 

frågor kan också förstås utifrån det sociokulturella begreppet scaffolding vilket innebär 

att barns lärande sker i en process och de förväntas inte kunna allt på en gång. Läraren 

kan uppmuntra delaktighet och hjälpa yngre barn sätta ord på artefakter, tankar och 

känslor (Smidt, 2010). Lärandet visar på hur de uppfattar sin omgivning, förstår andra 

och ger dem en möjlighet att förstå sig själva (Dahlbeck & Persson, 2010).  

 

Bruner menar att det finns en koppling mellan perception (sinnen), tänkande, lärande 

och som jag kan tolka utifrån filmupplevelser, tecken, barns funderingar och ett lärande 

i samspel (Smidt, 2010). 

   

Frågor och lek till varje film 

 

Fast (2001) menar att det är viktigt att bygga vidare på barns erfarenheter och kunskap 

om bilder och andra skriftspråkliga uttryck. Om 2-3 åriga barn får uppleva att någon 

berättar eller läser för dem så blir de själva intresserade för läsning (Westerlund, 2009). 

Handledningens frågor till de yngre barnen visar att deras erfarenheter och kunskaper 

tas tillvara. Utifrån frågorna synliggörs yngre barns kompetenser som att ha egna 

upplevelser, känslor, tankar och kunskap. Lindstrands (2008) studie visar att 2-3 åriga 

barn kan föra in sina kunskaper i texter som de möter. Alla frågeställningar som lyfts 

fram i handledningen visar att samtal är en central del för att få igång tankar och en 

djupare förståelse för filmer och bilderböcker.  

 

Björklund (2008) använder begreppet litteracitet som också handlar om att lyssna och 

tala. Bilder i böcker eller film kan i ett socialt sammanhang ses som en möjlighet att 

utveckla intresse för skriftspråket för yngre barn. Handledningen visar att yngre barn 

ges möjlighet att få sätta ord på känslor och personliga erfarenheter samt att få beskriva 

andras perspektiv. Förmågan att förstå andras behov, känslor, tankar och avsikter kallas 

theory of mind och är ett sociokulturellt begrepp (Bruce, 2010; Smidt, 2010). De yngre 

barnens tidigare erfarenhet av något ger minnen och kan kopplas till filmsammanhanget. 

Smidt (2010) beskriver hur saker i barns omgivning som exempelvis symboler och 

språk kan omvandlas till redskap för att minnas och förstå något i ett nytt sammanhang.  

 

Frågor i handledning är både språkligt och erfarenhetsmässigt på yngre barns nivå vilket 

kan skapa möjlighet för dialog. De yngre barnen kan utifrån materialet ges möjlighet att 

uttrycka sina upplevelser med ord och kropp i samspel andra. Smidt, (2010) beskriver 

att lek kan förena allt barn lär sig och är väsentlig för lärandet. Leken och andra 

estetiska språk kan alltså förstås som ett betydelsefullt didaktiskt verktyg att använda då 

yngre barn kanske inte har så stort ordförråd eller god språkförståelse. Handledningen 

erbjuder lekar som utforska vatten och språkramsor.  

 

Drama och rörelselekar ger också en möjlighet att använda kroppen som redskap för 

tankar, kreativitet och fantasi. Kuperberg (2013) beskriver ett konstnärligt gestaltande 

som en form av medierat lärande. Eftersom lekens gestaltande kan ses som något 

kreativt så kan jag tolka lekaktiviteter som ett medierat lärande. Det medierande är ett 
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sociokulturellt begrepp (Smidt, 2010). Bruce (2010) beskriver att det finns ett samband 

mellan lek och språk som stimulerar en språkutveckling. Ordlekar, läsning av bilder, 

sånger, utforskande och rim och ramsor är alltså enkla grundläggande former som kan 

utvecklas till en mer avancerad form i språkutvecklingen (Bruce).  
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DISKUSSION  
 

Metoddiskussion och tillförlitlighet 
 

Att genomföra en videoanalys av barnfilmer har varit en utmaning och inget jag haft 

tidigare erfarenheter av. Olika teoretiska begrepp har ibland förvirrat mig då de kan 

omfatta flera betydelser. Exempelvis medierat lärande kan förstås som kunskap men 

också som ett meningskapande i samspel med andra. Det multimodala perspektivet i 

filmerna handlar om att analysera olika teckenfunktioner i rörligbild. I 

litteraturgenomgången förklaras multimodala och semiotiska (tecken) både från 

bilderböcker, Tv och film, barns egna teckningar och som estetiska uttryck. 

Filmernas enkla budskap bidrog till en oro att jag med vuxnas ögon inte skulle komma 

att få ut något av filmerna. Med stöd av teorier och ett analysverktyg kände jag tilltro till 

att genomföra en granskning av snuttefilmerna och handledningen. Att både granska 

snuttefilmerna och handledningen var inte tanken från början. Jag är glad åt valet att 

även granska handledningen för det ledde till ett bredare perspektiv kring området. I 

urvalet av material i läsryggsäcken har jag valt att enbart granska filmer och 

handledning. Anledningen att jag inte studerat böckerna är för att filmerna bygger på 

bilderböckerna och en risk för upprepning då hade varit stor. I analys av filmer och 

handledning är jag medveten om att de bygger på mina tolkningar vilket innebär att 

feltolkningar kan ha gjorts kring begrepp. Tanken att använda de fem estetiska 

kriterierna i bearbetningen av filmerna var att visa på ett konkret analysverktyg. 

I handledningen är det didaktiska aspekter från innehållet som varit i fokus. Genom 

handledningens innehåll kunde didaktiska frågeställningar lyftas fram som handlade om 

hur och vad förskollärare kan tänka på inför filmvisning på förskolan samt förslag på 

vilka kommunikativa uttryck som kan användas. Frågan varför böcker och film har 

betydelse för yngre barns språkliga och kommunikativa lärande har kunnat tolkas 

utifrån handledningens innehåll och teorier. Det handlar dels om det språkliga 

kunskapandet där yngre barn kan lära sig förstå nya ord, berätta, lyssna och få 

erfarenhet om läsning och språket. Men frågan varför handlar också om att språk och 

kommunikation kan ses som en nödvändighet för att samspel ska fungera. I möten på 

förskolan söker yngre barn efter mening och kan då lära känna sig själv och andra i sin 

omgivning. Handledningens innehåll har gett mig insikt om att dialog och samspel är 

något som kan läras genom böcker, film och lek. Ett temainriktat arbetssätt kan 

dessutom ge en känsla av sammanhang och helhet för de yngre barnen. 

 

Resultatdiskussion 
 

Detta arbete lyfter kommunikativa tecken och samspel utifrån snuttefilmerna och 

handledningen. Multimodala och semiotiska teorier kan förstås av att flera teckensystem 

samverkar i filmerna vilket också kan förklaras som multimodalt berättande. 

Bilderböcker som finns med i läsryggsäcken kan också ses som multimodalt eftersom 

de innehåller både bilder och text. Lindstrand (2008) fokuserar på yngre barns 

meningsskapande och engagemang i sin analys med det socialsemiotiska perspektivet. 

Eftersom min studie inte bygger på några fysiska barn så är det innehåll i film och 

lärarhandledning som bidragit till mina resultat och slutsatser. Medierande redskap som 

exempelvis språket, tecken och symboler är sociokulturella begrepp som används i 

arbetet. Utifrån det socialsemiotiska perspektivet ses alla människor som medierande 

och teckenskapande individer i samspel med andra. 
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Resultatet av den semiotiska analysen av snuttefilmerna visar vad 2-3 åriga barn kan 

känna igen från sin vardag.  Det kan handla om djur, leksaker och miljöer från 

verkligheten men också ett igenkännande av olika relationer. Relationer kan exempelvis 

handla om ett tryggt omhändertagande och kan väcka empati hos barnen.  Filmerna kan 

utmana yngre barn och ge dem ett annat perspektiv. Att använda filmer bidrar till att 

andra sinnesuttryck får användas och därmed till ett annat lärande. Filmerna visar 

symboliska tecken och synliggör karaktärernas känslor med kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Berättandets struktur påminner om läsning ur en bok där en samverkan 

sker mellan berättarrösten och bilderna. Resultatet visar att omhändertagande i filmerna 

kan både tas av en barnroll och en vuxenroll. Barnrollerna kan gestaltas som 

problemlösare, hjälpsamma, och de som utforskar världen på egen hand.  Barnrollen 

kan också visa en betydelsefull relation till en leksak.  Resultatet från 

lärarhandledningens text visar att yngre barn ges möjlighet till att samtala om känslor, 

personliga upplevelser och erfarenheter samt till att förstå andras perspektiv. Filmer och 

handledning visar också att yngre barn kan ges möjlighet att möta både personliga och 

känslomässiga upplevelser som de får uttrycka verbalt och i lek med andra. 

Lärarhandledningens text visar olika lekaktiviteter som utforskande av vatten, 

fantasifulla rollekar, ramsor, sång och rörelse. Resultatet från handledningens innehåll 

visar även förslag på vad förskollärare bör tänka på inför filmtittandet i förskolan. Det 

kan vara förslag som gruppindelning, ålder, val av rum (miljö), att pausa, upprepa och 

samtala. Det centrala i lärarhandledningen har varit samtal och samspel genom film, lek 

och frågor. Innehållet i handledning visar en positiv syn på hur personal kan stötta, 

utmana och väcka yngre barns nyfikenhet. Utifrån en kritisk bedömning av materialet 

kan jag tolka att filmerna kräver lika mycket tid av planering och genomförande som 

med böcker. Filmer är alltså ingen metod som kan användas för att ge personal mer tid 

men däremot skapar det andra möjligheter för lärandet. Oavsett om det handlar om film, 

lärplatta, bilderböcker eller andra digitala medier så behövs alltså tid och planering för 

att det ska kunna användas på ett lärorikt och meningsfullt sätt.  

 

 Slutdiskussion  
 

Kommunikation och språk kan alltså omfatta flera olika sätt som ger mening och 

kunskap för 2-3 åriga barn.  Lindstrand och Selander (2009) förklarar att olika 

multimodala uttryck bär på olika möjligheter till förståelse och inlevelse. Film och 

bilderböcker kan förstås som en gemensam aktivitet vilket ger barn möjlighet till inre 

föreställningar, fantasi och en medierande mening utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012)  beskriver olika tecken på utveckling utifrån en 

vidgad syn språk och kommunikation. De vill påminna förskollärare hur komplext 

lärandet faktiskt är och hur dialoger, resurser, miljö och stöttande har betydelse för 

barns lärandeprocess.  

Alla språkliga och kommunikativa möten på förskolan har en betydelsefull funktion. 

Smidt (2010) menar att kommunikation, delaktighet och gemenskap är viktiga för barns 

utveckling. Leken, samtal och samspel ger möjlighet att skapa förståelse för sin 

omgivning och om sig själv. Det ger möjlighet att inte bara få uttrycka sig med 

talspråket utan även kroppsspråket. När yngre barn ges möjlighet att tolka, förstå och 

samtala kring bilder bidrar det också till ett intresse för skriftspråket.  

Olika föreställningar på kunskap och barnsyn får didaktiska konsekvenser vilket i detta 

sammanhang handlar om vad språkutveckling innebär som ett lärande och 
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meningskapande. Det handlar också om hur det ska planeras och genomföras oavsett 

vilket verktyg läraren väljer att använda. Om yngre barn ska få kunskap behöver de 

uppleva det meningsfullt med det de gör. Barnsynen i förskolans läroplan handlar om 

att barn känna tilltro till sig själv, de ges möjlighet till att vara nyfiken och ska våga ta 

utmaningar. I förskolans läroplan lyfts det även fram att ”förskolan ska lägga grunden 

för livslångt lärande” (Skolverket, 2010, s.5). Med ett kritiskt tänkande kring 

snuttefilmerna kan det vara så att tempo och intryck upplevs lite väl lugnt som kan göra 

det tråkigt och omotiverat. Yngre barn är idag uppvuxna med lärplattor, smartmobiler 

och datorer. De är tränade att läsa, förstå och tolka denna kommunikation tidigt. Om 

barnen kan behärska mer komplexa intryck så ställs det krav på hur läraren utmanar för 

att göra det roligt och lärorikt. I förskolan ska lek och andra estetiska uttryck självklart 

värdesättas eftersom det ger möjlighet till barns delaktighet i lärandet. Dambers (2015) 

studie visar att brist på tid och större barngrupper är orsaken till att högläsningen inte 

sker med ett större engagemang och reflekterande i de svenska förskolor hon studerat. 

När det handlar om läroprocesser och kvalité så kan jag tolka det kan vara svårt med en 

balans mellan vuxenperspektiv och barns egna perspektiv. Balansen mellan perspektiv 

påverkas sannolikt av att tiden inte räcker till och får konsekvenser för undervisning, 

barns delaktighet och lärarens känsla av att inte räcka till. Ett mer målinriktat 

förhållningsätt utifrån ett ökat krav på lärande kan låta väldigt fint men blir fel om det 

tar över tiden med barnen. 

 

Vidare undersökning 
 

Då det var ett tag sen snuttefilmerna gjordes så kan jag tänka mig att det finns ett behov 

av nya läsryggsäckar med olika teman för förskolor. En vidare undersökning utifrån det 

material som finns i läsryggsäcken skulle kunna handla om lek. Genom fri lek eller 

konkret material med koppling till filmerna, kan barns förståelse och tolkning av 

filmerna studeras. Något annat som skulle kunna studeras är filmer för lite äldre barn 

som exempelvis Alfons Åberg.  
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