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Sammandrag 

Att ge eleven formativ bedömning gällande sina muntliga förmågor i svensk-

ämnet är en sak, att visualisera dessa förmågor och samtidigt synliggöra pro-

gressionen för eleven är en annan och kan upplevas som problematiskt. I denna 

fallstudie undersöks hur videokameran kan användas som pedagogiskt verk-

tyg för problematiseringen i föregående mening samt hur användandet av 

nämnt verktyg även kan göra undervisningen mer lustfylld och värdeskapande, 

samtidigt som det underlättar dokumentation och utvärdering. I undersök-

ningen har en trianguleringsmetod använts där kvalitativa metoder, genom ob-

servation, analys och intervju, har kombinerats. Undersökningen innefattar en 

specifik lärares användande av videokameran i undervisningen. Både nya och 

äldre filmer har analyserats för att ta del av hur progressionen synliggörs. Att 

använda sig av digitala verktyg är dessutom helt rätt i tiden med tanke på en 

digitaliserad revidering av gällande läroplan. Resultatet av fallstudien visar på 

att videokameran är ett ypperligt verktyg för ovannämnda delar. Intervjuad lä-

rare drar dessutom kopplingar till ökad självkänsla och motivation hos ele-

verna, i och med att de får möjlighet att se sin utveckling och att deras uppgifter 

får en mottagare, vilket gör undervisningen mer värdeskapande.  

 

Nyckelord: Formativ bedömning, synliggöra lärandet, muntliga förmågor, ele-

vers progression, digital teknik, videokameran, självkänsla.  
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1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs aktuellt forskningsproblem följt av idén till uppsatsen.  

1.1 Problembeskrivning 

Det är inte alltid enkelt att på ett tydligt och effektivt sätt kunna ge formativ 

bedömning, det vill säga en bedömning för lärande, samt att synliggöra läran-

det för eleverna och samtidigt lyckas med att de ska se sin egen progression. 

Lägg där till att man som pedagog gärna vill att lärandet ska ske på ett lustfyllt 

och värdeskapande sätt, samtidigt som det ska dokumenteras, bedömas och ut-

värderas. 

Att ge en elev formativ återkoppling och att synliggöra lärandet kan vid vissa 

områden dessutom vara mer utmanande än vid andra. För att ge ett exempel så 

framgår det i centrala innehållet i LGR 11 för ämnet svenska (Skolverket, 2017) 

muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och 

skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för 

att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kropps-

språk kan påverka en presentation.”  (s. 3). Inom det just nämnda centrala in-

nehållet kan eleverna exempelvis använda sig av en powerpointpresentation 

och muntligt argumentera för en betydande del i sin redovisning. Att i en sådan 

redovisning synliggöra för eleven vad hen gjort bra och vad som skulle kunna 

förbättras till nästa presentation gällande exempelvis gester, kroppsspråk etce-

tera, samtidigt som eleven även ska kunna se och förstå vad den behöver för-

bättra, kan minst sagt upplevas som problematiskt. 

Videokameran kan dock vara ett ypperligt verktyg att använda gällande pro-

blematiseringen i föregående stycke. Inspelning av exempelvis en redovisning 

fångar elevers muntliga framställande på film, där både oralt- och kroppsligt 

språk synliggörs. Denna inspelning innebär att eleverna får möjlighet att både 

visuellt och auditivt uppmärksamma sina egna förmågor och förenklar för lä-

raren att ge formativ återkoppling, då det blir mer synligt för eleven. Kontuner-

liga inspelningar blir dessutom ett verktyg som möjliggör för eleverna att 

kunna se och följa det egna lärandet. 
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1.1.1 Vad gör forskningsproblemet aktuellt att studera? 

Eleverna lever idag i ett digitaliserat samhälle och en revidering av gällande 

läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, som kom-

mer att förkortas Lgr 11 (Skolverket, 2017), skedde under 2017. Denna föränd-

ring väljer jag att benämna som en digitalisering av Lgr 11, där eleverna ska få 

möjlighet att använda sig av digitala verktyg. Revideringen av Lgr 11 träder 

dessutom i kraft 1 juli 2018, vilket gör mitt forskningsområde än mer aktuellt 

att undersöka. 

1.1.2 Perspektiv och teoretiska utgångspunkter som problemet studeras ifrån. 

Formativ bedömning omfattar bland annat kamratbedömning. som handlar om 

att nyttja eleverna som läranderesurser för varandra samt att lärandet ses som 

en process. Just kamratbedömning är en stor del och en vinst i arbetssättet som 

undersöks, vilket naturligt leder till att studien kommer att influeras av ett so-

ciokulturellt perspektiv baserat på att lärande är en ständig utveckling i sam-

band med ens omgivning, med språket i fokus.  

1.2 Hur den bakomliggande idén till denna uppsats uppkom. 

Innan jag började på lärarutbildningen arbetade jag på en skola som kombine-

rad fritidslärare, idrottslärare och resursperson. På den skolan hade jag en kol-

lega som i stor utsträckning använde videokameran som verktyg för formativ 

bedömning och värdeskapande undervisning. Jag tillbringade en del tid i lära-

rens klassrum och fann arbetssättet och verktyget intressant och upplevde även 

en positiv effekt på elevernas motivation. Dock fanns aldrig tid att sätta sig in i 

bakgrunden och själva tanken till arbetssättet och som outbildad resursperson 

insåg jag heller inte möjligheterna med verktyget i samma utsträckning som jag 

nu kan reflektera över under pågående lärarutbildning. I planeringsstadiet med 

att välja inriktningsområde för denna uppsats, uppkom idén att utföra en fall-

studie om hur man kan använda videokameran som pedagogiskt verktyg för 

formativ bedömning samt att synliggöra elevers lärande och progression i 

svenskämnet.    
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2 Bakgrund  

I bakgrundskapitlet presenteras först hur urvalet av litteratur gått till. Därefter 

följer en sammanställning av vad läroplanen säger om muntligt framträdande 

samt digitala verktyg. Vidare följer en sammanställning gällande muntligt fram-

trädande och språkutveckling. Kapitlet avslutas med ett avsnitt gällande formativ 

bedömning och digitala verktyg i undervisningen samt ett avsitt med teoretisk 

utgångspunkt, där det sociokulturella perspektivet belyses.   

2.1 Urval av vetenskaplig forskning och litteratur 

Gällande nedan sammanfattad litteratur och tidigare forskning inom området 

som uppsatsen berör, har urvalet skett i samråd med handledaren. Litteraturs-

ökningen har haft utgångspunkterna formativ bedömning, digitala verktyg, 

den sociokulturella lärandeteorin, aktuell läroplan för grundskolan samt språk-

utveckling och retorik.   

2.2 Vad säger läroplanen  

I nedanstående avsnitt har relevant innehållet ur aktuell och digitaliserad vers-

ion av läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2017) sammanställts. Sammanställningen är 

uppdelad i tre avsnitt och omfattar skolans värdegrund och uppdrag, övergripande 

mål och riktlinjer samt kursplanen. Innehållet i varje avsnitt har sammanställts 

utifrån vad som är relevant inom ramen för uppsatsens undersökning gällande 

muntliga förmågor, digitala verktyg och formativ bedömning.  

2.2.1 Skolans värdegrund och uppdrag  

I skolans värdegrund och uppdrag framgår det att eleverna har rätt till att ut-

veckla både kunskaper och värden, göra personliga ställningstaganden och 

agera ansvarsfullt mot sig själv och andra samt att eleven ska förberedas för 

samhällslivet. Skolan ska även ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Vidare står även följande skrivet om eleven (Skolverket, 2017): ”Ge-

nom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och 

få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga 

att utöva inflytande och ta ansvar” (s. 8). Skolans uppdraget är bland annat att 

(Skolverket, 2017): ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex 
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verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb föränd-

ringstakt” (S. 9). Gällande språket framgår det att språk, lärande och identitets-

utveckling är nära förknippade och (Skolverket, 2017): ” genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kom-

municera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (s. 9). Vidare ska ele-

ven ha rätt att utvecklas i aktiva diskussioner och enligt uppdraget ska utbild-

ningen främja ett skapande och undersökande arbete samt ett aktivt lärande, 

där eleven ska få möjlighet för stimulans gällande kreativitet, nyfikenhet, själv-

förtroende samt att få pröva och omsätta egna idéer. Skolan ska även se till att 

(Skolverket, 2017): ”alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik” (s. 9). Utbildningen ska alltså ge eleverna förutsätt-

ningar att utveckla digital kompetens och dessutom främja entreprenörskap. 

(Skolverket, 2017) 

2.2.2 Övergripande mål och riktlinjer 

I Övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2017) framgår bland annat att skolan 

ska bidra till att främja elevens lust att lära, vara nyfiken och vilja utforska. Sko-

lan ska bland annat ansvara för att eleven efter genomgången grundskola (Skol-

verket, 2017 s. 12 f): 

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt  

 kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, inform-

ationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga. 

 

Vidare ska läraren bidra till att stärka elevens tillit till sin egen förmåga, se till 

att eleven får skapa och använda olika uttrycksmedel. Läraren ska även organi-

sera och genomföra arbetet så att eleven upplever ett meningsfullt lärande och 

att elever upplever att kunskapsutvecklingen går framåt samt att eleven får stöd 

in sin språk- och kommunikationsutveckling. Eleverna ska även få stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling samt så ska de få använda digitala verk-

tyg med syfte att främja kunskapsutvecklingen. Med tiden ska eleven få mer 

självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar. Eleven ska även känna ett sam-

manhang i undervisningen och få möjlighet till ämnesövergripande verksam-

het. Läraren ska utveckla ett samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem. 
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Gällande skolan och omvärlden är skolans mål att eleven får möjlighet till in-

blick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Gällande bedöm-

ning ska alla elever få möjlighet till självbedömning och att kunna ställa egna 

och andras bedömningar i relation till sitt eget arbete. (Skolverket, 2017) 

 

2.2.3 Kursplanen 

I Kursplanen för årkurs 4-6, som för ämnet svenska (Skolverket, 2017) beto-

nas: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” 

(s. 252).  

Undervisningen i ämnet svenska ska enligt läroplanen bland annat syfta till att 

eleven utvecklar sitt tal och skriftspråk för en ökad tilltro till sin egen språkför-

måga. Genom utbildning ska eleven få möjlighet att utveckla språket genom att 

tänka, kommunicera och lära. Eleven ska även kunna kommunicera i digitala 

miljöer och använda interaktiva och föränderliga texter. Undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva samt att eleven ska kunna 

formulera sig i tal och skrift. Undervisningen ska dessutom bidra till att öka 

elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunika-

tiva förmågan. Eleven ska kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare 

och sammanhang, samt ta ansvar för sitt egna språkbruk i olika sammanhang 

och medier. Eleven ska även få möjlighet att utveckla en förståelse för att den-

nes sätt att kommunicera på kan få konsekvenser för både sig själv och för andra. 

(Skolverket, 2017) 

2.3 Muntlig framställning i skolan 

I detta avsnitt har relevant litteratur och forskning gällande retorik och språk-

utveckling sammanställts. 

2.3.1 Retorik 

Ordet retorik kan enligt Hellspong (2011) förklaras som läran om talkonsten 

och författaren tydliggör att retorikens historia går att spåra ända tillbaka till 

romarna och de gamla grekerna under antikens tidsepok. Hellspong framhåller 

dock att retorik succesivt har vidareutvecklats i olika former in i den moderna 

tidsepok vi lever i idag. Följande citering av Hellspong (2011) förklarar retori-

kens innebörd: ”Utifrån en genomtänkt syn på det talade ordets verkningsme-

del, talarkonstens uppgifter, och utgångspunkter och talarens förhållande till 
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sin publik ger retoriken en modell för hur man utarbetar och framför ett över-

tygande tal.” (s. 13). Enligt tolkning belyser även samma författare att ett verk-

ligt retoriskt kunnande är en kombination mellan kunskap om talarkonstens 

villkor och att kunna ge praktiska råd för talaren. Ett reflekterande förhållning-

sätt betonas som en nyckel till att förbättra förmågan att framföra muntliga 

framställningar/presentationer inför andra. Vidare framhåller Hellspong vär-

det av en kombination mellan teori och praktik, där författare understryker att 

det teoretiska är viktigt för att kunna handla praktiskt, där följande citat illu-

strerar motsatt ordning: ”…en central tanke inom den klassiska retorikens kun-

skapslära, nämligen att insikt vinns genom praktisk erfarenhet. Vi lär genom 

att handla.” (s. 13). Sedermera illustrerar Hellspong retorik i tre olika former, 

dels som ett ämne att diskutera eller lära, vidare som en aktivitet eller förmåga, 

för att slutligen utgöra en dimension av talet, vilket har en betydande påverk-

barhet på andra människor.  

 

Vidare benämns retorik som en teori om talarkonsten omfattande begrepp och 

tankemodeller, från vilka ämnet kan analyseras, och Hellspong (2011, s. 41) 

nämner sju frågor som grundläggande för retoriken, dessa är:  

 

1. Vad har talkonsten för uppgift? 

2. Vad kräver den av relationen till publiken? 

3. Vad kännetecknar en god talare? 

4. Vad utmärker ett bra tal? 

5. Vilka typer av tal finns det?  

6. Hur förbereder man tal? 

7. Vilken plats ska talarkonsten ha i skolans undervisning?  

 

Talkonstens uppgift kan ses som en förmåga att övertyga, där författaren näm-

ner lärarens förmåga att övertyga om sin ämneskunnighet eller en informatör 

om sin sakkunnighet. Relationen till sina åhörare handlar om att skapa ett för-

troende, vilket kan ses som ett fundament för all fungerande kommunikation. 

Det som kännetecknar en god talare är att hen både kan tala och lyssna, samt 

överväger en balans mellan att vara övertygande och att upplevas manipulativ. 

Ett bra tal bygger i sin tur på en god talare, vilket kan vara medfött, vara baserat 

på en teoretisk grund eller bestå av praktisk erfarenhet. En god talare kan defi-

nieras med egenskaper som omdöme, karaktär och allmän duglighet. Ett effek-
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tivt tal ska leda åhörarna till målet för talet och ett effektivt tal omfattar ett för-

hållande till lyssnaren, talaren och ämnet. Ett tal förbereds genom att analysera 

talets syfte, bestämma innehållet, ordna innehållet, formulera talet, lära in talet 

utantill och öva på talet med betoning och kroppsspråk. Detta just omskrivna 

retoriska schema, gällande hur ett tal byggs upp, har en bidragande verkan för 

att man i dagens skola lägger mycket fokus på en process även i skrivuppgifter, 

där fokus läggs på processen och inte bara slutprodukten. (Hellspong, 2011) 

 

Talarkonsten har även en betydande roll i undervisningen i skolan där retori-

ken ligger till grund för det vi idag benämner som muntlig framställning. I lä-

roplanens uppdrag framgår det att skolan ska förbereda eleverna för kom-

mande samhällsliv, där individen kan använda retorikkunskaper som verktyg 

för att bland annat övertyga andra. I skolans värld sågs under antiken gramma-

tik och dialekt som byggstenar för språket och stöd för tanken, där retoriken 

därefter handlade om att framföra sina idéer på ett övertygande sätt. I antiken 

kallades dessa tre delar för trivium och har betydelsen tre vägar till kunskap. I 

dagens skola och läroplan finns inte retoriken formellt utskriven, men finns som 

en ämnesövergripande förmåga i form av att eleverna ska tränas i muntliga 

framträdanden. De muntliga framträdandena måste även eleven få möjlighet 

att träna på, och utveckla, då misslyckade framträdande tär på självförtroendet 

och bromsar elevens utveckling. I en muntlig kultur ansågs redan i antiken det 

talade ordet som viktigare än det skriva ordet, förvisso renodlar inte talet det lo-

giska tänkandet lika mycket som skriften men i följande citat (Hellspong, 

2011) ”I talet framträder människan i sin helhet, med känsla, vilja, och yttre 

handling” belyses betydelsen av den muntliga förmågan. (Hellspong, 2011 S. (s. 

58) 

 

Även Strömquist (1998, s. 81) illustrerar vad som karaktäriserar en god talare, 

där författaren framhåller ögonkontakt, tydligt tal och naturligt tal, tillsammans 

med variation av röststyrka, tempo, pauser, gester och mimik, adderat med sä-

kerhet, avspändhet och kunskap följt av engagemang för sitt ämne och publik 

samt lyhördhet som viktiga aspekter.  
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2.3.2 Kommunikation, språkutveckling och språkbetydelse 

Utifrån ett språkutvecklingsperspektiv uttrycker Palmér (2010) språket och den 

muntliga kommunikationen som mycket viktiga faktorer för allt lärande. Hon 

exemplifierar informationsförmedling, kunskapsbearbetning, att förklara, för-

handla, tolka och ifrågasätta omvärlden, samt att kritiskt granska övrig kun-

skap som viktiga användningsområden för språket. Hellspong (2011) påtalar 

språket som en avgörande faktor för ett fungerande samhälle och belyser den 

sociala principen av människosyn, där kunskapssynen är att vi lär av varandra. 

Hellspong (2011) framhåller även talets betydelse genom att framhålla en gam-

mal civilisationsmyt: ”En gång levde människor som vilda djur. När de möttes 

stred de mot varandra. Men så fick människorna talet. Och då kunde de börja 

överlägga med varandra i stället för att slåss.” (s .42 f). Även Palmér belyser 

talet och betonar att språkutvecklingens utgångspunkt är det muntliga kom-

munikationen.  

 

Strömquist (1998) nämner språkförmåga och språkutveckling som nyckelord 

som ska ses som en fortlöpande process och belyser vidare talandet som en av 

fyra viktiga delar gällande språkutveckling. Strömquist (1998) skriver att: ”Ett 

språkutvecklande arbetssätt med talet och samtalet som ständigt återkom-

mande inslag i samspel med läsning och skrivande är något som kan tillämpas 

i alla ämnen och stadier” (s. 15). Hon hävdar även att tal ska ges samma ut-

rymme i skolan som att lyssna, läsa och skriva. Vidare framhåller Strömquist 

skolans ansvar för att främja elevernas talprocess som odiskutabelt och fram-

håller vikten av ett lika stort utrymme för talarträning, tal och samtal genom 

talglädje i en elevaktiverande och problemorienterad undervisning. Samma för-

fattare belyser även en elevaktiverande-,   språkutmanande-, varierad- och me-

ningsfull undervisning som en optimal lärsituation för elevernas språkutveckl-

ing.  

 

Vidare gällande just språkutveckling belyser Strömquist (1998) liksom 

Hellspong (2011) grammatikens betydelse för språkanvändning. Strömquist 

påtalar hur den grammatiska kunskapen breddar språkbrukarens förmåga att 

använda språket samtidigt som hon ger sin syn på att språkforskare och peda-

goger lägger mer fokus på språkets pragmatiska del än den systematiska, det 

vill säga användning före grammatik. Palmér (2010) betonar dock i sin tur vik-

ten av en funktionell språksyn där språk inte primärt ska ses som ett system 
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uppbyggt av ljud, ord och grammatik utan språkutveckling ska ses som en le-

vande kommunikation i verklighetsbaserade situationer. Strömquist anser att 

det är språkutvecklande att behärska språkets minsta byggstenar till själva tex-

ten och textanvändning som en nyckel för språkbrukaren adderat med den 

kommunikativa funktionen. Alltjämt understryker Strömquist även språkets 

expressiva funktion, innehållande språkets poetiska och magiska dimension, 

samt den kognitiva funktionen gällande att strukturera, fördjupa och vidareut-

veckla, där hon påtalar vikten av att alla nämnda funktioner får rum i alla sta-

dier i skolan.  

 

Strömquist (1998) belyser likaså det kommunikativa självförtroendet som en 

betydelsefull faktor för språkutveckling och framförallt rent retoriskt. En elevs 

språkutveckling startar i hemmet och utvecklas successivt både inom och utom 

förskolans och skolans gränser. Både Strömquist och Palmér (2010) understry-

ker skolans stora ansvar för att forma verksamheten så att eleverna verkligen 

får möjlighet att öva och utveckla tal och samtal i en trygg lärmiljö. Ordet trygg 

anser Strömquist vara ett nyckelord, framförallt rörande den muntliga utveckl-

ingen och framhåller ångest och rädsla för muntliga framträdanden som ytterst 

utvecklingshämmande faktorer. Författaren gör återkommande påtalanden om 

vikten av trygghet för att eleven ska utveckla sin kommunikativa förmåga och 

belyser lärarens stora ansvar för att skapa denna trygga lärmiljö, där eleverna 

kontinuerligt kan praktisera och utveckla sina muntliga förmågor och bli både 

säkra, vana och trygga med uppgiften. Strömquist påtalar även hur viktigt det 

är för eleven med beröm och uppmuntran, vilket gäller all språkutveckling men 

i synnerhet elevernas muntliga förmågor där självkänsla och självförtroende 

nämns som otroligt viktiga och grundläggande faktorer för framförallt elevens 

muntliga språkutveckling. Strömquist (1998, s. 16) illustrerar hur självförtro-

ende i tal- och skrivprocess ökas genom tillämpning och handledning. Genom 

tillämpning kommer vana och genom handledning lär sig eleven strategier, 

summerat kommunikativ kunskap och vana ger självförtroende.  
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2.4 Tidigare forskning 

Här följer en sammanställning av tidigare forskning gällande formativ bedöm-

ning samt digital teknik i undervisningen. 

2.4.1 Formativ bedömning 

Berry (2008) klarlägger positiva sidor av formativ bedömning och skriver att 

genom den så får eleverna reda på vad de behöver förbättra, samt att deras en-

gagemang växer genom att de får fundera och ta egna beslut utifrån de förslag 

de får. Berry (2008, s. 135) listar sex viktiga delar när det gäller att ge en åter-

koppling av hög kvalité: 

 Återkopplingen ska vara lätt att förstå så att eleven förstår vad den be-

höver förbättra. 

 Återkopplingen ska ske ofta och så nära inpå en uppgift som möjligt. 

 Återkopplingen ska fokusera på insatsen och inte på eleven som person.  

 Eleverna måste förstå betygskriterierna. 

 Få eleverna att agera på återkopplingen och få dem att ta ansvar. 

 En lärare ska ge eleverna chansen att använda sig av både själv- och 

kamratbedömning. 

Lundahl (2014) förklarar formativ bedömning med att ge framåtsyftande åter-

koppling under pågående lärprocess, vilket främjar både elevernas kunskaps-

utveckling och formar lärarens undervisning. Samma författare hävdar att den 

återkoppling som anses mest effektiv för lärandet är den som innehåller inform-

ation om var eleven befinner sig, var eleven är på väg och vad som behövs för 

att eleven ska ta sig dit, vilket även synliggör målet. Lundahl betonar att det 

finns starka bevis för att formativ bedömning ger resultat: "Det finns i forsk-

ningen starka belägg för att en förstärkning av en verksamhets formativa be-

dömningar leder till signifikant förbättrat lärande" (s. 53). Vidare påpekar 

samma författare att det förbättrande lärandet via formativ bedömning gäller 

för personer i alla åldrar oavsett skola eller plats. Han framhåller även att det 

visat sig att elever lär sig saker på kortare tid om lärare använder sig av formativ 

bedömning och att svagare elever gynnas särskilt mycket av den typen av be-

dömning. Vidare belyser Lundahl att man lär när man interagerar med andra 

och med sin omgivning. Både Lundahl och Palmér (2010) betonar att även kam-

ratbedömning är en form av formativ återkoppling där eleverna lär av varandra. 

Vidare nämns att om eleven får tydliga signaler om var målet är och kan se sin 
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egen kunskapsutveckling, stärker det den inre motivationen hos eleven att ar-

beta vidare (Lundahl). 

  

I boken Bedömning för lärande (Lundahl, 2014, s. 84) exemplifieras fem strategier 

gällande just bedömning för att lära: 

 Strategi ett: ”att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intent-

ioner och skolans kriterier för framgång”.  

 Strategi två: ”att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, ak-

tiviteter och uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande.”  

 Strategi tre: ”att ge feedback som utvecklar lärandet.” 

 Strategi fyra: "att aktivera eleverna som resurser för varandra.” 

 Strategi fem: ”att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer."  

Lundahl hävdar även att om man jobbar med ovan nämnda strategier så bidrar 

det till att skapa bestående förbättringar i det dagliga arbetet i klassrummet och 

att själva poängen med att jobba med dessa fem strategier kan sammanfattas 

med ledorden synlighet, delaktighet och ansvar. Vidare betonar Lundahl att 

förutsättningen för lärande och socialisering är att elevernas kunskaper blir 

synliga, att skolans mål blir synliga för eleverna, att lärare och elever är mer 

delaktiga i interaktionen i klassrummet och att både läraren och eleverna tar 

ansvar i lärandeprocesserna. 

 

Gällande kamratbedömning belyser Palmér (2010) vikten av att detta introdu-

ceras genom en lång process där eleverna inledningsvis ger positiv återkopp-

ling. Kamratbedömning omnämns som mycket lärorikt men även som en sår-

bar situation för eleverna, vilket kräver en trygg lärmiljö för att bedömningen 

ska vara ett positivt och stärkande inslag för både elevers kunskap och självför-

troende (Palmér).  

2.4.2 Digitala verktyg i undervisningen 

Digitala verktyg är ett av många sätt att förbättra och optimera undervisningen 

och ska fungera som stöd för lärandet, där datorer är mycket mer än ett eget 

ämne eller bara ett verktyg likt penna och papper (Löfving, 2011). Citatet 

(Löfving): ”Christina Löfving utgår från att människan har en inneboende kre-

ativ kraft, en drift att lära och utvecklas och en önskan att förändras” (s. 5), tyd-

liggör vikten av att både verksamma och blivande lärare är införstådda med att 
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uppdraget är att utvecklas och att förändra skolan. Uppdraget handlar alltså 

inte att återskapa den egna positiva bild som läraren har från hens egen skol-

gång, eller från en tidigare epok i yrkeslivet (Löfving). 

 

Steinberg (2013) poängterar att man kan få hög kvalitet på utbildningen även 

utan digitala verktyg, men att verktygen kan komplettera och förhöja effekten 

av aktiviteterna, alltså stärka lärandet. Själva begreppet digitala verktyg illustre-

rar både Löfving (2011) och Steinberg som datorer, surfplattor och mobiler där 

Löfving även nämner webbtjänster inklusive sociala medier. Inom ramen för 

sociala medier, exemplifierar Löfving kostnadsfria bloggar som en av många 

webbtjänster och skriver om elevernas ökade skrivglädje och att elevernas och 

skolans värld kopplas samman. Löfving nämner även teknikens hastiga ut-

veckling och förklarar att vad som inkluderas i begreppet digitala verktyg kom-

mer att vara en förändringsprocess i takt med den utvecklingen. Vidare belyser 

Både Steinberg och Löfving hur digitala verktyg i skolan kan lyfta kreativiteten 

och motivationen hos eleverna, men problematiserar även användandet av di-

gitala verktyg om pedagogen inte har en tanke med själva användandet. Båda 

författare exemplifierar lärarnas betydelse, där Löfving omnämner kollegialt lä-

rande som en faktor för att följa med i utvecklingstakten för att hemmet och 

skolan inte ska bli två skilda världar och Steinberg poängterar tydligt hur av-

saknaden av lärarens ledarskap kan flytta elevernas fokus till helt andra lock-

ade saker än vad syftet avsett.    

 

Vidare gör Löfving (2011) olika kopplingar till Lgr 11 och användandet av digi-

tala verktyg. Författaren drar kopplingar mellan tillämpningen av teknik och 

själva skollagen där skolväsendet ska främja elevers utveckling, lärande och en 

livslång lust att lära och påtalar att digitala verktyg i skolan även ökar ett lust-

fyllt lärande. Löfving belyser flertalet gånger orden motivation och meningsfull-

het, vilket enligt författaren främjas av genomtänkta uppgifter med inslag av 

digitala verktyg. Löfving kopplar även ihop en tillämpning av digitala verktyg 

i skolan med att undervisningen ska anpassas efter elevernas bakgrund och 

kunskaper, där författaren utgår från att de allra flesta elever har en god digital 

kompetens.  

 

Löfving betonar även språkets betydelse som en byggsten oavsett vad eleven 

ska arbeta med och exemplifierar webbtjänster som en arena för eleven att ut-

veckla språket. Författaren klargör även inom ramen för språkets betydelse hur 
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viktig del själva kommunikationen är, vilket citeras (Löfving, 2011): ”Det är ge-

nom kommunikation vi skapar meningsfullhet och sammanhang” (s. 65). 

Löfving fortsätter med att förklara kommunikation som meningsskapande pro-

cesser. Författaren framhäver digitala verktyg som en ypperlig möjlighet för 

eleverna att vara motiverade skribenter och kreatörer och poängterar hur de 

digitala verktygen kan synliggöra lärandeprocessen hos eleverna vilket under-

lättar även för bedömning.   

 

Steinberg (2013, s. 17) illustrerar en tabell med fyra nivåer av digitalisering. Ta-

bellen exemplifieras efter detta stycke. Nivå ett och två benämns som förbätt-

ringar av fungerande lärprocesser, samt där nivå tre och fyra benämns som en 

transformation av nya lärprocesser. 

1. Ersätta (Verktygen ersätter det som även är möjligt utan teknik) 

2. Utveckla (Verktygen utvecklar delar som var möjlig även med teknik) 

3. Modifiera (Ny former av lärprocesser genom tillgång till teknik) 

4. Omdefiniera (Verktygen används för att skapa helt nya uppgifter som   

               inte är möjliga utan teknik.) 

 

Exempel på att ersätta är att byta ut penna och papper mot att skriva på dator, 

vilket kan problematiseras med att man bara byter till ett mer motivationshö-

jande arbetssätt vilket även det skulle bli en vana i längden. Att utveckla med 

hjälp av digitala verktyg, kan exemplifieras med att använda Powerpoint vid 

muntliga framträdanden för att förstärka en presentation. Att modifiera hand-

lar om ett mer avancerat användande av digitala verktyg, där eleven kan visa 

upp bilder, återge ljud och visa filmklipp i sina redovisningar vilket ger andra 

möjligheter än med muntliga redovisningar. En omdefiniering av undervis-

ningen med hjälp av digitala verktyg är när eleven inte bara får förstärka sina 

arbeten med hjälp av digital teknik utan syftet är att undervisningen övergår 

till ett skarpare- och meningsfullare läge. Steinberg (2013) förklarar omdefinie-

rat lärande som: ”Uppgifter som inte bara avser att visa vad eleverna kan utan 

även hur de kan använda sina kunskaper för att konstruktivt påverka sin om-

värld…” (s. 19). Syftet för användandet av digitala verktyg i undervisningen, 

oavsett integreringsnivå, bör vara att eleverna ska utveckla sina kognitiva kun-

skaper. Eleverna utvecklas inte automatiskt genom att de tilldelas digital teknik 

och klarlägger lärarens tanke med användandet, samt en känsla av menings-

fullhet som avgörande faktorer. (Steinberg)  
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Steinberg (2013, s. 22 f) exemplifierar fallgropar för möjligheten att arbeta med 

digitala verktyg: 

 Bristande infrastruktur 

 Avsaknad av fortbildning 

 Otydlighet om syftet med verktygen 

 Mer ensamarbete och mindre lärarstöd 

 Logistik i klassrummet 

 Hur lärare tolkar sitt uppdrag 

Gällande bristande infrastruktur berör både att ekonomin inte tillåter inköp av 

nödvändig utrustning eller att tekniken inte fungerar som de ska samt att teknik 

har köpts in utan att vara genomtänk. Problem uppstår även när teknik finns 

men att lärarna saknar kunskap om hur de digitala verktygen fungerar eller att 

fortbildningarna inte är relevant till de verktyg som skolan förfogar över. Av-

saknaden av syfte och tydlighet med vad verktygen ska användas till, kan 

skapa koncentrationssvårigheter hos eleverna att exempelvis följa en uppgift, 

och istället lockas till spel, appar eller annat som väcker deras intresse. Vidare 

kan eleverna hamna i en situation där de arbetar ensamma, utan integration 

med kamrater eller lärare där risken blir att eleven går miste om förtjänsten att 

lära tillsammans. Logistiskt handlar om problematiken med att verktygen 

måste underhållas, laddas och förvaras, vilket det bör finnas en plan för. De två 

största fallgroparna är dock att lärares bild av uppdraget, sin metodik samt lä-

randesyn och syn på kunskap, överensstämmer med en implementering av di-

gitala verktyg, då lärarens ledarskap kan vara helt avgörande. (Steinberg) 

 

I boken Lyckas med digitala verktyg i skolan (Steinberg, 2013) belyses tre undervis-

ningsmetoder baserat på lärarens syn på pedagogik. Dessa pedagogiska meto-

der är förmedlingspedagogik, motivationspedagogik och processpedagogik.  

 

Gällande förmedlingspedagogikens innebörd påtalar (Steinberg, 2013) att lära-

ren besitter den kunskap som ska läras ut och förmedlar den genom föreläs-

ningar, läromedel, prov etcetera. Influerat av digitala verktyg kan dessa enligt 

författaren användas som substitut till läroböcker och arbetsblad så som fakta-

sidor och appar. Steinberg klarlägger lärarens skicklighet att både förmedla 

fakta och att skapa en förståelse för det hen lär ut. 
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Vidare belyser Steinberg (2013) motivationspedagogikens utgångspunkt som 

att aktiviteterna ska motivera och engagera eleven vilket gagnar lärandet. Ste-

inberg skriver: ”Det sker till exempel genom lekar, spel, korta grupparbeten, 

träningsuppgifter, och andra mer elevaktiva arbetssätt…” (s. 86). Författaren 

påtalar att pedagogiken bygger på att eleven trivs i en lustfylld, kreativ och va-

rierande arbetsmiljö som influerat av digital teknik inbjuder till en mer digital 

lärmiljö där appar och spel kan ligga till grund för en kreativ och lustfylld 

undervisning. 

 

Avslutningsvis klargörs processpedagogiken som samling av projektoriente-

rad-, tvärvetenskaplig-, problembaserad-, och entreprenörsskapande arbetssätt. 

Den pedagogiska synen är att processen är lika betydelsefullt som innehållet. 

Lärarens roll blir en uppmuntrande, kravställande vägledare eller handledare i 

en lärandeprocess. Eleven blir enligt tolkning av denna syn en ansvarstagare 

för sitt lärande som får ett utrymme för att undersöka sina egna frågor, vilket 

även det är en process som måste ges tid. Processpedagogiken ger utrymme för 

begreppet skarpa projekt som gör undervisningen mer verklighetsförankrad och 

motiverande. Skarpa projekt innebär att eleven ges utrymme och ansvar för att 

både tillgodogöra sig fakta och att göra egna undersökningar, samt har möjlig-

het att lära och påverka andra med exempelvis visualiserade och tilltalande pre-

sentationer av sin produkt. Upplevelsen att visa upp en produkt skapad genom 

en lång lärandeprocess kan i detta fall höjas med hjälp av digitala verktyg, som 

film, musik, bilder etcetera. Internet framhålls även som väldigt betydelsefullt 

för processpedagogiken då information finns lättillgängligt när eleverna vill 

söka fakta med mera för att besvara egna utforskningsområden. (Steinberg, 

2013) 

 

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Det perspektiv i vilket denna fallstudie granskas har utgångspunkt i den socio-

kulturella lärandeteorin. Utgångspunkten för lärande är en ständig utveckling 

och lärande tillsammans med ens omgivning, där språket har en viktig bety-

delse för lärandet. 
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2.5.1 Sociokulturella lärandeteorins bakgrund 

Lev Vygotskij var i början av 1900-talet den person som till stor del grundade 

de sociokulturella teorier som påverkat dagens språkforskare och pedagoger. 

Dock fick hans teorier inte full genomslagskraft förrän runt 1960-talet, långt ef-

ter hans död.  Vygotskijs perspektiv på lärande var ett samspel mellan tanke, 

språk och sociala aspekter, där hans grundsyn var att lärande sker bäst i inter-

aktion med andra. Vygotskijs mest kända tankar är hans teori om den närmaste 

utvecklingszonen, där han ville betona att en människa inte kan nå det maximala 

lärandet utan att samspela med andra, för att nå nästa nivå av förståelse och 

helhetssyn. (Palmér, 2010)  

 

Säljö (2017) benämner den närmaste utvecklingszonen som den närmaste proxi-

mala utvecklingszonen vilket författaren även kopplar till Vygotskijs perspektiv 

på att lärande och utveckling är ständigt pågående processer. Säljö (2017) för-

klarar Vygotskijs tankar på följande sätt: ”Han menade att när människor väl 

behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är de mycket nära att också behärska 

något nytt” (s. 260). Vidare poängterar Säljö att när människan är så nära att 

behärska något nytt kan hen i samspel med exempelvis läraren och klasskam-

rater utvecklas vidare.  

2.5.2 Sociokulturell syn på kunskap, språk och lärande 

Palmér (2010) belyser synen på kunskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

som ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap där författaren skriver: ”Kunskap 

ses enligt konstruktivismen inte som främst en objektiv bild av verkligheten 

utan snarare som ett av flera möjliga perspektiv på verkligheten” (s. 18). Det 

sociokulturella synsättet ser även kunskap som någonting som kommer inifrån 

individen som skapar sin egen kunskap genom att samordna nya data med det 

man redan vet vilket skapar en förståelse om saker (Palmér). Samma författare 

belyser även att det sociokulturella perspektivet på lärande sker genom att in-

divider lär av varandra. Låt säga att en elev inledningsvis är i behov av mycket 

stöd av lärare eller klasskamrater, men behöver mindre och mindre stöd för att 

slutligen utföra uppgiften helt själv, vilket är ett exempel på ett sociokulturellt 

perspektiv på en lärandeprocess av samspel med andra inom den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2010).  
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Vidare framhåller Palmér (2010) betydelsen av den sociala dimensionen för lä-

rande som viktigare än den enskilda och exemplifierar kunskapsinlärning som 

knuten till argumentation och handling samt som en produkt av aktivt försöka 

uppleva, begripa och hantera världen på ett visst sätt. Samma författare poäng-

terar en sociokulturell skildring av lärande och betonar att en dynamisk kom-

munikation är betydligt värdefullare än en ren överföringskommunikation. 

Meningsfullheten kan dock inte överföras rakt av utan är något som uppstår i 

samspel med andra (Palmér). 

 

Säljö (2017) belyser det sociokulturella perspektivets begrepp mediering, som 

grundades i Vygotskijs tankar om att människans främsta verktyg är det rent 

språkliga och det rent materiella, vilket tydliggörs av följande citat (Säljö, 

2017): ”…människor använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld 

och agerar i den” (s. 253).   
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3 Syfte 

Det primära syftet med denna uppsats är att i en kvalitativ fallstudie undersöka 

och analysera möjligheten att använda videokameran som pedagogiskt verktyg 

för att synliggöra elevernas muntliga förmågor och underlätta den formativa 

bedömningen, alltså bedömning för lärande.  

 

Uppsatsens forskningsfrågor:  

 Hur kan videokameran användas som pedagogiskt verktyg för forma-

tiv bedömning? 

 Hur kan videokameran användas för att på ett för eleven lustfyllt och 

värdeskapande sätt synliggöra dess lärande och progression i svensk-

ämnet? 

 

Fallstudien har även ett sekundärt syfte där tanken är att både jag och andra 

som läser denna text, får en anblick över hur videokameran bidra till att för 

eleven göra undervisningen mer lustfylld och värdeskapande. 
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4 Metod  

Under denna rubrik följer en beskrivning av både metod och urval, samt en 

metoddiskussion där valet av metod, forskningsetiska aspekter samt reliabilitet 

och validitet diskuteras.  

4.1 Metodbeskrivning 

I denna undersökning har trianguleringsmetoden (Ahrne & Svensson, 2011) an-

vänts, vilket betyder en kombination mellan kvalitativa metoder. Undersök-

ningen omfattar observation av lektioner, analys av tidigare inspelade filmer 

samt intervju med verksam lärare.  

 

Gällande intervjuundersökningen används en semistrukturerad intervjumetod 

(Ahrne & Svensson, 2011) där jag formulerat frågor till intervjupersonen (se bi-

laga 1). Intervjufrågorna är uppdelade i tre delar. I del ett ställs frågor gällande 

bakgrund och arbetsmetod till intervjupersonens arbetssätt. I del två fokuseras 

frågorna mot retorik, formativ bedömning och koppling till läroplanen. I del tre 

ställs frågor gällande den intervjuade lärarens egna upplevelse av arbetssättets 

för- och nackdelar, samt hur han upplever elevernas reaktioner. De tankar och 

erfarenheter den rutinerade pedagogen delar med sig av i intervjun, innehålls-

transkriberas utifrån vad som var relevant för uppsatsen. Vidare sammanställs 

transkriberingsstoffet till ett intervjuresultat som senare presenteras under re-

sultatdelen i uppsatsen.  

 

Den andra kvalitativa metoden i form av observationer (Ahrne & Svensson, 

2011) äger rum innan intervjun. Ett antal lektioner kommer att observeras, in-

nehållande både moment där eleverna filmar sina arbeten samt med moment 

där eleverna får ta del av sina egna och kamraters arbeten med formativa be-

dömningsinslag. Som stöd för observationen utformades ett enkelt observat-

ionsschema (se bilaga 2). 

I ett tredje och avslutande moment kommer ett antal inspelade filmer att analy-

seras gällande arbetssättets effekt på elevernas progression. I detta moment stu-

derades fyra stycken tidigare inspelade filmer från var och en av tre utvalda 

elever. 
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4.2 Urvalsbeskrivning 

Urvalet blev subjektivt och väldigt begränsat då fallstudien undersöker möjlig-

heterna hos en viss lärares arbetssätt. Den skola där undersökningen ägde rum 

var lärarens aktuella arbetsplats och klass. Skolan var en F-9 skola och klassen 

som läraren undervisar var en av mellanstadieklasserna. 

 

För observationerna önskade jag ta del av lektioner där eleverna arbetar med 

filminspelning samt filmvisning innehållande formativa inslag.  

 

Vid analys av tidigare filmer skedde urvalet utifrån att jag förklarat för läraren 

att jag ville ta del av en så kallad lågpresterande elevs filmer, en medelstark elevs 

filmer samt en stark elevs filmer. 

4.3 Genomförande 

I planeringsstadiet av denna fallstudie kontaktades aktuell lärare, som både hen 

och hens arbetssätt finns beskrivet i inledningen av uppsatsen. Syftet med det 

första samtalet med läraren var att undersöka möjligheten att få ta del av hens 

arbetssätt, vilket var en förutsättning för att undersökningen ens skulle vara 

möjlig. Läraren i fråga är en väldigt entusiastisk person och vill gärna dela med 

sig av sina tankegångar och var öppen för ett besök. Litteratur samlades däref-

ter in för att fördjupa mig i relevanta delar inom ramen för uppsatsens forsk-

ningsfrågor. Närmare mitt besök mejlades forskningsplanen som uppsatsen 

bygger på till läraren med syfte att hen fick ta del av undersökningens ramar 

samt vad som önskades observeras. Kort därefter kontaktades lärare per telefon 

för att boka in en dag för både observationer och intervju, vid den skola hen 

arbetar på. Läraren föreslog en dag där eleverna först arbetade med att just 

filma sina arbeten inom ramen för svenskämnet och där de senare under dagen 

även tar del av färdiga filmer, samt ger varandra återkoppling. Läraren var även 

undervisningsfri mellan dessa lektioner vilket möjliggjorde att studera gamla 

filmer med syftet att analysera elevernas progression Läraren var dessutom 

även undervisningsfri sista tiden på eftermiddagen där intervjudelen planera-

des in.      

 

Beträffande observationerna av lektioner valdes en passivt deltagande metod 

(Ahrne & Svensson, 2011). Syftet med valet var att kunna delta i lektionssalen 
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samt i den studio där eleverna spela in filmer, men att påverka lektionsuppläg-

get och eleverna så lite som möjligt. Det som observerades under den första 

lektionen (en dubbellektion), var lärarens värdeskapande arbetssätt med influ-

enser av digital teknik, där eleverna bland annat spelade in filmer i en studio. 

Mina utgångspunkter för den första observationsdelen var hur arbetsgången 

såg ut och hur tekniken användes, samt ifall arbetssättet och användandet av 

digital teknik upplevs som motiverande för eleverna.  Under den andra lekt-

ionen observerades arbetssättets slutmoment, där elevernas tog del av egna och 

andras arbete. Under det just nämnda momentet observerades fortfarande ar-

betsgången, men även hur de muntliga förmågorna synliggjordes för eleverna 

och hur eleverna användes som läranderesurser för varandra.  Mellan dessa två 

observationstillfällen fanns det utrymme för att studera några tidigare filmer 

med arbeten från var och en av tre elever. Dels av elevernas första film samt 

dels med fördelad tidsintervall på en period av cirka ett och ett halvt år. Det 

som studerades gällande de tidigare filmerna var elevernas progression av lä-

randet, både för att jag ville se elevernas progression samt hur arbetssättet möj-

liggör för eleverna själva att se progressionen. 

 

Inför intervjutillfället tog jag del av olika tillvägagångssätt för intervjuer i Hand-

bok i kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011). Alternativen för intervjume-

toder stod mellan djupintervju och semistrukturerad intervju. I den ovan 

nämnda handboken framhölls att standardiserade frågor ska användas då syf-

tet är att kunna jämföra svaren med andra undersökningar, i detta fall mot ob-

servationer och analys av elevfilmer. Det jag vill jämföra är om jag fick samma 

upplevelse som läraren kommer att berätta om på intervjun. Kombinationen av 

kvalitativa metoder blev då per automatik att valet föll på en semistrukturerad 

intervjumetod. Tanken på djupintervjuer, vilket Ahrne och Svensson (2011) 

framställer som en avslappnad samtalsmetod på kamratnivå, där den som in-

tervjuar delger mycket av sig själv och sina egna tankar låg dock nära till hands, 

då jag känner intervjupersonen sedan tidigare. Jag ville dock även fokusera på 

en neutralitet och en objektivitet under intervjun för att inte mina tidigare upp-

levelser av arbetssättet samt de lektioner jag observerade skulle färga intervjus-

varen, vilket stärkte valet av intervjumetod. 

 

Gällande teori och bakgrund utgör litteratursammanställningen och den socio-

kulturella teorin de analysverktyg som studien analyseras och diskuteras uti-

från. Undersökningen utgår alltså från ett sociokulturellt perspektiv gällande 
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språkets betydelse och att lärande sker i interaktion med varandra samt sam-

manställd litteratur av ämnet.    

4.4 Forskningsetiska reflektioner 

Forskningsetiska reflektioner är ett etiskt viktigt område att reflektera över och 

citatet ur God forskningssed (vetenskapsrådet, 2017) klargör dess innebörd: ”En 

mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medver-

kar i forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan 

förefalla självklart att dessa personer i största möjliga utsträckning ska skyddas 

från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i forskning”. 

Studien som genomförts avser mänskligt medverkande och får då, precis som 

citatet i stycket ovan beskriver, en högre etisk känslighet i jämförelse med att 

exempelvis befintligt forskningsresultat studerats. Med dessa etiska aspekter i 

åtanke har reflektioner gjorts över den kodex som vetenskapsrådet (2017) klar-

lägger, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

 

Tillvägagångssättet för att säkerställa de ovan nämnda kodexkraven var att in-

formera den aktuella läraren om omnämnda krav, fallstudien och dess syfte. 

Under klassrumsobservationen så var det arbetssättet och inte eleverna som ob-

serverades, där en övervägning tillsammans med handledaren ledde till be-

dömningen att inget missivbrev behövde skrivas. Vårdnadshavare och elever 

blev informerade om mitt besök via läraren och eleverna blev påminda om syf-

tet med mitt besök även inför observationerna. Vidare så har samtliga föräldrar 

och lärare skrivit under en fullmakt till läraren att filmer som sparats får visas 

för andra i pedagogiskt samt forskningssyfte. Därför studerades filmerna på 

plats tillsammans med läraren, då dessa inte fick lämnas ut. Beträffande inter-

vjun blev läraren informerad om att hens medverkan hålls så anonym som möj-

ligt i uppsatsen och att undersökningen sker i utbildningssyfte. Inför intervjun 

meddelades läraren att deltagandet är frivilligt samt att hen enligt god forsk-

ningssed har rätt att avbryta när så önskas. Intervjun spelades även in för både 

min och lärarens säkerhet, gällande vad som sagts under intervjun och inte. 

Självfallet tillfrågades läraren om hen accepterade inspelningsmetoden som 

skedde med hjälp av en mobiltelefon och en enkel inspelningsapplikation, vil-

ket läraren gav sitt samtycke till. Efter intervjun utlovades en objektiv och en 

sanningsenlighet i sammanställningen av lärarens svar, samt att det resultat 
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som kommer att presenteras har koppling till mina forskningsfrågor eller syf-

tesbeskrivning. Det kommer inte att ske någon analys av personliga åsikter och 

värderingar som kan peka ut person eller skolan och påverka dessa negativt, 

varpå både intervju- och observationsresultatet korrekturläses en extra gång. 

Beträffande eleverna kommer de att hållas helt anonyma och ingen elevs namn, 

eller annan personlig information kommer att skrivas i uppsatsen. 

4.4 Reliabilitet och validitet   

Eliasson (2013) förklarar reliabilitet som ifall undersökningen är pålitlig. Relia-

biliteten utgår från att den som läser ska kunna lita på att undersökningen ger 

samma resultat om den upprepas under så likartade förhållanden som möjligt.  

Undersökningen i denna uppsats bedöms ha relativt hög reliabilitet. Naturligt-

vis skulle inte undersökningen gå att genomföra hos någon annan lärare för att 

få samma utfall, men uppfattningen är att samma utfall skulle ges beträffande 

hur läraren arbetar samt möjlighet till att visualisera elevernas muntliga för-

mågor. Intervjuns grundfrågor är dessutom formulerade utefter forskningsfrå-

gorna och läraren har tagit del av forskningsplanen, vilket gör hen medveten 

om ramarna för fallstudien. Däremot kan självklart analys och diskussion se 

annorlunda ut beroende på hur forskaren ser på det empiriska materialet, vilket 

handlar om ett tolkningsutrymme som jag anser vara rimligt. 

 

Eliasson (2013) understryker att begreppet validitet handlar om undersökning-

ens giltighet, att den mäter det den ska mäta. I denna undersökning handlar 

validiteten om att de kvalitativa undersökningarna mäter det de är syftat att 

mäta, och att den data som undersökningarna utgör känns trovärdig och är 

sann. Reflektionen är att undersökningen har en relativt hög validitet och jag 

utgår från att det läraren berättat i intervjun är sant. Arbetssättet som beskrevs 

under intervjun observerades även, och elevernas arbetsinsats upplevdes som 

rutinmässig. Jag har även tidigare arbetat med läraren vilket underlättade be-

dömningen om att arbetssättet inte modifierades för en bättre upplevelse. Dock 

finns en detalj där läraren kunnat påverka utfallet gentemot om det varit slump-

mässigt, när hen hade möjlighet att välja vika tre elevers filmer som utgjorde 

analysen av elevernas progression. Upplevelsen var å andra sidan att de filmer 

som studerades var på de nivåer som önskats och med det i åtanke anses inter-

vjun som valid och utgör en trovärdig data att sammanställa empiriskt material 

av. 
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5 Resultat 

I denna del presenteras det sammanställda resultatet av både observationer, 

analys av tidigare inspelade filmer och den intervju som hållits med verksam 

lärare.  

 

5.1 Resultat av observationer 

Den första kvantitativa metoden, observationer var indelad i två delar och re-

sultatet presenteras nedan i tre underrubriker.  

 

5.1.1 Observation lektion ett (en dubbellektion) 

Läraren inleder svensklektionen med att berätta att det är tid för måluppfyllelse 

med syftet att arbeta klart med delar som eleverna inte hunnit med. En elev var 

på besök från en annan skola och läraren började instruerade den eleven och 

övriga elever började plocka fram arbete, slå på datorer och hämta surfplattor. 

Gällande tekniken i klassrummet fanns ett fåtal datorer samt ett antal surfplat-

tor, en smartboard och en projektor. Eleverna hjälpte varandra att komma igång 

med sina arbeten och besvarade varandras frågor om var saker fanns, vad som 

skulle göras, eller annat. Efter några minuter var eleverna igång med olika ar-

beten. Hela klassen arbeta med något och det var inte många elever som ens 

tittade åt mitt håll. En elev tittade på bilder på fotbollsspelare vilket senare vi-

sade sig vara ämnade som bakgrundsbilder vid filminspelning.  

 

Det tog inte lång tid förrän några elever skrivit sitt namn på en lista på tavlan. 

Listan visade sig vara en kölista för att spela in sina arbeten i en studio. Eleverna 

går två och två till studion för att hjälpas åt med inspelningen. I studion fanns 

ett bord med en stor dataskärm, greenscreen-utrustning, mikrofon och stativ för 

Ipads. Greenscreen-utrustningen bestod av en stor grön bakgrundsduk mot vil-

ken flera strålkastare var riktade och med hjälp av en app i Ipaden, kunde ele-

verna byta ut den gröna bakgrunden till valfria bilder. Allt liknade en nyhets-

studio i upplägget. Den elev vars arbete skulle spelas in, instruerade den andra 

eleven om när i inspelningen denne skulle byta bakgrund. Båda eleverna dis-

kuterade upplägget för inspelningen av redovisningen. När diskussionen var 

klar startade inspelningen av en fejkad nyhet, som eleven själv hittat på och 

skrivit ner i form av en nyhetsartikel. Redovisningen liknade en nyhetssänd-
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ning, där bilder på bland annat kända fotbollsspelare skiftade förbi bakom ny-

hetsreportern. Vidare skiftade eleverna plats för att spela in även den andre ele-

vens film med samma arbetsordning. Nästa par spelade in ett arbete om en ar-

gumenterande text, som först skrivits och nu muntligt redovisades. Eleverna 

diskuterade kort om hur den första inspelningen skulle gå till, samt i vilken 

ordning bakgrundsbilderna skulle skiftas. Under inspelningen bryter den elev 

som agerade kameraman två gånger för felaktig justering av bilder och repor-

tern bryter en gång för omtagning. Kameramannen var fokuserad på sin upp-

gift när hen filmade en aktiv argumenterar.  

5.1.2 Observation lektion två 

Denna lektion innehöll ett redovisningsmoment av veckans inspelade filmer. 

En vit filmduk drogs ner och projektorn startade. Under lektionen visades fyra 

filmer med samma arbetsgång. Den första filmen var en inspelning av en argu-

menterande text i valfritt ämne, som en elev skrivit och resultatet var filmat. I 

filmens inledning presenterade eleven sig själv och ämnet, gav en bakgrund till 

valt problem, läste upp sina argument och gav en stark avslutande kommentar, 

vilket var retoriskt väl genomfört. När filmen var slut applåderades det rejält i 

klassrummet och läraren påminde om att det nu var den elev vars film som 

visats, som äger redovisningen och gav eleven ordet under återkopplingsdelen. 

Först frågade eleven vem som ville återberätta filmen och majoriteten av ele-

verna räckte upp handen. Vidare återberättades filmen och läraren frågade om 

den som visat sin film ansåg att återberättandet var korrekt. Därefter gavs kam-

ratbedömning, vilket läraren benämnde som att ge guldkorn. Många elever 

räckte upp handen och eleven som visat filmen avgjorde turordningen. Ele-

verna gav relevanta och motiverade guldkorn och tack vare att redovisningen 

var filmad, fick eleven förtjänsterna som gav guldkorn visualiserade för sig. 

Avslutningsvis genomförde eleverna en debatterande övning. Eleverna fick ta 

ställning om de var för eller emot ämnet som argumenterats, samt ställa sig i 

olika hörn beroende på vilken åsikt de hade, följt av att ge sin egen åsikt inklu-

sive motivering. Den beskrivna övningen var som ett debattinslag där eleverna 

även kunde locka över varandra från den ena sidan till den andra. Elevernas 

visade upp en välutvecklad förmåga att övertyga, argumentera och framförallt 

att motivera sina egna åsikter och ställningstagande. När eleverna uttalat något 

enstaka ord fel i sina filmer, eller gjorde någon humoristisk min, genererade det 

i ett gemensamt skratt i klassrummet.  
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5.1.3 Analys av elevfilmer 

Under analysmomentet studerades fyra tidigare filmer med tre olika elevers 

arbeten med en längre tidsintervall. De första filmerna som analyserades var 

från en medelpresterande elev. Den första filmen som visades hade titeln om mig 

och var elevens allra första film. Uppgiften var att skriva en presentation om sig 

själv som eleven sedan läste upp och spelade in. I filmen stakar sig eleven, fnis-

sade och läste texten innantill och sökte ingen ögonkontakt med kameran. Vid 

nästa film var eleven en nyhetsreporter och läste upp en nyhet den hade valt ut. 

Eleven läste till viss del avslappnat och tittade upp vid några enstaka tillfällen 

samt tog små pauser. Den tredje filmen var en inspelad intervju där eleven skri-

vit frågor, förberett och verkställt intervjun som spelats in. Vid den inspel-

ningen iakttogs en stolt och glad elev som delvis höll ögonkontakt med inter-

vjupersonen samt sökte kontakt med kameran. Den sista filmen som analysera-

des från denna elev, var en inspelad redovisning av en faktatext där eleven skri-

vit om ett valfritt djur. Här åskådliggjordes ytterligare förbättring med ett bra 

flyt i läsningen, varierat röstläge och ett tydligare tal. Eleven lyfte även sin blick 

frekvent mot kameran. 

Elev nummer två var en lågpresterande elev vars första film även den hade ti-

teln om mig. Här iakttogs en till synes mycket nervös elev som läste sin text 

snabbt, ryckigt och innantill. Eleven hade även skrivit en relativt kort text. Nå-

gon månad senare läste eleven upp en argumenterande text som den skrivit 

med en aning bättre flyt i läsningen, hen undvek fortfarande att titta in i kame-

ran och utstrålade osäkerhet i sitt framförande. Den tredje filmen ett drygt 

halvår senare var en inspelad uppläsning av en faktatext. Denna gång var det 

en leende elev som redigerat sin film med både förtext, bild och musik. Hen 

läste upp sin faktatext med lite bättre flyt och med betoningar samt tog små 

pauser. Den största skillnaden var främst en till synes stolt elev som presente-

rade sitt arbete och sökte ögonkontakt med kameran. Vid den fjärde filmen som 

spelats in drygt ett år senare, iakttogs en glad och självsäker elev som genom-

förde en riktigt bra intervju med en lokal företagare. Eleven ställde sakliga frå-

gor, visade prov på goda muntliga förmågor och till synes gott självförtroende 

i genomförandet av uppgiften.  

Den tredje och sista analysen omfattade en högpresterande elevs filmer. Precis 

som tidigare studerades först filmen om mig. Denna elev var redan från början 

bekväm med att läsa upp text och läste med bra flyt. Elevens andra och tredje 
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film var två olika intervjuer med några månader emellan. I den första intervjun 

ställde eleven frågor till en lokal företagare och anpassade språket väl, dock så 

lästes frågorna ordagranna från manuset. Den andra intervjun var även den väl 

genomförd och spelades också in ute på fältet. Vid den senare intervjun utstrå-

lade eleven en självsäkerhet och en stolthet över sitt arbete och var mer avslapp-

nad vid sina frågor. Den sista filmen var en nyligt inspelad redovisning av en 

argumenterande text som hen skrivit. Eleven var övertygande i sina argument 

med betoning på värderande ord och gav ett starkt avslutande budskap.  

5.2 Resultat av intervjuundersökning 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjun med verksam lärare (intervju-

guide, se bilaga 1). Intervjun har sammanställt i fem delar. Först följer de tre 

delarna arbetssättets bakgrund och lärarens tankar om innehållet, problematik kring 

arbetssättet och arbetssättets kopplingar till läroplanen. Avsnittet avslutas med de 

två delarna lärarens tankar om formativ bedömning och progression samt lärarens 

tankar om retorik.  

5.2.1  Arbetssättets bakgrund och lärarens tankar om innehållet  

Den aktuella läraren tog sin examen 2003, men hade arbetat som obehörig lång 

innan det. 2008 började läraren använda videokameran som pedagogiskt verk-

tyg i undervisningen. Innan det övervägde hen att sluta som lärare och var trött 

på sitt jobb och berättade om hur hen till mestadels bara fick tjata och gnata. 

Läraren förklarade sin upplevelse över hur många elever inte alls var motive-

rade för sina skoluppgifter och att det fanns elever som överhuvudtaget var 

svåra att få igång att skriva något. Läraren gjorde en sista övervägning för att 

försöka förändra sitt arbetssätt och framhåller vikten av att rannsaka, utvärdera 

och utveckla sig själv som pedagog. Därmed började läraren använda sig av 

filminspelning som metod i undervisningen, för att göra den mer meningsfull. 

Läraren betonar även sitt eget intresse för filmandet och med de nya digitala 

kamerorna och projektorerna som då kom, ökade även möjligheten. När meto-

den introducerades så uppmärksammade läraren omgående en påtaglig för-

ändring. Eleverna som haft svårt med motivationen gjorde flera arbeten. Till en 

början fick eleverna iscensätta nyhetsprogram, där de utklädda och intog en roll. 

Att använda roller avskaffades längre fram, då läraren upptäckte hur effekten 

av att eleverna kunde se sig själva lyckas, stärkte deras eget jag som i sin tur 

gjorde rollerna överflödiga. Läraren reflekterade över att när eleverna fick se 
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sig själva lyckas och såg hur de utvecklades samt att de fick beröm för det de 

gjorde, så ökade även deras självkänsla. Läraren berättar hur filmerna senare 

synliggjorde flera elevers progression från blyga och osäkra till mer självsäkra 

individer, gällande att tala och redovisa inför en klass. Läraren förklarar:  ”Det 

var så det började, sen har jag utvecklat det allt eftersom, för då man ser möj-

ligheterna blir man peppad”. 

 

Vidare förklarade läraren att när hen introducerar arbetssättet för en ny klass, 

berättar hen om sig själv, sina intressen och så vidare. Tanken är att närma sig 

eleven genom att delge av sig själv. Därefter övergår läraren till att visa nyfi-

kenhet genom att visa att hen vill veta mer om varje elev. Läraren ber då ele-

verna att skriva om sig själva och förklarar att syftet är att lära känna de nya 

eleverna samt hur eleven läser och framför en presentation. Eleverna får då 

skriva manus, filma och lämna in den uppgift som läraren benämner som filmen 

om mig. Därefter får eleverna använda videokameran mer och mer för att spela 

in olika arbeten med syftet att öka meningsfullheten. Eleverna får exempelvis 

göra intervjuer, där eleverna från grunden arbetar med hur en intervju går till, 

för att till slut genomföra en intervju i skarpt läge. Den skarpa intervjun filmas 

och eleverna får dela med sig av resultatet till klassen. Läraren menar att en 

sådan intervju gör uppgiften mer värdefull och att eleverna ser en mening med 

den, samtidigt som det skapar ett värde för andra, och betonar att det då även 

finns en mottagare till det eleverna producerar. En bonus av att göra uppgifter 

i skarpt läge är enligt lärarens uppfattning att eleverna blir tryggare i sig själv 

och växer med att se hur de lyckas. Läraren belyser även förtjänsten att styra 

uppgifter utifrån elevernas intressen, vilket gör uppgifterna än mer motiverade. 

 

Läraren framhåller videokameran och även Ipad som enkla och smidiga verk-

tyg som går att ta med sig överallt. Vidare exemplifierar hen hur eleverna kan 

filma utedagar och tillsammans titta på filmerna för att ”knyta ihop säcken” och 

reflektera över vad de lärt sig. Läraren framhåller hur en kombination av att 

både upplevt och att sedan titta på sitt arbete, förstärker lärandet för eleven som 

tillbaka i klassrummet exempelvis har lättare att återge vad den varit med om 

och vad den lärt sig. Läraren upplever även en glädje hos eleverna när de till-

sammans tittat på det de gjort, vilket leder till både skratt och givande diskuss-

ioner. Hen upplever även en ökad skrivglädje hos eleverna när de skriver ett 

arbete som ska spelas in och har en mottagare. Vidare fortsätter läraren med att 

belysa möjligheten till ämnesintegrering då svenskans läsa, skriva, tala, samtala, 
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är viktiga delar även i andra ämnen. Inspelade filmer i andra ämnen används 

vid presentationer i svenskämnet. Läraren exemplifierar ett arbete där eleverna 

instruerats hur en labbrapport skrivs på svensklektionen och själva labben ut-

förs och spelas in av eleverna på kemilektionen. Vidare redovisas labben med 

tillhörande reflektioner över utgången på svensklektionen, vilket underlättas 

av att läraren både undervisar i NO och svenska. Ett annat exempel är när ele-

verna skriver faktatexter, vilka kan vara knutna till SO eller NO, i integration 

med svenskämnet. Läraren poängterar att på så vis blir även undervisningen 

mer tidseffektivt och att språkutvecklingen blir integrerad i flera ämnen samti-

digt. 

 

Läraren upplever att eleverna lär mycket av att ta del av andras filmer, exem-

pelvis ovanstående nämnda faktafilmer, som kan handla om djur, växter etce-

tera, där eleverna både kan få vara experter eller tillsammans utgöra expert-

grupper för att lära sina kamrater. Läraren beskriver att hens uppfattning är att 

eleverna på så vis minns mer, och har ett bättre fokus gällande kamraternas 

faktafilmer, än faktafilmer på nätet. Läraren förklarar: ”det är bättre för minnet 

och det handlar om att lära av varandra” samt att läraren belyser åter Vygotskijs 

tankar och betonar: ”kraften av att lära tillsammans”. 

 

Läraren trodde inte att hen skulle få uppleva den effekt som upplevts, utan tan-

ken var att utveckla undervisningen till att bli mer meningsfull och roligare. 

Hen framhåller återigen förmågan att som pedagog ständigt vara öppen för att 

göra något annorlunda och bättre, och att våga prova samt reflektera över om 

det man provar kan leda till något mer. Läraren upplever att när eleverna skri-

ver för att sedan filma, sker även en fördjupat kognitiv process kring texters 

uppbyggnad, för att omarbeta texter till tal och bild.  Filmandet fyller även ett 

syfte direkt kopplat till lärarens egna utveckling. Läraren menar att hen har 

själv lärt sig mycket och påtalar att det blir enklare och tydligare att utvärdera 

sitt eget upplägg, se vad som fungerat och vad som inte fungerat och kan på så 

vis utveckla uppgiften. Läraren fortsätter med att berätta hur hen fått ett annat 

perspektiv på lärande och har en högre förståelse för exempelvis Vygotskijs 

tankesätt och läraren citeras: ”Man ser kraften i en grupp, dynamiken i en grupp 

och hur de kan hjälpa varandra och lyfta varandra”. Vidare betonar läraren hur 

eleverna generellt blir motiverade av att få filma och att deras filmer blir en 

produkt av vad de arbetat med. På så vis motiveras även eleverna att göra bra 
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arbeten som ligger till grund för själva filmandet. Exempelvis så blir en skriven 

text ett fundament för den produkt de levererar. 

 

Läraren har aldrig upplevt att eleverna är frågande till att använda den digitala 

tekniken och har aldrig varit med om någon elev som inte upplevt arbetssättet 

som lustfylld när eleven väl kommit in i det. Däremot har hen stött på en rädsla 

över att visa sina filmer och att höra sig själv prata. Eleverna kan exempelvis ha 

upplevt sig själva som fula och att de pratar fult. Läraren tydliggör att detta är 

enstaka elever och berättar att det för någon elev tagit nästan en hel termin in-

nan de tagit steget att visa filmer för klassen. Dessa elever började med att visa 

sina filmer för föräldrar, därefter började de delta i grupparbeten där eleverna 

fick mycket beröm. Utvecklingen blev till en process för självkänslan och lära-

ren beskriver en stor lycka hos eleverna när de till slut vågade visa sina arbeten 

och fick se att de kunde och hur de utvecklades.  

 

Vidare så är läraren även tydligt med att hen i övrigt arbetar ganska så tradit-

ionellt med traditionellt läromedel. Själva filmandet är en del av undervis-

ningen, som gör lärandet mer lustfyllt och värdeskapande. Hen ser filmandet 

som ett formativt och värdeskapande verktyg, vilket motiverar eleverna att 

göra sitt arbete bättre i och med att andra ska ta del av det. Läraren drar liknel-

sen med att bjuda hem någon på middag:  ”man anstränger sig lite extra, 

plockar fram servetter och plockar fram något bättre ur frysboxen om man bju-

der in andra”.  Läraren poängterar att barn är kreativa och lägger sig inte spe-

ciellt mycket i själva filmandet. Hen vet vad eleverna skrivit eller gjort och får 

relativt fria händer vid redigering och inspelning. Tanken är att inte begränsa 

eleven, utan låta dem pröva, lära och förbättra, vilket blir en process.  

 

5.2.2 Problematik kring arbetssättet 

Läraren poängterade att det sällan eller aldrig är något problem med att få ele-

verna att tillämpa arbetssättet och att använda digital teknik för att spela in och 

redigera film. Hen framhöll istället, både allvarligt och skämtsamt, att ett kon-

servativt tänk, fördomar och en rädsla för förändring bland pedagoger som 

större hinder. Läraren påpekade även att en brist på datavana som ett tänkbart 

problem och förklarade att förutom att kunna använda tekniken bör man bland 

annat kunna hålla en systematisk ordning och dokumentera efter exempelvis 

vecka, namn och arbete i ett mappsystem. Läraren ser dock avsaknaden av re-

surser som det allra största hindret och efterlyser en till en med Ipads till alla, 
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för att kunna filma och redigera mer tidseffektivt. Läraren och klassen har för-

övrigt blivit tilldelad ett stipendium för sitt arbetssätt, som man använt vid in-

köp av greenscreen-utrustningar. Inköpen har i sin tur ställt mer krav på ut-

rymme/lokaler. Vidare berättade läraren att fler klasser börjat med samma ar-

betssätt och då skulle ännu mer utrustning behövas. Dock poängterade läraren 

att man klarar sig även med bara Ipads, men möjligheterna att filma i en studio 

stärker upplevelsen och motivationen.  

5.2.3 Arbetssättets kopplingar till läroplanen  

Kopplat till värdegrunden drar läraren paralleller mellan sin klass som är 

trygga med att prata med/inför varandra och till sitt arbetssätt. Hen ser även 

momentet med att titta på varandras filmer och att ge varandra beröm som yt-

terst värdegrundsbasserat, där enskilda elever är i centrum samt får beröm. 

 

I frågor hur läraren ser på skolans uppdrag berättade hen hur arbetssättet även 

skapar intresse hos föräldrarna. Läraren beskriver att föräldrarna blir mer en-

gagerade och nyfikna och är väldigt intresserade av att se filmer på utvecklings-

samtal och föräldramöten. Läraren förklarar att föräldrarna lättare kan se ele-

vens utveckling och vad de gör i skolan. Vidare poängterade läraren att arbets-

sättet även är väldigt förberedande för samhällslivet och betonar: ”skolan ska 

vara ett lärande för livet, inte bara för att man ska gå vidare i skolväsendet så 

att säga”.  

 

Gällande svenskämnets muntliga förmågor påtalade läraren att med filmerna 

finns allt dokumenterat. På filmerna hörs hur eleven läser, muntligt presenterar 

saker, etcetera. Läraren belyste även hur all språkutveckling samspelar, från att 

skriva texter både för hand och dator, redigera texter, förbereda och genomföra 

presentationer och så vidare. Att alla delar finns dokumenterade på film, un-

derlättar även för väldigt mycket för bedömningen menar läraren. 

 

Som slutsummering av hela intervjun fick läraren sammanfatta förtjänsterna 

med arbetssättet med tre specifika saker, vilka blev: Eleven får stå i centrum för 

sitt lärande, eleven får möjlighet att se sin utveckling samt att eleven får upp-

leva ett meningsfullt och värdeskapande lärande. 
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5.2.4 Lärarens tankar om formativ bedömning och progression 

Läraren belyser att genom elevernas inspelning av sina färdiga arbeten och att 

alla tillsammans kunna titta på resultatet, gör filmerna mycket användbara i 

formativt syfte. Läraren: ”formativ bedömning är en förutsättning för att vi ska 

kunna hjälpa eleverna framåt, ingen elev är klar i sitt lärande”. Läraren för-

stärkte betydelsen av filmerna för formativ bedömning och framhåller att både 

lärare och elever utvecklas och betonar: ”Jag vet inte ett bättre verktyg”.  

 

I det formativa arbetet använder sig läraren mycket av kamratbedömning som 

hen benämner att ge guldkorn (se observationsresultatet lektion två för tillväga-

gångssätt). Läraren understryker hur beröm från andra stärker både elevernas 

självkänsla och lärande, samtidigt som de som ger återkoppling, tränar på att 

utveckla och motivera sina åsikter. Läraren klargör att när eleverna får ta del av 

varandras arbeten så sker ett kollektivt lärande. Eleverna ser och hör vad de 

andra gjort, vilket de även lär sig av och vill göra likadant eller ännu bättre. 

Läraren anser att eleverna utvecklas och blir kreativa av att se och lära av 

varandra och att de snabbt lär sig filma, redigera och använda tekniken bättre 

än läraren.  

 

Läraren förklarar kamratbedömning som en process och att eleverna i årskurs 

fyra och fem oftast endast ger varandra beröm med syftet att det ska inverka på 

både trygghet, självkänsla och lärande. I årskurs sex får eleverna ge varandra 

mer konstruktiv kritik, vilket även kan introduceras redan i femman, om de är 

mogna för det. Läraren betonar att mottagligheten för den konstruktiva kritiken 

måste byggas upp och belyser att eleven måste vara redo för att ta kritiken som 

tips på att göra saker bättre och att inte ta den som ett personligt nederlag.  Hen 

tillägger att eleven inte ska behöva vara rädd att misslyckas, då utmanar eleven 

inte sig själv och tar sig själv som exempel. Under lärarens skolgång så begrän-

sade hen sig själv och till ord som hen kunde stava, då läraren var livrädd för 

att stava fel, vilket begränsade språkutvecklingen.  

 

Fortsättningsvis gällande det formativa arbetet, så beskriver läraren hur hen 

brukar visualisera målen med uppgifter genom att skriva upp dessa på tavlan. 

Eleverna kan på så vis reflektera över målen när de ser sina filmer. Läraren be-

tonar vikten av att få eleven att reflektera kring vad den kan utveckla och bru-

kar låta eleverna ge exempel på förbättringar med motiveringar, vilket fungerar 

som en självbedömning.  
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Gällande elevernas medvetenhet om sin progression har läraren en avslutande 

aktivitet varje fredag. Vid aktiviteten används en tal-mus i tyg och bara den elev 

som håller i musen får prata. Eleverna få här bland annat berätta om vad de lärt 

sig under veckan. Syftet är att eleverna får prata om lärande och lär sig vad ett 

lärande är genom att reflektera över vad de själva lärt sig och vad samt hur 

andra har lärt sig. I den beskrivna aktiviteten förklarar läraren: ”eleverna får 

även känna att de kan vara producenter av sitt kunnande till varandra”. Vidare 

gällande progressionen får eleverna även göra återblickar, speciellt i slutet på 

terminerna. Vid återblickarna får eleverna tillsammans titta på gamla filmer och 

se hur de utvecklats från nervösa till tryggare individer samt hur de bland annat 

utvecklat sina muntliga förmågor. Lärare upplever att eleverna tycker att detta 

moment är roligt och att eleverna skrattar med varandra istället för åt varandra. 

Eleverna skrattar även själva åt sina felsägningar eller vad det nu kan vara och 

läraren framhåller detta som ett kvitto på ökad självkänsla.   

 

Vidare belyste läraren även den formativa vinningen för sig själv som pedagog. 

Med hjälp av filmerna kan hen utvärdera syftet med ett arbetsområde, reflek-

tera över om uppgiften föll väl ut, ändra instruktioner, utvärdera om eleven 

tränade den förmåga som var avsett och får samtidigt mycket dokumentation 

som underlättar den summativa bedömningen gentemot kunskapskraven.  

5.2.5 Lärarens tankar om retorik 

Beträffande retorik belyste läraren att eleverna hela tiden tränar på sin retorik-

förmåga när de arbetar med film. Eleverna får öva på förhållningsätt, kropps-

språk, tala, samtala och anpassa språket utefter mottagare. Läraren exemplifie-

rade att under momentet veckans lokala nyheter kan exempelvis eleverna få in-

tervjua andra elever från andra klasser, samhällsmedborgare, lokala entrepre-

nörer och har till och med intervjuat landshövdingen. Läraren betonar sådana 

övningar som en del i ett värdeskapande arbetssätt i vilket eleverna får förbe-

reda sig, lära sig tala inför andra, boka tider för möten etcetera.  Eleverna själva 

har även blivit intervjuade av en riktig reporter som blev imponerad av de mo-

tiverande och utvecklade svar som eleverna givit, vilket läraren nämnde som 

ett av många roliga och tydliga kvitton på att arbetssättet ger resultat.    

 

Vidare exemplifierade läraren att på svensklektionerna så struktureras texter 

upp och eleverna arbetar med genrepedagogik. Eleverna får instruktioner om 
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hur texter skrivs, får återkoppling och tips på kroppsspråk med mera, vilket 

eleverna får reflektera över när de senare ser varandras filmer. Dessutom gäl-

lande att öva retoriska färdigheter så diskuterar läraren ofta skillnader mellan 

hur man anpassar språket efter olika mottagare och med eleverna som får göra 

provintervjuer med varandra eller lärare i olika syften. Ett annat exempel på 

retorisk träning är en övning som läraren benämner heta stolen. Där får den elev 

som sitter i stolen ej staka sig eller upprepa sig, med syftet att variera sitt språk 

och att tala inför andra. 
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6 Analys 

Med sociokulturella glasögon har tolkningar och jämförelser gjorts mellan det em-

piriska material som framkommit utifrån trianguleringsmetoden och samman-

ställningen av den sociokulturella lärandeteorin som presenterades i bak-

grundsavsnittet.  

6.1  Analys av resultatdelen 

Vid lektionsstart av båda observerade lektioner upplevdes en stor förväntan i 

klassrummet, både hos elever som arbetar med uppgifter, filmar sina redovis-

ningar, visar sina arbeten samt hos elever som agerar åskådare. Samtliga elever 

var angelägna om att både deras egna- och kamraternas arbeten skulle bli lyck-

ade, oavsett om man filmade eller redovisade. Vid en av inspelningarna ville 

väldigt gärna kameramannen visa den andre eleven hur övergångarna av bak-

grundsbilderna blivit, för att försäkra sig om att kompisen var nöjd. 

 

Under observation av den första lektionen, samspelade eleverna med de två 

verktyg som Vygotskij (Säljö, 2017) betonat som människans allra främsta, vil-

ket är språket och det materiella. Inledningsvis använde eleverna språket i in-

tegration med varandra, för att komma igång med arbetet. Eleverna ställde frå-

gor till varandra, samtala om olika alternativ att genomföra sina uppgifter och 

så vidare. Med de digitala verktygen, alltså det materiella, motiveras eleverna 

samtidigt som de genom verktygen och sina filmer kunde se och förstå sitt lä-

rande samt förmedla lärandet till sina kamrater. När eleverna spelar in film an-

vänder de språket som verktyg för att ge varandra instruktioner samt tips och 

idéer, vilket gör att lärsituationen sker i samspel med andra. 

 

När eleverna tillsammans tittar på sina färdiga arbeten i form av de filmer de 

spelat in, sker lärandet i enighet med Vygotskijs perspektiv, alltså i samspel 

mellan tanke, språk och sociala aspekter. I tanken reflekterar eleverna över vad 

som visats på filmen, tänker på arbetets förtjänster och hur detta ska motiveras 

och framföras. Språkligt utmanas eleven i att framföra berömmet så att det tas 

emot på korrekt sätt, vilket bidrar både till det egna och till andras lärande i ett 

socialt samspel. Den debattliknande övning som observerades i samband med 

filmvisningen, där eleverna fick ta ställning för och emot ämnet som argumen-

terats på filmen var ytterligare en anblick på hur tanke, språk och sociala 
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aspekter kan samspela. Samtliga moment utmanade elevernas muntliga för-

mågor och anmärkningsvärt var att se hur engagerade och motiverade alla ele-

ver var, gällande både sitt egna och sina kamraters lärande. Filmvisning och 

debattuppgiften faller även väl ut mot Palmérs (2010) beskrivning av kunskaps-

inlärning, vilken är som knuten till argumentation och handling, samt likt för-

fattarens tanke om att meningsfullheten uppstår i samspel med andra. Vid film-

visningen uppkom även en del skratt bland eleverna, dock så skrattades det 

med varandra och inte åt varandra och eleverna upplevdes både bekväma och 

vana vid arbetssättet och arbetsgången. Vidare analys är att under hela lekt-

ionsuppläget med filmvisningsmomentet och debattövningen skedde lärandet 

i interaktion med andra, vilket även var Vygotskijs grundsyn på lärande, där 

språket och det materiella bidrog till elevernas lärande.  

 

Den ovan beskrivna filmvisningen var även slutprodukten av elevernas arbeten, 

som de hade gjort sitt bästa för att iordningställa. Under lektionen presenterade 

eleverna sina argumenterande texter och tog även del av varandras filmer, där 

de kunde se hur andra elever gjort, få tips och nya infallsvinklar som öppnar 

sig för eleverna. Genom att se hur andra hade genomfört uppgiften, redigerat 

och presenterat filmer, kunde eleven med hjälp av vad den såg och hörde, kliva 

in i den närmaste proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017) där eleven i samspel 

med andra når nästa nivå av förståelse och helhetssyn. 

 

Angående analys av tidigare filmer som eleverna gjort, kunde en påtaglig för-

bättring upptäckas beträffande motivation, glädje och självförtroende samt 

även en synlig progression av kommunikativa färdigheter i att läsa, tala och 

samtala.  

 

Beträffande intervjuresultatet berättade läraren om elever som inledningsvis 

inte vågade ta steget att dela med sig av sina produkter till övriga elever. Ele-

verna var i detta läge i mycket stort behov av stöd ifrån andra, vilket de först 

fick från föräldrar och lärare, för att senare ta steget att spela in och vara med 

vid visning av grupparbeten. När eleverna i samspel med andra kunde ta steget 

till att våga visa sina egna filmer och därmed även kunde de ta del av andras 

återkoppling för att utveckla sina kommande produkter, blir analysen ett ytter-

ligare exempel på elever som samspelat med andra i den närmaste proximala 

utvecklingszonen.   
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Vidare gällande lärprocesser är Vygotskijs tankar att lärande och utveckling är 

ständigt pågående processer. Efter analysen av några elevers tidigare filmer, 

kunde en liknande analys fastställas gällande att lärande är en pågående pro-

cess i samspel med andra. I de dokumenterade filmerna visualiserades den lär-

process som skett i interaktion med sin omgivning, då elevernas har lärt genom 

att ta del av andras produkter, hört andras resonemang och fått beröm av andra 

för sin egen produkt.  

 

Analyser av både observation, tidigare filmer och intervjuresultatet åskådliggör 

att läraren själv har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet och ofta använder 

eleverna som läranderesurs för varandra. Läraren belyste själv under inter-

vjun: ”Man ser kraften i en grupp, dynamiken i en grupp och hur de kan hjälpa 

varandra och lyfta varandra”. Under intervjun, gällande att eleverna tar del av 

kamraters faktafilmer upplevde läraren att: ”det är bättre för minnet och det 

handlar om att lära av varandra” varpå läraren nämnde Vygotskijs och beto-

nade: ”kraften av att lära tillsammans”.  
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7 Diskussion  

Detta kapitel omfattar först en diskussion och sammanfattning av resultatet 

kopplat till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Därefter följer en diskussion 

gällande resultatet kopplat till bakgrunden, följt av mina upplevelser och slut-

ligen en diskussion kring vidare forskning.  

 

7.1 Diskussion av syftesbeskrivning / forskningsfrågor  

Nedan prövas om uppsatsens uppnått sitt syfte vilket även påvisar om resulta-

tet nått fram till ett besvarande av forskningsfrågorna:  

 Hur kan videokameran användas som pedagogiskt verktyg för forma-

tiv bedömning? 

 Hur kan videokameran användas för att på ett för eleven lustfyllt och 

värdeskapande sätt synliggöra dess lärande och progression i svensk-

ämnet? 

Fallstudiens syfte var alltså att undersöka och analysera möjligheten att an-

vända videokameran som pedagogiskt verktyg. Ovanstående forskningsfrågor 

har undersökts genom en triangulering av kvalitativa metoder. Det resultat som 

studien påvisat, har framkommit genom observation av en specifik lärares lekt-

ioner, analys av tidigare elevfilmer samt intervju med läraren. Resultatet visar 

att videokameran är ett utmärkt verktyg och möjliggör mycket mer än det 

denna undersöknings syftade till från början. Sammanfattningsvis visar resul-

tatet att videokameran är ett ypperligt verktyg för formativ bedömning. Fil-

merna som produceras är slutprodukter av elevarbeten och när eleverna tar del 

av dessa filmer tillsammans med sina klasskamrater och lärare, öppnar det upp 

för stora formativa möjligheter. Genom själv- och kamratbedömning kan ele-

verna visuellt granska sina egna förtjänster och utvecklingsområden samt även 

ta del av egna och andras arbeten och retoriska förmågor. Vidare fungerar på 

så vis eleverna som läranderesurs för varandra och genom att belysa förtjänster 

i varandras prestationer kan eleverna stärka både sin självkänsla och sitt lä-

rande. Andra formativa fördelar av att filma elevernas slutprodukter är att un-

derlätta för lärares utvärdering av arbetssätt, som på så sätt blir visualiserat.  

 

Vidare visar resultatet att arbetssättet med videokameran gör undervisningen 

mer lustfylld och värdeskapande för eleverna. Resultatet av observationerna 
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påvisade hur den digitala tekniken med bland annat Ipads och greenscreen-

studio var motivationshöjande samt hur eleverna visade ett stort engagemang 

för både sitt och andras lärande. Eleverna får ta del av resultatet och dessutom 

dela med sig till andra, vilket gör uppgifterna meningsfulla samt har en motta-

gare. Arbetar man som den aktuella läraren i undersökning och vinklar uppgif-

terna till skarpt läge, får de en ännu högra grad av värdefullhet. Att eleven se-

dan får ta del av sina filmer ger ett ypperligt tillfälle för de att se sin egen pro-

gression i svenskämnet och framförallt gällande retoriska förmågor som annars 

inte går att synliggöra på samma sätt. Om eleverna och läraren dessutom tittar 

på filmer med en stor tidsdifferens blir visualiseringen av elevernas progression 

än tydligare. 

7.2 Diskussion mot bakgrunden 

Den tidigare forskning som är kopplad till denna uppsats samt övrig litteratur 

finns sammanfattad i bakgrundsavsnittet. Efterföljande diskussioner är kopp-

lade till hur resultatet i denna uppsats överensstämmer eller skiljer sig från 

denna forsknings- och litteratursammanfattning.  

 

I denna fallstudie var ett av syftena att undersöka hur språkets och framförallt 

de muntliga förmågorna kan främjas och synliggöras för eleven. Gällande 

språkutveckling hävdar Palmér (2010) att den muntliga kommunikationen är 

mycket viktig för allt lärande, vilket även läraren i undersökningen utrycker, 

till vilket videokameran är ett ypperligt verktyg för att både fånga förmågorna 

och synliggöra dessa för eleven. Hellspong (2011) påtalar språket som en avgö-

rande faktor för ett fungerande samhälle och belyser kunskapssynen med att vi 

lär i samspel med varandra. Kopplat till resultatet är lärande i samspel med 

andra samma filosofi som aktuell lärare har, vilket även speglar hens arbetssätt. 

Vidare kopplar jag ihop Hellspongs filosofi gällande språkets betydelse med 

Skolverkets (2017) vision att skolan ska förbereda elever för samhällslivet. Att 

utveckla språket och förbereda för samhällslivet är precis vad som framgår av 

det undersökta arbetssättet i resultatdelen, där det värdeskapande lärandet 

med uppgifter i skarpt läge, förbereder eleverna för att just tala, samtala, boka 

tider, ställa frågor etcetera. Självklart kan eleven öva på dessa delar även utan 

videokameran, men de kan inte visuellt ta del av sina retoriska förmågor och 

följa sin progression samt lika tydligt ta del av kamraters eller lärares beröm 

som stärker både lärandet och självkänslan, om inte detta filmas.  



44 
 

 

Vidare belyser Strömquist (1998) att språkförmåga och språkutveckling är en 

fortlöpande process och jag citerar författaren: ”Ett språkutvecklande arbetssätt 

med talet och samtalet som ständigt återkommande inslag i samspel med läs-

ning och skrivande är något som kan tillämpas i alla ämnen och stadier” (s. 15). 

Beträffande föregående mening har läraren samma filosofi gällande språket, 

varpå hen arbetar ämnesöverskridande och låter alla fyra delar samspela. Med 

hjälp av filmandet kan eleven se vad den behöver utveckla, höra sitt tal, hur den 

läser och många arbeten som filmas bygger på en väl strukturerad text. 

Strömquist framhåller även skolans ansvar att främja elevernas talprocess med 

talträning som medför talglädje och efterlyser språkutvecklande-, varierad-, 

och meningsfull undervisning för en optimal lärsituation för elevernas språk-

utveckling.  Denna undervisning som Strömquist efterlyser är påtagligt lik den 

undervisning jag exemplifierat i resultatdelen, där eleverna varierar olika me-

ningsfulla uppgifter som de visuellt kan ta del av. Eleverna får både reflektera 

över sina och kamraternas arbeten, utmanas i att anpassa språk efter olika situ-

ationer och mottagare samt att motivera sina åsikter och ställningstaganden. I 

kamratbedömningsmomentet får eleverna ta emot beröm och kan själv följa sin 

progression, vilket läraren är tydlig med att det har stärkt elevernas självkänsla. 

Jag medger även att under observationerna av arbetssättet så upplevdes själv-

säkra elever gällande att tala, argumentera, motivera och samtala. Just det kom-

munikativa självförtroendet är något som Strömquist belyser som en betydel-

sefull faktor för språkutveckling och framförallt rent retoriskt. Hellspong (2011) 

och Strömquist påtalar vikten av att eleven får samtala i en trygg lärmiljö och 

framhåller ångest och rädsla för muntliga presentationer som utvecklingshäm-

mande faktorer. Under mina observationer upplevde jag en trygg lärmiljö där 

eleverna var bekväma vid muntliga framträdanden, vilket även var lärarens 

uppfattning från intervjun. Den slutsats jag kan dra är att när eleverna systema-

tiskt får se och höra sig själv och får beröm för det de gör, så blir de mer själv-

säkra för muntlig kommunikation. Strömquist påtalar vidare hur viktigt det är 

med beröm och uppmuntran för elevernas utveckling av de muntliga för-

mågorna, och nämner självkänsla och självförtroende som grundläggande fak-

torer, precis som lärans betonat i mitt resultat.  
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Lundahl (2014) exemplifierar begreppet formativ bedömning som att ge fram-

åtsyftande återkoppling under pågående lärprocess. Lundahl och Palmér (2010) 

framhåller kamratbedömning som en form av formativ bedömning, där ele-

verna lär av varandra och i det resultat jag presenterat ges kamratbedömning 

på filmer som är en produkt av ett arbete. Dock är enligt mig en lärprocess något 

livslångt och vilket även elevernas utveckling av sina muntliga förmågor är, så 

återkoppling under pågående lärprocess ser jag som en tolkningsfråga. Ser man 

lärande som en ständig process så är återkopplingen på elevernas färdiga filmer 

framåtsyftande. Eleven kan även se sitt kroppsspråk, minspel, höra hur den be-

tonar ord och så vidare, vilket underlättar för eleven att förstå den återkoppling 

som den får. Lundahl hävdar att alla elever stärks av formativ återkoppling, 

men att svaga elever gynnas mest, vilket även blev min uppfattning av de tidi-

gare filmer som jag fick ta del av för att analysera arbetssättets påverkan på 

progressionen.  

 

I resultatet för observation av den första lektionen så benämnde läraren den 

som måluppfyllelse, där eleverna snabbt kom igång med att arbeta. Jag upp-

levde motiverade elever som visste vad de skulle göra vilket kan förklaras av 

Lundahls (2014) resonemang där författaren påtalar att om eleven får tydliga 

signaler om vart målet är och kan se sin egen kunskapsutveckling, så stärks den 

inre motivationen hos eleverna att arbeta vidare. Jag upplevde att eleverna hade 

målet klart för sig och gällande kunskapsutvecklingen får eleverna se sin ut-

veckling visuellt på film. I resultatet påvisade jag även hur eleverna tog ansvar 

för både sina och kamraternas lärande, vilket även Lundahl belyser som en ef-

fekt av formativ bedömning, samt så påpekar Berry (2008) hur elevers engage-

mang växer när de får fundera och ta egna beslut utifrån förslag de fått. Lun-

dahl illustrerar det formativa arbetet med ledorden synlighet, delaktighet och 

ansvar, vilket även är en effekt som jag beskrivit i resultatet gällande det arbets-

sätt jag observerat. I observationen av arbetssättet var upplevelsen att eleverna 

var självgående i sitt filmade och tog ansvar för både sitt och andras lärande. I 

resultatet framgick även att kamratbedömningen är en process som eleverna 

bör bli inskolade i, vilket även Palmér (2010) skriver om och föreslår att inled-

ningsvis bör det bara ges positiv återkoppling då eleven är sårbar i en utsatt 

position.  
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Beträffande digitala verktyg i undervisningen så upplevde jag att eleverna var 

motiverade att arbeta med den utrustning som fanns tillgänglig vilket till synes 

gjorde undervisningen mer lustfylld. Att använda sig av digitala verktyg är 

även något som Löfving (2011) anser optimerar undervisningen och är mer än 

bara ett verktyg likt penna och papper. Steinberg (2013) belyser att digitala 

verktyg kan förhöja effekten av aktiviteterna och förstärka lärandet. Det Stein-

berg påtalar finns även omnämnt i mitt resultat, där jag påpekat hur arbetet 

med greenscreen-utrustningen förstärker elevernas filmer och på så vis för-

stärks även budskapet vid exempelvis faktafilmer eller argumenterande filmer. 

När jag observerade filminspelandet var både den elev som skulle filma och 

den elev som skulle presentera sitt arbete, väldigt fokuserade gällande att över-

gångarna skulle bli bra. Både Steinberg och Löfving framhåller hur digitala 

verktyg i skolan kan förhöja kreativiteten hos eleverna. Samma författare bely-

ser problemet som kan uppstå med användandet av digitala verktyg om läraren 

inte har en genomtänkt tanke med användandet. Så var inte fallet beträffande 

den aktuella läraren för undersökningen, då hen har 10års erfarenhet av att an-

vända videokameran i undervisningen så upplevdes brukandet genomtänkt 

och beprövat. Vidare belyser dock Steinberg hur avsaknaden av ledarskap kan 

flytta elevernas fokusering till andra lockande saker gällande användandet av 

de digitala verktygen. Det Steinberg påtalade trodde jag att jag observerat reden 

efter några minuter då lärare bad eleverna att sätta igång med det de visste att 

de skulle göra, varav en elev startade en Ipad och tittade på bilder på olika fot-

bollsspelare. Det visade sig snabbt att så inte var fallet, utan eleven letade bilder 

på tre fotbollsspelare som skulle användas i presentation. Så istället för en upp-

täckt av avsaknad av ledarskap hade jag istället observerat hur en fokuserad 

elev förberedde för att filma sin skrivna fejkade nyhet.  

 

I bakgrundsdelen berördes Löfvings (2011) resonemang om hur användandet 

av digitala verktyg har en betydande effekt för att eleverna ska bli kreativa- och 

motiverade skribenter och kreatörer, samt poängterar hur de digitala verktygen 

kan synliggöra lärandeprocessen hos eleverna och underlätta för bedömning. 

Det Löfving resonerade om var även påtagligt i resultatet för denna undersök-

ning. Dock nämner inte Löfving hur filmandet kan visualisera progressionen 

och synliggöra även kroppsspråk och förhållningsätt, vilket jag anser filmandet 

ha ensam möjlighet till. Vidare så belyste Steinberg (2013) fyra nivåer av digita-

lisering, vilka förklaras mer ingående i bakgrundsavsnittet 2.4.2 
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En bedömning utifrån resultatet och den litteratur som tagits del av, blir att vi-

deokameran som pedagogiskt verktyg tillsammans med det värdeskapande ar-

betssätt som läraren tillämpar, når ända upp på nivå 4. Jag anser att detta vär-

deskapande och motiverande arbetssätt, där eleven kan se sitt eget lärande och 

sin egen progression, framförallt gällande de muntliga förmågorna i svenskäm-

net inte är genomförbart utan videokameran.  

 

Steinberg (2013) belyser även möjliga fallgropar vilket även läraren i intervjun 

gjorde. De fallgropar som är gemensamma med bakgrunden och resultatet är 

främst bristande infrastruktur, att det inte finns pengar till att köpa utrustning 

som behövs samt utrymme. Både författaren och läraren nämner även lärarens 

inställning samt logistik och struktur för användandet av digitala verktyg som 

problematiska faktorer. Vidare illustrerar Steinberg tre pedagogiska metoder i 

förmedlingspedagogik, motivationspedagogik och processpedagogik, där jag 

finner starka kopplingar till både motivationspedagogik och processpedagogik 

i det arbetssätt som tagits del av i undersökningen. Min tolkning är att läraren 

kombinerar motivationshöjande och elevaktiva arbetssätt med en syn på att 

processen är viktig för lärandet och att eleven blir ansvarstagande för sitt lä-

rande i ett entreprenörsskapande arbetssätt. I processpedagogiken finner jag 

flera gemensamma kopplingar till lärarens arbetssätt, bland annat hänvisar lä-

raren till uppgifter i skarpt läge och Steinberg till skarpa projekt. Kopplingen till 

dessa pedagogiska metoder tydliggör att arbetssättet i resultatdelen både är 

grundat på beprövad erfarenhet och på teoretisk grund vilket är raka motsätt-

ningen till det Steinberg varnade för att använda digitala verktyg utan tanke.  

 

Slutligen diskuteras resultatet mot aktuell läroplan, förkortad Lgr 11 (Skolver-

ket, 2017). Här vill jag eliminera de hinder som presenterades i resultatet gäl-

lande pedagoger som känner att den digitala tekniken är främmande eller har 

förutfattande meningar om den, genom att synliggöra att det är en del av sko-

lans uppdrag som vi pedagoger måste underkasta oss. I skolans uppdrag (Skol-

verket) står nämligen skrivet att skolan ska ta hänsyn till elevernas tidigare kun-

skaper och erfarenheter samt att eleven ska ha möjlighet att välja teman och 

aktiviteter. Det står även skrivet att eleverna ska orientera sig i en verklighet 

med stor förändringstakt. Båda föregående stycken pekar enligt min tolkning 

tydligt på digital teknik. Generellt handlar elevers tidigare erfarenheter om tek-

niskt kunnande och vana, samt att samhället i förändring kräver ett digitalt 

kunnande. Det som hittills framgått i detta stycke får vi pedagoger inte beröva 



48 
 

våra elever, utan det är upp till oss att utvecklas för att möta upp i förändringen. 

Jag vill även rikta en pik till ansvariga runt skolans ekonomiska situation runt 

om i landet och påpeka att om läroplanen (Skolverket) kräver digital teknik i 

undervisningen måste även skolan kunna tillhandahålla den tekniken. Vidare 

påtalar Skolverket gällande övergripande mål att skolan ska bidra till elevens 

lust att lära där både resultat och litteratur som är knuten till denna uppsats 

påvisar hur digital teknik ökar lusten att lära hos våra elever. Skolverket (2017, 

s.  12 ff) skriver även att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola: 

 

 kan använda sitt språk i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

 kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lä-

rande, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga. 

 

Dessa ovanstående punkter kan vi pedagoger bara ställa oss bakom, det är vårt 

uppdrag, hur vi sedan utformar undervisningen är en annan sak. Resultatet av 

undersökningen har dock gjort mig förtrogen med att videokameran är ett yp-

perligt verktyg för att nå ovanstående mål. Arbetssättet kopplas vidare ihop 

med hur Skolverket beskrivit att undervisningen ska utformas. I undervis-

ningen ska eleven bland annat uppleva ett meningsfullt lärande och att deras 

kunskapsutveckling går framåt, där eleven får stöd i sin språk- och kommuni-

kationsutveckling. Kopplat till föregående mening har undersökningen påvisat 

att videokameran är ett ypperligt verktyg för. Arbetssättet i sig har även fler 

tydliga kopplingar i läroplanen där skolans mål ska vara att eleven får möjlighet 

till inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Detta har 

läraren anammat, i bland annat uppgifter där eleverna genomför intervjuer i 

skarpt läge. Dessa uppgifter kan eleverna dessutom med hjälp av sina filmer, 

ställa sina egna och andras bedömningar i relation till varandra, vilket Skolver-

ket hänvisar till att eleverna ska få möjlighet att göra.  
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7.3 Uppsatsens förtjänster tillika praktisk nyttighet 

Under 2017 reviderades Lgr 11 (Skolverket, 2017) och i juli 2018, vilket bara är 

drygt en månad i tiden efter att denna uppsats skrivits klart, träder det jag be-

nämnt som en digitalisering av Lgr 11 i laga kraft. Att göra en fallstudie gäl-

lande hur ett digitalt verktyg kan användas i anslutning till denna förändring 

av läroplanen, bör anses som väldigt rätt i tiden. Jag tar med mig flera erfaren-

heter utifrån mitt uppsatsskrivande till mitt kommande yrkesliv och känner 

mig mer redo att möta digitaliseringen av Lgr 11.  

 

Kortfattat tar jag bland annat med mig hur videokameran kan användas för att 

synliggöra eleverna muntliga progression och underlätta för formativ bedöm-

ning, vilket jag succesivt kommer att vilja använda mig av som lärare. Vidare 

tar jag med mig hur jag upplevt att kamratbedömning av elevers inspelade fil-

mer samt att eleven själv får uppleva att den lyckas, vilket stärker både själv-

känslan och lärandet. Jag tar även med mig det läraren beskrivit och det jag 

själv observerat om att uppgifter i skarpt läge samt till en mottagare, ökar lusten 

att skriva. Slutligen tar jag med mig hur värdeskapande uppgifter och digital 

teknik med rätt struktur gör lärandet mer motiverat och lustfyllt för eleven.   

 

Jag kommer även att ägna en del tid i sommar att läsa än mer litteratur inom 

ramen för uppsatsen för att förbereda mig ytterligare och jag kommer att be till 

högre makter för att skolan får mer resurser till just digital teknik. 

7.4 Vidare forskning  

Denna fallstudie är genomförd utifrån ett lärarperspektiv där en enskild lärare 

är intervjuad och vars arbetssätt är observerat, vilket även var syftet för studien 

då denna lärare i skrivande stund har arbetat i tio år med videokameran som 

pedagogiskt verktyg. Vidare skulle undersökningen kunna breddas med fler 

intervjusubjekt och observationstillfällen med exempelvis lärare som nyss bör-

jat arbeta med arbetssättet eller som använder videokameran på fler eller andra 

sätt än vad som belysts i denna fallstudie. Framförallt skulle en studie utifrån 

ett elevperspektiv vara intressant med exempelvis enkätundersökningar samt 

intervjuer med elever som både har arbetat och arbetar med detta arbetssätt för 

att ta del av deras perspektiv.  
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I mitt sökande efter tidigare forskning gjordes även upptäckten att det forskats 

väldigt lite kring just muntliga förmågor i klassrummet och hur dessa kan syn-

liggöras. Specifikt om hur videokameran kan användas som pedagogiskt verk-

tyg fann jag inget alls om. Bristen på forskning inom området som uppsatsen 

berör var även något som både examinatorn för denna uppsats och min hand-

ledare påtalade, vilket styrker den reflektion jag gjort.    
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INTERVJUFRÅGOR:          Bilaga 1 

Del ett: bakgrund och beskrivning av arbetssätt 

 

Kan du beskriva ditt arbetssätt?  

 

- Innehåll 

- Bakgrund 

- Samma upplägg i alla ämnen eller anpassat för varje ämne 

 

Del två: retorik, formativ bedömning och koppling till läroplanen. 

 

Hur är dina tankar kring retorik? 

  

- Hur främjar ditt arbetssätt elevernas språkutveckling 

- Hur förbereder du eleverna för att tala och samtala 

o Talträning – strukturera, publikkontakt – kroppsspråk.  

- Hur förbereds elever som känner sig obekväma att tala inför andra 

- Kan du exemplifiera någon specifik svår utmaning 

o Lyckad / mindre lyckad 

 

Hur ser du på formativ bedömning/återkoppling? 

 

- Jag vet att du använder eleverna som läranderesurser för varandra, 

men vad ser du mer för formativa fördelar 

- Vad får eleverna för olika typer av formativ återkoppling   

- Hur gör du för att visualisera elevernas progression för de själva 

 

Hur ser du på kopplingen mellan ditt arbetssätt och Lgr 11?  

 

- Skolans värdegrund och uppdrag 

- Övergripande mål och riktlinjer 

- Kopplat till svenskämnet 

- Svenskämnes muntliga förmågor 

 

Del tre: dina egna upplevelser av arbetssättet, för och nackdelar, samt hur du upple-

ver elevernas reaktioner. 

 

Hur upplever du resultatet av detta sätt att arbeta? 

- Du får nämna tre specifika förtjänster, vilka 

- Ser du några nackdelar med arbetssättet 

- Passar det alla elever eller måste du individanpassa 

- Hur förmedlar du syftet med arbetssättet till eleverna 

- Vad upplever du att du får för respons av eleverna?  

o Positiv och negativ 
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Observationsschema    Bilaga 2 

 

 

Delar att observera under lektion 1 

 

Arbetssättet 

 

-Arbetsgången 

 - vad görs 

 - hur gör det 

 - varför görs det 

 

 -Verkar arbetssättet motivationshöjande 

 

Teknik 

 -Vilken teknik finns 

 -Hur används tekniken 

 -Upplevs tekniken motivationshöjande 

 

Något övrigt som är relevant inom ramen för undersökningen 

 

 

 

Delar att observera under lektion 2 

 

 

Arbetsgång 

 

- vad görs 

- hur gör det 

- varför görs det 

-elever som resurser för varandra 

 

Muntliga förmågor 

 

-hur synliggörs de 

 -feedback 

    

 

Något övrigt som är relevant inom ramen för undersökningen 


