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Förord  
Denna uppsats är författad av Björn Fagergren och Cecilia Vikström och är vårt avslutande 
självständiga arbete efter 3 års studier inom Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem på 
Mittuniversitetet i Sundsvall. 
  
Vi bor i två helt skilda delar av landet, vilket har inneburit att vi har fått sköta allt arbete med 
uppsatsen från varsitt håll; såväl fältstudierna som framskrivandet av uppsatsen. Av den anledningen 
har vi försökt fördela olika delar av arbetet sinsemellan, baserat på vad som är våra starkare och 
svagare sidor när det kommer till att författa en uppsats. Björn har fokuserat på att ta fram teorier och 
tidigare forskning och utifrån det sätta upp ramar att bygga upp arbetet på. Cecilia har skapat 
sammanhang och byggt vidare på dessa strukturer. Därefter har vi tillsammans gått igenom och 
skrivit fram arbetet och tagit hjälp och stöttat varandra. Vår styrka har varit våra olikheter där vi 
kompletterat varandra vilket har givit både oss själva och arbetet olika perspektiv. 
  
Båda har arbetat under studiens gång under lite olika tidpunkter på dagarna, vilket har gjort att vi 
inte alltid har kunnat sitta samtidigt och skriva. Vi har genom hela arbetets gång varit noga med att 
läsa in oss på vad den andra parten har fört in i dokumentet, för att hålla koll på hur vi ligger till och 
vad som ska vara nästa steg.  
  
Vi vill rikta ett stort tack till de elever som ställde upp i studien, till vår handledare för vägledning, till 
våra familjer och arbetskollegor som stöttat oss under denna intensiva period samt till de fritidshem 
som lät oss ta del av deras verksamhet. 
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Abstrakt  
Denna studie undersöker vilka lärprocesser som synliggörs när elever på två fritidshem arbetar med 
filmskapande.  Studien har inspirerats av en visuell minietnografisk studie där två elevgrupper från 
två olika fritidshem har observerats genom videoobservationer samt fältanteckningar under totalt fyra 
tillfällen. Materialet från observationerna har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv där den 
grundläggande principen för lärprocesser bygger på den sociala gruppen där gemenskapen mellan 
individerna blir utgångspunkten för lärande. Genom studien kunde följande lärprocesser synliggöras: 
praktiskt lärande, perspektivtagande, reflexivt lärande samt tendenser till språng av lärande. För att 
kunna göra studien än mer trovärdig och synliggöra lärprocesserna mer på djupet har  slutsatsen 
dragits att det skulle krävas en mer omfattande studie, som skulle innebära att man följer utvalda 
elevgrupper under en längre tidsperiod.  
 
 
 
Nyckelord: filmskapande, fritidshem, lärprocesser, sociokulturellt perspektiv, intersubjektiva rummet, visuell 
minietnografisk studie 
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Introduktion 

Inledning 
Det här arbetet handlar om elevers filmskapande i fritidshemmets verksamhet, med fokus på om 
filmskapandet sätter igång några lärprocesser hos eleverna. 
 
Användningen av digitala verktyg tar mer och mer plats i skolans verksamhet och Regeringskansliet 
(2017) har beslutat om att stärka den digitala kompetensen i skolans styrdokument. I en revidering av 
läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, rev 2017) 
förtydligas skolans uppdrag om att stärka elevernas digitala kompetens genom bland annat att 
eleverna ska utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar både individen och samhället i 
stort, eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor i att använda digital teknik samt utveckla 
ett källkritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt i användandet av digitala verktyg. I de enskilda 
kursplanerna förtydligas detta inom vissa ämnen men det påverkar även fritidshemmets verksamhet 
där det ska ingå digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck och där digitala verktyg 
och medier ska användas för att kommunicera på ett säkert och ansvarsfullt sätt.  
 
När vi har arbetat med filmskapande med elever på våra jobb inom fritidshem har vi 
uppmärksammat att vi som pedagoger har en viktig roll i att stödja och hjälpa eleverna att fullfölja 
sina filmprojekt. I den stöttningen finns det risk för oss pedagoger att fokusera mest på att hjälpa till 
med de digitala verktygen samt hantera uppkomna konflikter under arbetets gång. Detta kan enligt 
Björck (2014) leda till att pedagogen inte uppmärksammar de informella lärprocesser som eleverna 
genomgår, såväl varje elevs inre lärande som gruppens lärande. Att som pedagog lyfta fram och lägga 
vikt vid de informella lärprocesserna, skulle gynna både eleverna för sig men också den pedagogiska 
verksamheten i stort då dessa kreativa lärprocesser, ur ett sociokulturellt perspektiv, ökar elevernas 
förmåga till socialt samspel. Även Lindstrand (2006) menar att en film skapad av elever är av vikt för 
verksamhetens utveckling, då pedagoger och andra vuxna kan dra lärdom av elevernas 
kommunikativa förmågor som synliggörs vid arbetet med filmskapande. 
 
Vid elevers filmskapande i skolans målstyrda verksamhet menar Björklid (2005) att det sker ett 
komplext lärande genom att eleverna både samspelar socialt och genom de digitala verktygen.  
Erstad, Gilje och de Lange (2007) visar på att elever ofta hämtar inspiration från sina liv utanför skolan 
i deras filmskapande. Då fritidshemmet är en arena där undervisningen ska ha sin utgångspunkt i 
elevernas egna intressen, erfarenheter och behov, är fritidshemmets då en bättre arena för 
filmskapande och skapas det då bättre ramar och förutsättningar för lärprocesser inom 
filmskapandet?  
 
Denna problematisering gör att vi anser det intressant att undersöka vilka lärprocesser som sker vid 
elevers filmskapande under fritidshemmets verksamhet, vilken består av skapandeprocesser som inte 
är målstyrda likt många andra delar av skolans undervisning, utan istället bygger på elevernas egna 
vilja och motivation att skapa film. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt tar vi upp tidigare forskning kring det som berör vår studie, där fokus ligger på 
lärprocesser som sker när elever skapar filmer. Vi upptäckte tidigt att det saknades tidigare studier 
och forskning om filmskapande inom fritidshem, vilket ledde till att vi fick ringa in närliggande 
forskningsområden. Dessa berör bland annat digitaliseringens inverkan i skolans miljö, elevers 
mediekunskaper, lärprocesser i grupp samt utvärderingar av skolans bildundervisning. Detta har lett 
till att det har varit ett ständigt sökande under hela studiens framskridande när nya frågor och tankar 
framkommit.  
 
Avsaknaden av studier kring filmskapande på fritidshem stärkte vår motivation att försöka bidra med 
nya kunskaper till forskningen. Vi försökte ringa in problemområdet genom att se över studier om 
användande av digitala verktyg inom skolor. Oxstrand (2013) har i en kvalitativ studie undersökt vad 
praktiserande lärare har för syn på användande av digitala medier i sin undervisning samt vad som 
anses som nödvändig mediekunnighet inom skolans undervisning. Några av slutsatserna var att 
lärarna uttryckte en positiv syn på det kreativa skapande som digitala medier gav upphov till. 
Filmande kunde hjälpa elever att uttrycka sig på fler och nya sätt. En del elever uttryckte nya 
färdigheter genom att spela in filmer om sina läxor istället för att göra dem skriftliga. Vissa elever som 
hade svårt för det skriftliga visade en högre kunskapsgrad genom att muntligt förklara sammanhang i 
sina filmer än de kunde göra skriftligt. Vad som dock ofta visade sig ha en negativ inverkan på 
användandet av digitala medier var lärarnas ofta låga praktiska kunskaper kring hur de digitala 
verktygen används samt en ofta negativ inställning till att använda sig av dessa i undervisningsform.  
 
Denna inställning lärarna bär med sig kan även ha effekt för var fokuset ligger i den digitala 
bildundervisning som förekommer i skolor. Björck (2014) menar att fokus borde ligga mer på 
innehållet i bilderna och filmerna samt vad eleverna vill säga, uttrycka och berätta med dessa istället 
för på bara användandet av de tekniska redskapen. Innehållet i skapande processer styrs mycket av de 
frågor som eleverna ställer samt vilka frågor som läraren ger svar på. Då det visat sig att läraren oftare 
svarar på frågor kring tekniska lösningar leder det processerna i denna riktning och viktiga aspekter 
såsom meningsskapande, helhetssyn, kommunikativa processer med mera får mindre utrymme. 
 
I en nationell utvärdering av ämnet bild i grundskolan för årskurs 6-9 (Skolverket, 2015) framkommer 
det att både elevernas inställningar till filmandet och lärarnas inställning till film som verktyg spelar 
stor roll för hur filmskapande används. Det lyfts fram fördelar av att ta tillvara på elevers intresse för 
bild på fritiden, in i undervisningen, för att öka motivation och intresse för elever och att skolans 
undervisning inte drar nytta av detta. Detta skapar utrymme för att undersöka om detta kan tas 
tillvara på hos elevernas filmskapande på fritidshem. Att integrera filmandet i skolan på ett sätt som 
ligger eleverna nära till hands från hur de använder sig av filmverktyg på deras fritid, lyfter även 
O’Neal, Gibson och Cotten (2017) fram i en studie från ett skolområde i USA. I deras studie påvisas 
svårigheter med lärarnas digitala kompetens som ett hinder, men att det går att komma förbi det 
genom att låta elevernas kunskaper och intresse leda vägen framåt. Författarna tog även upp att det 
var viktigt för eleverna att använda sig av digitala medier och filmande på ett sätt som ligger nära till 
hands hur eleverna själva använder sig av dessa verktyg utanför skolan, för att på så sätt möta 
verkligheten utanför skolan och därigenom öka chanserna till fortsatt lärande i elevernas framtida liv.  
 
Att bygga filmskapandet på elevernas egna intressen och förkunskaper kring filmskapande stärks 
genom Erstad et al. (2007) i deras kvalitativa studie från en medieklass på ett norskt gymnasium. Där 
visas det att elever ofta hämtar inspiration och sätt att använda sig av digitala medier, från miljön 
utanför skolan. Ett problem uppstår dock när eleverna blir begränsade i sitt arbete av vad som 
tekniskt finns tillgängligt i skolan, i form av digitala verktyg och licensierade program samt vad 
läraren uppfattar som nödvändigt i utformandet av sina uppgifter. Vidare visar Erstad et al. (2007) på 
vikten av att blanda det mer informella användandet av digitala medier eleverna gör utanför skolans 
miljö med de mer formella strukturerna som oftast förekommer i skolans miljö, för att skapa en större 
förståelse och kunskap av vad som är möjligt att göra. Erstad et al. (2007) kallar detta för en 
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”transactional learning space”, där det informella användandet av olika medier blandas med de mer 
formella lärandestrukturerna i skolan. Detta för att skapa viktig praktisk kunskap genom att kunna 
mixa olika mediers funktioner för att få fram det budskap som eleverna själva vill. Detta skapar även 
utrymme för att träna kommunikativa förmågor hos eleverna, var de får förhandla och argumentera 
för varför de vill använda sig av de olika medier de valt. 
 
För att få en överblick och inblick i vad elever kan uttrycka genom sina filmer har vi tittat på forskning 
om hur eleverna använder sig av multimodala uttrycksformer såsom bild, ljud och gestik för att 
uttrycka sina tankar och budskap. Öhman Gullberg (2008) visar på att elever har ett flexibelt och 
öppet förhållningssätt i vad de använder i sitt skapande av filmer och blandar olika multimodala 
uttrycksformer. Eleverna uttrycker ofta ett kritiskt förhållningssätt till både skola och samhälle i sina 
färdiga produkter och uttrycker genom detta vilka frågor och företeelser som har betydelse för dem.  
Detta öppnar upp möjligheter för nya studier om hur man kan verka för att ta tillvara på vad eleverna 
uttrycker och nyttja det i skolans lärprocesser. 
 
Genom att studera vad eleverna uttrycker i sina filmer skapas en viktig ingång till att få en inblick i 
elevernas perspektiv på världen och vad de anser är viktigt och upplever som betydelsefullt 
(Lindstrand, 2006). Även arbetsprocesserna i skapandet av filmer har en stor betydelse då eleverna 
förhandlar sig framåt i processen med varandra och går från idé till skapande och slutligen färdig 
produkt. Eleverna blandar olika förmågor för att få fram det budskap de vill men måste samtidigt ta 
hänsyn till de andra deltagarnas viljor och intressen (Lindstrand, 2006). 
 
Jakobsson (2012) har undersökt hur olika teoretiska begrepp inom det sociokulturella perspektivet kan 
användas för att beskriva olika lärprocesser. Där får det som han beskriver som medierande resurser 
en stor betydelse där alla de kulturella redskap människan utvecklat ligger till grund för hur 
människan tänker och agerar. Dessa får även betydelse för hur lärprocesser drivs framåt genom på 
vilket sätt människor använders sig av dem.  
 
Vad som händer i estetiska lärprocesser, som filmskapande kan ses som, har Lind (2010) gjort en 
studie om. Där beskriver hon hur estetiska lärprocesser kännetecknas av det oväntade, att de inte 
följer en färdig mall från start till mål utan att de hela tiden ändras under arbetets gång. Eleverna 
vänder och vrider på den kunskap de har för att kunna uttrycka det de vill i sina arbeten. 
 

Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärprocesser. I detta perspektiv sker 
lärprocesser genom en komplex samverkan mellan både individerna, grupperna samt den miljö och 
kultur som dessa ingår i. 
 
Den sociokulturella traditionen grundar sig på teorier av Lev Vygotskij (1886-1934) om utveckling, 
lärande och språk. Men även teoretiker som George Herbert Mead (1868-1931) och John Dewey (1859-
1952) ansluter sig till denna tradition då de alla framhåller att den grundläggande principen för 
lärande bygger på den sociala gruppen där gemenskapen mellan individerna blir utgångspunkten för 
lärande. Dysthe (2003) menar på att:  
 

“Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger störst vikt 
vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella 
processer. Således betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte bara 
som ett positivt element i läromiljön”(s. 41). 

 
Vidare menar Dysthe (2003) att mediering är ett av de grundläggande begreppen inom det 
sociokulturella perspektivet på lärande. Med mediering menas de verktyg eller redskap som vi 
människor använder oss av, både språkliga och materiella. Språkliga verktyg kan vara symboler, 
tecken, olika begrepp, siffror m.m. som vi använder oss av för att kommunicera och tänka med. Dessa 
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språkliga verktyg har formats och utvecklats under lång tid och har sin grund i den kulturella 
historien och de samhällen de har utvecklats i. De materiella verktyg eller redskap vi använder oss av 
är alla saker som vi nyttjar, allt från arbetsrelaterade verktyg till köksredskap och hobbyartiklar. För 
att kunna använda dessa materiella verktyg krävs ofta språkliga instrument för att göra dessa 
begripliga och för att kunna användas. Därav framkommer ett viktigt samband inom det 
sociokulturella perspektivet som innebär att de språkliga och materiella verktygen samexisterar och 
att de är beroende av varandra. Utan en intellektuell förståelse för materiella verktyg blir det svårt att 
använda dessa. Säljö (2014) menar att istället för att särskilja dessa språkliga och materiella instrument 
kan man istället använda sig av termen kulturella redskap. Med detta resonemang blir kunskaper hos 
oss människor inte bara praktiska eller teoretiska utan de blir alltid både och. I vår studie om 
elevernas arbete med filmskapande blir detta perspektiv relevant genom den komplexitet som 
beskrivits tidigare, där eleverna behöver ha rent tekniska kunskaper för att kunna använda kamerorna 
samt ha ett gemensamt språk, för att kunna tala med varandra om detta. 
 
Det intersubjektiva rummet är ett begrepp som Dewey och Mead kallar de olika rum, områden eller 
mötesplatser där möten mellan människor sker och det skapas förutsättningar för att utbyta 
erfarenheter med varandra genom kommunikation och deltagande (Vaage, 2003). Det lärande som 
kan ske här är ofta kontextuellt eller situerat, d.v.s. det äger rum under vissa bestämda 
omständigheter. Men lärandet kan med språkets hjälp lyftas ur denna specifika situation och 
appliceras på liknande situationer i framtiden. På detta sätt blir lärandet inte knutet till lärande av 
saker utan mer lärande av meningen med saker. Den kommunikation som sker i dessa intersubjektiva 
rum ger enligt Vaage (2003): 
 

“... tillgång till en mångfald perspektiv och lägger grunden för vad Mead kallar att inta andras 
perspektiv. Det öppnar upp för perspektivtagande, jämförelse av perspektiv och perspektivskifte, 
eller det som man kan kalla rekonstruktion av perspektiv” (s. 125).  

 
Då det är flera människor med i dessa situationer blir det komplexa situationer som bygger på flera 
individers erfarenheter, som leder till att den sociala handlingen i princip inte kan förutses. Detta ger 
upphov till en stor handlingskreativitet som i sin tur utvecklar individens omdömen. Vaage (2003) 
sammanfattar detta med “tanken att lärande måste förstås intersubjektivt formuleras på följande sätt: det är 
fundamentalt att lärande förutsätter social handling”(s. 125). Vaage (2003) menar att lärande är en process 
som pågår hela livet och byggs inte enbart successivt på utan tar även kvalitativa språng då 
individerna lyckas rekonstruera sina erfarenheter till nya situationer. 
 
Inom det sociokulturella perspektivet är det även av vikt att lyfta fram det samspel som sker hos 
individen mellan det inre och det yttre, det som sker hos individen och samtidigt sker i gruppen, 
mellan det som kommuniceras och själva innehållet. Detta kan tyckas självklart men det sociala 
samspelet växelverkar med den kultur och gemenskap eleverna befinner sig i och påverkar i högsta 
grad de inlärningssituationer som uppstår (Dysthe, 2003). Den kommunikation som sker och som 
öppnar upp för rekonstruktion av perspektiv som vi tagit upp tidigare skapar möjligheter till förmågan 
att ta andras perspektiv. Genom att utveckla förmågan att se ur andras perspektiv kan de olika 
lärprocessernas komplexitet leda till att öka individernas reflekterande förmåga (Vaage, 2003). Mead 
framhäver att förmågan att se ur andras perspektiv är avgörande för själva förståelsen av lärprocesser 
och hur relationer mellan individer skapar lärande. Detta skapar en potential för nya och kreativa 
processer, då alla individer närmar sig gruppen utifrån sina egna perspektiv och skapar nya 
erfarenheter när de möter andra på ett sätt som inte är förutbestämt (Vaage, 2003).  
 
Dessa relationella bedömningar och förmågan att ta andras perspektiv innebär i stort två olika slags 
lärande. Det ena är det som Dewey kallar för “trial and error”(Vaage, 2003), försöka och misslyckas 
och ta lärdom av det. Det är ett första steg mot att bemästra något och utvecklar det praktiska 
lärandet. Den andra formen av lärande är något som kallas reflexiv. Det innebär att fokus ligger på 
hur själva erfarenheten eller lärandet kan förbättras. I detta ingår metakognitiva förmågor där det bör 
finnas ett medvetande om sitt egna lärande och hur det går att utveckla (Vaage, 2003). Det bör även 
finnas en vilja till att bli bättre och sätta upp mål för hur detta kan gå till. Dewey menar även att det 
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bör finnas inslag av känslor, intryck och upplevelser som en integrerad del av lärprocesser för att 
skapa en helhet. Både Dewey och Mead menar att intelligens är en aktivitet som är social till sitt 
väsen. Det krävs en reflexiv intelligens där individen kan tillgodogöra sig tidigare erfarenheter och 
omstrukturera det till nya situationer. Det blir reflexivt när individen kan lösa problem genom att 
förutse framtida scenarion, genom reflektion av sina tidigare erfarenheter. Denna reflexiva intelligens 
kan enligt Mead i den enklaste formen utvecklas genom rollek som är spontan och där det inte finns 
några andra regler än de som individerna bestämmer i stunden (Vaage, 2003). 
 

Begreppet lärprocesser 
Det finns olika former av lärande och ordet lärande har olika betydelser beroende på vilken kontext 
det används i (Fors & Bäckström, 2015). Lärande kan vara resultatet av en enda lärprocess, det kan 
vara de mentala lärprocesserna som sker hos individen, det kan vara samspelet mellan individer men 
även förknippas med bara ren undervisning med mera (Dysthe, 2003). Då lärande och utveckling är 
något som ständigt sker och pågår under hela våra liv blir det väldigt viktigt för denna studies utgång 
vad vi kommer lägga in för aspekter i begreppet lärprocesser. Vår studie grundar sig på ett 
sociokulturellt perspektiv med influenser av Vygotskij, Mead och Dewey och avser att undersöka 
lärprocesser under elevers informella lärprocesser. För att skapa en klarare bild av vilka lärprocesser 
som kan uppstå vid filmskapande  och som är relevanta för denna studie har inspiration hämtats av 
av Dysthe (2003), Fors och Bäckström (2015) samt Säljö (2014).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka lärprocesser som synliggörs i elevers filmskapande på 
två fritidshem. 
 
Syftet uppnås genom följande frågeställningar: 
 

1. Vilket meningsskapande och vilka lärprocesser kommer till uttryck hos eleverna genom deras 
filmskapande? 

2. Hur förhandlar eleverna sitt meningsskapande med varandra och tekniken i 
fritidshemsgruppen? 
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Metod  
I det här kapitlet kommer vi redogöra för våra val av metoder,  beskriva genomförandet av studien 
och val av analysverktyg. Vi diskuterar även etiska aspekter och svårigheter vi upplevt med studien. 
 

Metodval 

Visuell minietnografisk metod 
I etnografiska studier försöker forskaren närma sig andra människors perspektiv genom deltagande 
och att vistas i de miljöer som de andra människorna befinner sig i under lång tid. Detta 
tillvägagångssätt kan enligt Lalander (2015) leda till en djupare förståelse av olika fenomen då 
forskaren är med i och deltar i den miljö eller värld som undersöks. Lalander (2015) menar vidare att i 
etnografiska studier är utgångspunkten att försöka förstå andra människor och närma sig deras 
perspektiv och hur de tänker, vilka deras åsikter är och hur de uttrycker sina erfarenheter. Om en 
etnografisk studie utförs under kortare tid kan den sägas vara etnografiskt inspirerad. I denna studie 
som är begränsad tidsmässigt har vi valt att göra en komprimerad form av en etnografisk studie, 
något som Roos (2014) kallar en minietnografisk studie. Vårt val att göra en visuell variant av en 
minietnografisk studie grundades på att vi arbetat mycket med filmskapande innan och att detta 
medför att våra kunskaper och upplevelser kommer påverka studiens gång. Som Fors och Bäckström 
(2015) tar upp så har just dessa tidigare kunskaper och de upplevelser som uppstår under studiens 
gång stor påverkan under dessa former av studier då förkunskaperna hela tiden utvecklas och byggs 
på under studiens gång och även kan komma att påverka vad vi väljer att se. Det visuella materialet 
blir inte bara ett sätt att registrera visuell data utan det kan även bli ett sätt att producera ny kunskap 
och kritik ur. Vi har valt att göra en variant av en etnografisk studie som vi kallar visuell 
minietnografisk studie. Detta för att vi använder oss av visuella metoder genom både våra egna 
filmobservationer samt elevernas filmer och för att studien genomförs under en kort tidsperiod, 2 
eftermiddagar för delstudie 1 och 1 förmiddag samt 1 eftermiddag för delstudie 2.  
 
Vi har följt eleverna genom en hel skapandeprocess, från att en projektgrupp bildades till färdig 
produktion. Insamlingen av empiri gjordes genom videoobservationer samt fältanteckningar. Genom 
att filma eleverna i deras arbete har vi möjlighet att komma nära eleverna och kartlägga olika mönster 
samt se om samma sekvenser flera gånger, för att få ut mesta möjliga av observationerna. Genom 
filmsekvenserna kan vi även urskilja hur eleverna kommunicerar med varandra både verbalt och 
kroppsligt, något som enligt Eidevald (2015) kan vara lätt att missa om vi enbart skulle observera och 
anteckna. 
 

Urval 
Eftersom vi som studenter bor i två helt skilda delar av landet, hade vi tillgång till att genomföra 
observationer på två olika fritidshem, för att samla empiri till studien. Vi tog dessutom beslutet att 
besöka fritidshem som vi har relationer till sedan tidigare, eftersom vi ansåg att det skulle underlätta 
processen. Dels för att vår uppfattning var att det skulle bli lättare att få tillgång till 
forskningsdeltagare i studien, genom föräldrar och elever som vet vilka vi är. Men, även för att vi 
hade en idé om att det skulle vara enklare att smälta in som observatör hos en elevgrupp som känner 
oss, för att minska spänningsmomentet i att vi skulle vara där och försöka smälta in som helt 
främmande personer. 
  
Pedagogerna på dessa fritidshem fick i uppgift av oss att välja ut passande elevgrupper (en elevgrupp 
per fritidshem) för oss att studera. Vi efterfrågade elever som har arbetat med filmskapande tidigare 
samt har visat stort intresse och engagemang för det. Inga önskemål om könstillhörighet, etnicitet eller 
ålder lämnades. Genom att vi valt att rikta oss till filmintresserade elever är inte urvalet representativt. 
Vi valde dock detta för att processerna i filmskapandet skulle rikta sig mer på producerandet av film 
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och de processer som då sker. Om eleverna har få eller inga förkunskaper i användandet av den 
tekniska utrustningen ansåg vi att för mycket fokus kunde rikta sig mot bara hanteringen av de 
digitala verktygen. 
  
Eleverna som deltog i delstudie 1 gick alla i årskurs 3 och eleverna som deltog i delstudie 2 gick alla i 
förskoleklass. 
 

Genomförande 
Ett par veckor innan observationerna, delade vi ut missiv till eleverna på fritidshemmen. Vid 
utdelningen samlade vi de berörda eleverna och förklarade vad det var för papper de skulle ta med 
sig hem, vad det stod på pappret samt vad studien innebar. Detta gjorde att eleverna fick en bild av 
hur studien skulle gå till. 
  
När det var dags för att genomföra observationerna, fick pedagogen som var ansvarig för 
filmprojektet, samla ihop de elever som valts ut till vår studie. Vi följde med dem till det rum där 
projektet skulle starta, och väl där gick vi än en gång igenom för eleverna hur observationen skulle gå 
till, att vi enbart skulle finnas i bakgrunden, inte vara deltagande i aktiviteterna och bara filma samt 
föra anteckningar. Vi förklarade dock att om det dök upp frågor om filmandet eller frågor kring 
studien gick det bra att ställa dem till oss observatörer. Därefter startade vi vår kamera, observerade 
eleverna, förde fältanteckningar och följde eleverna i deras förflyttningar mellan olika 
inspelningsplatser. När eleverna var klara med hela processen stängdes kameran av och vi tackade för 
oss. Här började vårt arbete med att analysera och bearbeta materialet, som beskrivs mer ingående i 
kommande avsnitt. 

Delstudie 1 
I denna studie ingick det 3 elever som går i årskurs 3. De kommer hädanefter benämnas som Astrid, 
Bea och Cilla. Det var ingen pedagog avsatt att följa med eleverna under denna process utan den enda 
vuxna var en av oss som observatör. Eleverna har tidigare skapat filmer och har därav vissa 
förkunskaper med sig. De hade en färdig mall för filmmanus som de utgår ifrån när de börjar sitt 
filmskapande. Förutsättningarna för eleverna till denna studie var att fritt skapa sin egna film där en 
av oss var med som observatör. Miljön eleverna hade tillgång till var fritidshemmets lokaler. Eleverna 
valde att spela in filmen i ett rum där det finns tillgång till kuddar, en klätterställning, kläder, tyger, 
en greenscreen med mera. De verktyg eleverna hade att tillgå för inspelning av filmen var en iPad, 
stativ och olika objektiv. Redigeringen av det inspelade materialet skedde på en dator med 
redigeringsprogrammet iMovie. Den färdiga filmen lades ut på en iPad som finns att tillgå för alla i ett 
av fritidshemmets rum. Som observatör i denna delstudie när det inte fanns någon annan vuxen eller 
pedagog närvarande blev rollen delvis vid sidan av men det kom ständigt frågor från eleverna. Dels 
om själva studien och vad som förväntades av dem men även många praktiska frågor och det gavs 
hjälp när det behövdes. Observatörens roll påverkade studien på flera sätt, dels genom de förklaringar 
som gavs vid frågor och då blev det observatören som förde elevernas process framåt genom de svar 
som gavs, och dels genom de tekniska frågor som ställdes och på det sätt som observatören då hjälpte 
eleverna. 

Delstudie 2. 
I denna studie deltog 6 elever ur förskoleklassen. De kommer hädanefter benämnas som David, Eva, 
Frida, Gustav, Hilda och Ivar. En ansvarig pedagog var delaktig genom hela arbetet, följde med 
eleverna under hela studien och satte upp ramar för eleverna att arbeta inom. Denne hade i förväg 
valt ut ett tema för filmen, tagit beslut att det var en trailer de skulle göra, vilket program det skulle 
redigeras i samt i vilket rum man skulle befinna sig under inspelningen. Hela processen, från 
skapandet av manus till inspelning till redigering till färdig trailer, gjordes av eleverna med stöd av 
pedagogen. Den färdiga trailern visades senare upp för övriga elever på fritidsavdelningen, 
tillsammans med flera andra trailers. Arbetet skedde i fritidshemmets lokaler i det rum där det mesta 
materialet för rollekar, såsom tyger, kläder och leksaker, finns. För att genomföra uppgiften fick 
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eleverna tillgång till iPad, en stationär dator kopplad till en stor tv-skärm samt fritt val bland 
rekvisitan som fanns i rummet. Redigeringen skedde via ipaden i ett program som heter iMovie. Vid 
redigeringen kopplades iPaden upp till tv-skärmen för att alla skulle se vad som skedde. Den 
slutgiltiga filmen finns kvar på iPaden de använde för inspelning och redigering, och den visas med 
jämna mellanrum upp på fritidshemmet tillsammans med andra filmer eleverna skapat. Som 
observatör i denna delstudie gjordes väldigt liten påverkan på deltagarna i studien. Observatören höll 
sig enbart i bakgrunden och försökte se till att påverka projektet i minsta möjliga mån. Observatörens 
närvaro kan dock ha påverkat eleverna på så sätt att deras uppmärksamhet ibland riktades mer mot 
observatören än mot den ansvariga pedagogen och de andra deltagarna samt filmprojektet i sig.   
 

Bearbetning av material 
Vid bearbetningen av materialet som observationerna frambringat började vi med att överföra 
skeenden från filmerna till skriftliga anteckningar. De händelser som har skrivits ner har varit både 
språkliga och kroppsliga. Detta för att lättare kunna bearbeta materialet från våra videoobservationer i 
samband med de fältanteckningar vi förde under studiens gång. Att transkribera videoklipp till text 
var mycket tidskrävande. Till en början skrev vi ner det vi såg i stort i form av en kort beskrivning av 
materialet från videoobservationerna. Exempel på detta från delstudie 1: 
  

”49:30 mellan två scener, Astrid Kläder check, nu bara göra såhär! De förbereder sig själva och 
berättar om den scen de vill filma, verkar som de har en klar bild i huvudet hur det ska vara. 
51:00 Astrid tycker inte Bea ska ha det hon håller i handen vid en scen och säger ifrån. Bea 
finner sig i det men ser lite betänksam ut. Astrid -Är det bara jag som är mogen här? Bea och 
Cilla -Neee!” (Videotranskribering från delstudie 1, 2018-04-18) 

  
När vi väl hade fått ner observationerna i skrift var det så dags att strukturera upp vad vi faktiskt sett 
för att kunna analysera det, i förhållande till lärandesituationer och med hjälp av sociokulturella 
begrepp. Vi har fokuserat på att återfinna mentala lärprocesser (Dysthe, 2003) i analysen av våra 
observationer. Detta gjorde vi genom att djupdyka ner i situationer där vi kunde urskilja praktiskt 
lärande, perspektivtagande, reflexivt lärande och språng av lärande. Vi klippte ut dessa situationer ur 
transkripten och klistrade in i ett nytt dokument under respektive lärandeform. Under nästa rubrik 
framgår det mer ingående hur detta har utförts. 
  
Det blev många pauser och tillbakablickar i videoklippen innan allt var klart. Våra filminspelningar 
möjliggjorde dock att spola tillbaka i klippen och analysera om och om igen, där text och visuellt 
material kompletterade varandra samt tillförde olika aspekter till analyserna, i form av att försöka 
tyda det som sägs i förhållande till vad vi som observatörer ser. 
 

Analysmetod 
Vi har analyserat empirin ur ett sociokulturellt perspektiv där vi försökt urskilja lärprocesser och 
lärande utifrån de utgångspunkter som blivit framträdande under arbetets gång. Något som varit värt 
för oss att ha i åtanke var att det kan vara svårt att på ett tidigt stadium låsa in sig i avgränsade 
frågeställningar och kategoriseringar i etnografiska studier (Lalander, 2015). De kategorier med 
lärprocesser som vi valt att dela upp empirin i har därför hela tiden omstrukturerats och ändrat 
karaktär allteftersom vi kunnat urskilja mer och mer under analysprocessen. 
  
För att kunna urskilja vilka förmågor och vilka lärprocesser som kommer till uttryck hos eleverna 
genom deras filmskapande, har vi gjort en tabell med begrepp vi tagit upp i våra teoretiska 
utgångspunkter för att använda oss av när vi gått igenom empirin. 
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Tabell 1. Vilket meningsskapande och vilka lärprocesser kommer till uttryck hos eleverna genom 
deras filmskapande? 
Form av lärprocess Hur kommer detta till uttryck? 

Praktiskt lärande Försöka och misslyckas och ta lärdom av det (Vaage, 2003). 
Ett första steg till att bemästra något (Vaage, 2003). 

Perspektivtagande Tillgång till andra elevers perspektiv, öppnar upp för rekonstruktion 
av perspektiv (Vaage, 2003). 
Genom att utveckla förmågan att se ur andras perspektiv kan de olika 
lärprocessernas komplexitet leda till att öka individernas 
reflekterande förmåga (Vaage, 2003). 
Detta skapar en potential för nya och kreativa processer då alla 
individer närmar sig gruppen utifrån sina egna perspektiv och skapar 
nya erfarenheter när de möter andra på ett sätt som inte är 
förutbestämt (Vaage, 2003). 

Reflexivt lärande Det krävs en reflexiv intelligens där individen kan tillgodogöra sig 
tidigare erfarenheter och omstrukturera det till nya situationer. Det 
blir reflexivt när individen kan lösa problem genom att förutse 
framtida scenarion genom reflektion av sina tidigare erfarenheter 
(Vaage, 2003). 
Kan enligt Mead utvecklas genom lek och spel, här genom lek 
(rollspel). De lever sig in i rollerna i karaktärerna och samtidigt sätta 
sig in i de andras perspektiv så att det blir ett samspel i scenen (Vaage, 
2003). 

Språng av lärande Lärande är en process som pågår hela livet och byggs inte enbart 
successivt på utan tar även kvalitativa språng då individerna lyckas 
rekonstruera sina erfarenheter till nya situationer (Vaage, 2003). 

 
För att upptäcka hur eleverna förhandlar om sitt meningsskapande, med varandra och tekniken i 
fritidshemsgruppen, har vi även här använt oss av begrepp vi tagit upp i våra teoretiska 
utgångspunkter där vi lagt fokus på vad som händer i det intersubjektiva rummet och hur dessa 
förhandlingar sker. Här har vi i ovanstående processer försökt tolka det intersubjektiva rummets 
betydelse i de situationer vi tidigare urskiljt och beskrivit de i de exempel vi har med i analysen. 
 
Tabell 2. Hur förhandlar eleverna sitt meningsskapande med varandra och tekniken i 
fritidshemsgruppen? 

Förhandlingssätt Vilken betydelse får det i vår studie 

Språkliga verktyg Eleverna utbyter erfarenheter med varandra genom kommunikation 
och deltagande (Vaage, 2003). 

Materiella verktyg Eleverna intar andras perspektiv enligt det intersubjektiva rummets 
betydelse; ett begrepp som Dewey och Mead kallar de olika rum, 
områden eller mötesplatser där möten mellan människor sker, var 
det skapas förutsättningar för att utbyta erfarenheter med varandra 
genom kommunikation och deltagande (Vaage, 2003). 
Eleverna medierar med varandra genom de digitala verktygen som 
används i projektet (Vaage, 2003). 
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Etiska aspekter 
Genom hela denna studie har vi strävat efter att följa Vetenskapsrådets (2011) regler och riktlinjer. De 
fyra huvudkrav (Stukát, 2011) som vi tagit hänsyn till är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravets riktlinjer har 
verksamhetsansvarig och pedagoger på de båda fritidshemmen som deltog i studien, samt 
medverkande elever och deras vårdnadshavare, i god tid informerats om studiens syfte, vad ett 
deltagande i studien innebar, att det är helt frivilligt att delta och att man har rätt att avbryta sin 
medverkan när man än vill. Vidare har deltagarna och deras vårdnadshavare, via missivet (Bilaga 1), 
erhållit skriftlig information om studien.  
 
Vårdnadshavare till de deltagande eleverna har, i enlighet med samtyckeskravet, fått ge skriftligt 
samtycke till att deras barn får deltaga (Bilaga 1). Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har vi 
tillgodosett genom att informera de medverkande att det insamlade materialet endast kommer 
användas till denna studie samt att deltagarna kommer att avidentifieras i största möjliga mån. Allt 
videomaterial har förvarats på våra egna datorer i syfte att ingen obehörig skulle kunna ta del av 
informationen och vi berättade för de medverkande att datamaterialet skulle raderas efter att vi 
använt det i studien. Deltagarna har avidentifierats efter genomförda observationer med att både 
ändra namn på deltagarna samt på de bilder som används i arbetet. 
 

Metoddiskussion 
De svårigheter vi har sett med vårt val av studie och metod är att, i filmskapandet, är eleverna väldigt 
mobila. De rör sig ständigt mellan olika inspelningsplatser, vilket medförde att vi inte bara kunde 
ställa upp en videokamera i ett hörn och låta den stå där och spela in en timme. Vi var alltså tvungna 
att tänka över våra val av kameror, för att bibehålla en god bild- samt ljudupptagning och för att 
bearbetningen av materialet skulle fungera. iPad fungerade men var i otympligaste laget att bära runt 
på, det mest optimala hade kanske varit att använda en så kallad “vlogg-kamera”. Att eleverna var 
väldigt mobila under inspelningsprocessen innebar också att vi var tvungna ta ställning till huruvida 
vi skulle filma under själva förflyttningen mellan inspelningsplatser eller ej. Valet föll, av etiska 
aspekter, på att enbart föra fältanteckningar under de sekvenser som eleverna var i rörelse mellan 
olika platser 
 
En annan utmaning vi fann var hur vår närvaro påverkade eleverna. De var väldigt glada över att få 
hjälpa oss med vår studie men den glädjen medförde även lite spänning i momentet att bli filmad. 
Någon elev blev lite mer försynt än vanligt, någon annan blev väldigt fnissig medan en tredje tog för 
sig som aldrig förr. Enkelt att konstatera var iallafall att vår, och kamerans, närvaro medförde en viss 
påverkan på elevernas beteende, en påverkan som dock släppte i takt med att spänningen lade sig. Vi 
tror ändå att det här fanns en viss fördel med att vi hade en relation till eleverna sedan innan, eftersom 
vi då kunde urskönja vad som var ett normalt beteende och vad som var lite spex. En annan fördel 
med att vi kände till såväl fritidshemmet som personalen och eleverna, är att vi trots allt inte kom som 
en total nyhet för eleverna. De kändes trygga med vår närvaro, kameran till trots, en trygghet som vi 
inte tror skulle ha funnits där om vi hade varit helt främmande för eleverna. 
 
Dysthe (2003) lyfter fram problematiken i att dokumentera själva lärandet i förhållande till att 
dokumentera vad som sker i undervisningen. Här har vi fått vara noga med att se till att vara väldigt 
kritiska i vår bearbetning av materialet just för att få syn vilka lärprocesser som skedde, så det inte 
bara blev en redogörelse för vad som har skett. Detta var kanske den största utmaningen med hela 
studien och även det som vi har fått lägga mest energi och tanke vid. Vi lyfte fram situationer där vi 
kunde urskilja lärprocesser men det var svårt att urskilja vad hela filmskapandeprocessen som helhet 
gav. 
  
En annan svårighet vi upptäckte var den mängd data som videoobservationerna gav. Dels tog det 
väldigt lång tid att transkribera allt material samtidigt som det var krävande att sålla ut det som var 
relevant för oss, från det som egentligen inte hade någon större betydelse för vår studie. Att sedan 
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dessutom koppla den empiri vi valt ut, till ett för oss nytt teoretiskt perspektiv, var också något som vi 
inte var riktigt beredda på hur mödosamt det skulle bli. 
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Resultat 
I detta kapitel redovisar vi vad som framkommit ur våra observationer och gör djupdykningar i vissa 
situationer för att urskilja vad som sker och vilka lärprocesser som äger rum. 
 

Lärprocesser där “trial and error” synliggörs  
Följande exempel är hämtat ur delstudie 1 efter att eleverna filmat en scen som ska klippas ihop med 
en annan scen. Eleverna befinner sig i ett rum med många kuddar, en klätterställning, en klädhängare 
med massa kläder och en greenscreen på väggen som de byggt sin scenmiljö framför. De har en 
ljudinspelning av den förra scenen som de filmade inne i klätterställningen som de spelar upp och och 
tittar igenom där Bea har mimat till vad som sägs i den. När vi kommer in i situationen tittar alla 
eleverna tysta och fokuserade in i kameran på det som blivit inspelat. 
 
Bild 1: Återupplever den inspelade scenen. 
 

 
 
Cilla fnissar till och söker ögonkontakt med Bea som var den som blev filmad. Ögonkontakten blir 
inte besvarad och Cilla tittar tillbaks på kameran. 
Cilla: Viskar, -Ska vi göra om? inget svar eller respons av de andra två. Cilla fortsätter titta på 
inspelningen. Efter en liten stund kommer en ny kommentar: 
Cilla: -Alltså det var… 
Bea: -Neej, häär! Det där gör vi om, det där gör vi om! 
Alla skrattar och tittar på varandra. 
Astrid:- Nej men det blev jättebra, du behöver inte räkna! 
Bea: -Men jag vill ha såhär…(blir avbruten) 
Cilla: - Du sa så här, Heeeej! 
Bea: -Ja ja sa så här, plus att jag sa heeej eller ja, ja när det inte var något! 
Bea: -Vi kör en gång till! 
Cilla:- Ja eller okej! 
Kort paus. 
Astrid: -Vänta vänta så här gör vi! 
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Bild 2:  Två klipp i en scen. 

 
 
Detta utdrag visar en situation där eleverna återupplever det som blev inspelat, lever sig in i både 
karaktärens perspektiv och den filmade kompisens perspektiv, utvärderar utfallet och bestämmer sig 
för att filma om scenen. Cilla ifrågasätter om de inte ska göra om scenen då Cilla uppmärksammat 
något som inte stämmer. Då det inte blir någon respons från det första ifrågasättandet avvaktar Cilla 
tills Bea och Astrid kommenterar det de sett. När Cilla märker att Bea ifrågasätter om det blir bra är 
Cilla snabb med att visa på var det inte blev som det skulle. När Cilla säger: -Du sa så här, Heeeej! och 
betonar att det blev för långt och inte passar in i det dubbade ljudet får Cilla respons av Bea. Cilla 
berättar både vad Bea sa i scenen men även hur och återberättar det med inlevelse för att förtydliga. 
Genom detta förtydligande svarar Cilla med en repetition av vad Bea sa och hur det inte blev som de 
tänkt sig. Detta medför att Bea vill filma om scenen en gång till och får medhåll av Cilla. Astrid har 
varit tyst under denna tid och betraktat och lyssnat på de andra två men går med på deras 
resonemang och kommer även med synpunkter på hur de kan förbättra scenen. Utfallet i denna 
situation leder till att de filmar om scenen. De tittar igenom även den nya scenen och konstaterar att 
den passar bättre. På detta sätt prövar de sig fram genom sitt filmskapande genom att pröva och 
misslyckas och lära sig utav det. 
 

“De tittar alltid på sina scener efter varje tagning och ser ut som de lever sig in i scenen en gång 
till. Mimar till det som sägs och ser förväntansfulla ut. Verkar leva sig in i den som blev filmad 
och kanske vad de själva skulle gjort om de blev filmade. Kommer ofta med förslag på vad de kan 
göra om.” (Fältanteckningar delstudie 1, 2018-04-09) 

 
Nästa situation är från delstudie 2 där eleverna ska filma en scen till trailerns intro och stöter på 
problem. Till att börja med vet de inte hur de ska gestalta fjärilarna. Eleverna ser sig omkring i 
rummet, Frida pekar på ett bord med leksaker på och säger: - Där finns det djur, där finns det massa 
djur! varpå Eva påpekar: - Inga fjärilar där. En stunds tystnad följer tills pedagogen ger eleverna ett 
förslag: - Kan ni göra såhär? och tecknar en fjäril med händerna - Kan ni ha händerna som fjärilar? 
Eleverna härmar och konstaterar att det fungerar och duger till klippet. 
 
Vidare följer den konversation som uppstod när det var dags för inspelningen av ovanstående scen. 
Pedagog: - Kan ni göra fjärilar med händerna runt Gustav då, vad tror ni om det va? 
Gustav: - Jaaa! 
Pedagog: - Ska vi alla vara fjärilar tillsammans då? 
Alla elever i kör: Jaaa 
Pedagogen placerar ut Gustav på vad hen tycker är en lämplig plats för inspelningen och frågar sedan 
resterande elever: - Går det att filma härifrån så att man bara ser Gustav och våra fjärilshänder 
runtom? 
Frida: - Man kan ju gömma sig här bakom soffan! 
David: - Ja jag vill gå och gömma mig där bak. 
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Bild 3: Eleverna gestaltar “fjärilskraften” tillsammans. 

 
 
David, Eva, Hilda och Ivar kryper ner bakom soffan samtidigt som Hilda får iPaden av pedagogen för 
att kunna filma, och spelar in en kort scen. Pedagogen samlar alla elever runt iPaden för att se på 
resultatet. De är inte helt nöjda eftersom eleverna inte lyckats gömma sig helt. De bestämmer sig för 
att prova igen och går tillbaka till sina tidigare positioner, varpå pedagogen går runt och flyttar om 
eleverna lite med förhoppningen att det ska se bättre ut i bild. 
Pedagogen: - Också håller man sig här på sidan och skickar fram sina händer som en fjäril 
Hilda, som står redo med iPaden och tittar hur bilden skulle bli, säger: -”Eva syns och David” så 
pedagogen går fram för att hjälpa Hilda att justera bilden. 
Pedagogen: - Håll händerna och armarna längre såhär” och sträcker fram armarna så långt som 
möjligt från kroppen. 
David: - “Såhära med händerna så (sträcker ut armarna som pedagogen just visat) det längstaste man 
kan! 
Hilda filmar scenen en gång till och tittar sedan på den med sina kamrater. De är nöjda och jobbar 
vidare med nästa scen. 
  
Eleverna som ingår i delstudie 2 turas alla om att sköta inspelningen, alltså filma med iPaden, då de är 
ansvariga för inspelningen av varsin scen. I direkt anslutning till en avslutad tagning, samlas alla sex 
elever runt iPaden för att se över scenen tillsammans och utvärdera den. Pedagogen övervakar hela 
tiden processen och inflikar när hen ser att eleverna börjar köra fast, för att återigen väcka 
tankeverksamheten hos eleverna. 
  

“För varje gång eleverna har tittat på en inspelning är det som att de kommer till nya insikter. 
Det är alltid någon som kommer med ett nytt förslag på förbättring av scenen. De tar emot 
varandras förslag fint och testar dem. Det blir många omtagningar men till slut har de hittat en 
idé som fungerar. Det är oftast David som kommer med förslag. Hen är en riktigt idéspruta och 
man kan verkligen se i ögonen när en ny tanke väcks.” (Fältanteckningar delstudie 2, 2018-
04-24) 

  
När eleverna ser på det inspelade materialet, här i form av en iPad medierar dessa de erfarenheter 
eleverna fick i föregående klipp och tar med sig det till kommande klipp. I filmprocessen analyserar 
och utvärderar eleverna mer eller mindre konstant sina insatser samt det material de får fram. 
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I den sista scenen i delstudie 2, som eleverna spelar in före redigeringen, vill pedagogen att de provar 
lösa inspelningen själva, då de fått hjälp av denne med de tidigare tagningarna. De ska filma den scen 
som gestaltar hur David:s superkraft fungerar. David har valt kraften “att kunna lyfta saker utan att 
röra i dom”, och eleverna försöker komma fram till hur man ska lyckas filma det. De bestämmer sig 
för att tillsammans skapa en illusion av att David får ett bord att sväva enbart genom att peka på det 
och föra sin hand i uppåtgående rörelse. För att få bordet att sväva ska Frida, Gustav, Hilda och Ivar 
stå på kortsidorna och lyfta bordet, medan Eva filmar hur David “lyfter” bordet. De provar filma 
några gånger och efter varje inspelning tittar de på filmen för att utvärdera den. Det krävs fyra 
omtagningar för dem att bli nöjda, då de till en början inte lyckas filma på ett sätt som gör att eleverna 
som lyfter bordet hamnar utanför bild. Efter flera diskussioner och tagningar lyckas de till slut få till 
en scen som alla är nöjda med. 
 
Detta exempel kan visa på hur eleverna i samverkan skapar nya möjlighetsvillkor genom att pröva sig 
fram till hur David ska kunna visa sin superkraft  “att kunna lyfta saker utan att röra i dom”. De 
vänder och vrider på sina nuvarande kunskaper och hittar ett sätt för David att kunna gestalta sin 
superkraft. 
  
Bild 4: Prövar sig fram för att hitta vad som ser bäst ut i filmen. 

 
 

Lärprocesser där perspektivtagande synliggörs 
Följande situation är tagen ur delstudie 1 där eleverna byggt en stad av kuddar som de ska ha i nästa 
filmscen. Det har lagts ner mycket jobb på att få till staden framför greenscreenen precis som de vill att 
den ska vara enligt deras vision. De har precis tagit på sig andra kläder mot vad de hade i föregående 
scen och pratar om vad som ska utspelas. 
  
Cilla: -Vad ska du ha på dig? (går fram till Astrid och får ögonkontakt) 
Bea: -När monstrena har kommit, då blir det så här när monstrena har kommit! (går omkring nära de 
andra två och vaggar fram med kroppen) 
Astrid: -När jag inte är avatar då har jag på mig den hära! (visar upp sina kläder med hjälp av 
kroppsrörelser) 
Alla skrattar 
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Bild 5: Uppvisning av kläder. 

 
 
Astrid: -Ja jag var ganska knäpp. Ja vi kan ju köra när jag inte var avatar då försökte jag vara lite 
knäpp och konstig och lite så! (går omkring och uppträder konstigt)  
De andra två tittar på Astrid med stora leenden och härmar det rörelsemönster som Astrid gör. 
Astrid: -Nej jag brukar, jag brukar… 
Bea: -Du bara TJENA TJENA!  
Astrid gör stora rörelser med händerna. 
Bea: -Och så säger du bara (lever sig in i det som sägs genom rörelser med hela kroppen) kommer du 
hit för att lämna in henne för att hon är för konstig bara, näe det är ett stort monster som har attackerat 
hela stan bara. Okej jag måste anropa alla poliser! (de andra två tittar nyfiket på Bea). 
 
När Cilla går fram till Astrid är Bea fullt upptagen med att leva sig in i sin karaktär. Bea talar om hur 
det monster hon ska spela rör sig framåt och visar med hela kroppen hur det går till. När Astrid 
berättar vilka kläder som sin rollkaraktär har på sig verkar kroppsrörelserna ha lika stor betydelse 
som språket. Det leder till att Bea stoppar sitt uppvisande av sin rollkaraktär som ett monster och 
riktar uppmärksamheten på Astrid. Kroppsrörelserna gör även att Bea och Cilla börjar härma de 
rörelser som Astrid gör samtidigt som de skrattar. Detta ger Astrid inspiration att fortsätta och leder i 
sin tur till att Bea bygger vidare på handlingen genom att komma med nya förslag. Astrid är inne i sin 
roll och lyssnar till det som Bea säger och gör nya rörelser med kroppen som anpassar sig till det som 
Bea säger. Elevernas  gestaltande av sina roller smittar av sig till de andra då de börjar härma 
varandras rörelsemönster. 
 

“Ingen säger åt någon annan vem de ska vara. De ser ut att drömma sig in i vilken karaktär de 
vill vara. De pratar samtidigt, lyssnar vem den andre är. De berättar, ger förslag, kommer 
överens. Känns trygga, tillåter att den andra är något konstigt” (Fältanteckningar delstudie 
1, 2018-04-09) 

 
Nästa situation är hämtad ur delstudie 1 där eleverna precis har filmat ett klipp. I klippet har Astrid 
och Cilla pengar som de delar med varandra. Bea spelar monster och får inte några pengar i scenen. 
 
Bea: -Jag tycker inte det är så roligt att, aahh, om vi ska ha med pengar och så delar bara ni två! 
Astrid: -Ja men det är inte på riktigt bara!  
Bea: -Nej men det är fortfarande, men jag tycker fortfarande inte om det! (sätter sig ner och ser ledsen 
ut) 
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Bild 6: Elev ser ledsen ut. 

 
 
Astrid: -Nej men så, vi fryser ut dig lite men sen i slutet, ehh, men sen i slutet kommer vi två…(blir 
avbruten) 
Bea: -Men jag kom på idén med hur vi skulle sätta ihop... (blir avbruten) 
Astrid: -Jo men sen i slutet, men sen i slutet så säger du kan ni sluta frysa ut mig typ där, du får inte va 
med liksom och då säger vi visst men du som inte är med sen blir det ett bråk av det ja, och sen delar 
vi på pengarna och sen så löser vi det till slut. 
 
Då Bea i första kommentaren uttrycker en orättvisa över att bara de andra eleverna får pengar går 
Astrid in i en försvarsposition med sin kommentar -Ja men det är inte på riktigt bara! Bea fortsätter att 
argumentera för att det var orättvist med att både uttala sig om sina känslor samt demonstrera detta 
genom att sätta sig och se ledsen ut. Detta har effekt på Astrid vilket visar sig då hennes argument 
hakar upp sig. Bea fortsätter att argumentera om att det inte var rätt att bara de andra skulle ha 
pengar. Astrid tittar mer och mer på Bea och föreslår under samtalets gång en sorts kompromiss. 
Astrid visar här på en förändring av sin ståndpunkt. Från att i början inta en försvarsställning händer 
något som ändrar hennes synsätt. Bea uttrycker sig både verbalt om sina känslor men demonstrerar 
även dessa genom sitt kroppsspråk. Denna kommunikation av känslor leder till att Astrid blir osäker i 
nästa kommentar och i den sista kommentaren föreslår en form av kompromiss.  
 

Lärprocesser där reflexivt lärande synliggörs 
Nedan följer en konversation från delstudie 2, taget ur ett händelseförlopp där eleverna ska skapa sina 
karaktärer genom att ta beslut om vilka superkrafter de vill ha. 
 
Eva: - “Jag vill ha supersnabb kraft!” 
David: - “Att du var jättesnabb?” 
Eva: - “JA!” 
David: - “Som Flash?” 
Eva: - “Ja och som Dash från Superhjältarna!” 
David: - “Jag vill ha ögonstrålar. Och flyga och superfart. Och lyfta alla saker utan att röra. Ja. De va 
allt.” 
Pedagog: - “Lyfta saker utan att röra dom, hur går det till?” 
David: - “Öh att öh” (Sträcker ut handen och för den i en uppåtgående rörelse med handflatan uppåt) 
“ta upp handen så” 
Pedagog: - “Och då lyfts tunga saker, ja just det.” 
Eva: - “Ja som Mr Cryonberg” 
David: - “Mmm” 
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Bild 7: Diskuterar manuset i soffan. 

 
 
Denna konversation utspelade sig under enbart några sekunder, där eleverna bollade idéer 
sinsemellan genom att nämna olika superhjältar från filmvärlden vid namn och delge varandra 
superhjältarnas egenskaper.  
 

“Ju längre tiden går desto mer vågar eleverna ta för sig och göra utlopp för sin kreativitet. Nu 
när Ivar ska agera för att spela in introt för sin superkraft, är det stor skillnad på 
initiativtagandet jämfört med tidigare, när hen bara satt knäpptyst i soffan. Trots att de inte 
hade bestämt i förväg hur Ivar skulle agera ut sin superkraft, gjorde hen ett aktivt val och “skjöt 
ut” elden (tygbitarna) från handen.”(Fältanteckningar delstudie 2, 2018-04-24) 

 
I fältanteckningen ovan visar Ivar ett större initiativtagande än under tidigare observationer. Ivar 
vågar saker han inte vågade innan.  
 

Lärprocesser där språng av lärande kan synliggöras 
När eleverna i delstudie 2 var helt färdiga med inspelning och redigering av filmen var det dags för 
dem att sätta sig ner och titta på slutresultatet. 
 

“Det lyser i ögonen på eleverna, framför allt hos Eva. Hens ögon fullkomligt glittrar och hen 
studsar upp och ner i soffan av upphetsning. När scenen som gestaltar hens superkraft dyker 
upp på skärmen utbrister hen - “Kolla där är jag!” och sekunden efter - “Ser du ser du vad 
snabb jag är! Jag är SUPERSNABB!” Eleverna ler, skrattar och pekar. De utbyter blickar och 
kommer med tillrop.”  (Fältanteckningar delstudie 2, 2018-04-24)   

 
När filmen är slut vänder sig pedagogen till eleverna och frågar vad de tyckte. Alla ser glada och 
nöjda ut, det är ingen som har något negativt att säga. Eleverna visar uppskattning över det jobb de 
har gjort. 
 

Sammanfattning 
Under observationerna kunde vi flera gånger se att eleverna hade ett laborerande tillvägagångssätt i 
sitt filmskapande. De prövade sig fram, diskuterade med varandra för att hitta ett fungerande sätt och 
på detta vis hitta ett sätt som fungerar. Det visar sig tydligt i den situation från delstudie 2 där 
eleverna tillsammans prövar sig fram och för diskussioner kring hur de ska lyckas filmatisera att ett 
bord lyfter, för att till slut gemensamt hitta ett fungerande sätt. Detta sätt som kallas för “trial and 
error”, att försöka och misslyckas och ta lärdom av det, kan utveckla det praktiska lärandet.  
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Eleverna levde sig in i såväl sina egna som de andra elevernas rollfigurer under filmskapandet. Detta 
sätt att leva sig in i sina roller kan visa på en förmåga att till perspektivtagande. Det framkommer 
även en annan aspekt ur detta och det är att elevernas gestaltande av sina roller smittar av sig till de 
andra deltagarna i och med att de börjar härma varandras rörelsemönster. 
 
Under filmskapandets gång visade det sig att eleverna blev tryggare och tryggare. En trygghet som 
visade sig bland annat i form av större initiativtagande och improvisation i agerandet, samt att de 
klarade av att hantera kameran alltmer självständigt. Denna trygghet kan komma ur att eleverna har 
reflekterat över vad de lärt sig under processens gång och lyckats omvandla det till ett medvetande 
om sitt egna lärande. Eleverna har, genom leken (rollspelet) visat att de tillgodogjort sig sina tidigare 
erfarenheter och omvandlat dem till lärdomar inför kommande situationer.  
 
Vi har sett tendenser till att eleverna har tagit kvalitativa språng i sitt lärande, vilket innebär att 
lärprocesserna inte bara succesivt byggts på utan även tagit ett språng där individen lyckats 
konstruera sina tidigare erfarenheter till nya situationer. Dock tycker vi oss inte kunna framhålla detta 
som något fullt ut trovärdigt, med tanke på den korta tid som vår studie har pågått. Anledningen till 
detta är att vi inte är säkra på om det är just ett språng av lärande som har skett, eller om det är den 
något långsammare, successiva påbyggnaden av erfarenheter som vi sett. 
  
I filmprocessen analyserar och utvärderar eleverna mer eller mindre konstant det material de får fram 
samt sina egna insatser. Eleverna visar på förmåga till snabb återkoppling, genom vilket det 
framkommer ett viktigt samband inom det sociokulturella perspektivet, som innebär att de kulturella 
redskapen samexisterar och är beroende av varandra. Med de kulturella redskapen menar vi här både 
de språkliga redskapen som eleverna kommunicerar till varandra med och de materiella verktygen i 
form av en iPad där de återupplever det de spelat in. 
 
I delstudierna använder eleverna kroppsspråket som verktyg vid flertalet tillfällen. Detta görs genom 
att de härmar varandras rörelser samt för att förstärka vad de vill förmedla till varandra. Detta visas 
tydligt i delstudie 1, där eleverna vid ett tillfälle verkligen lever sig in i sina rollfigurer och i 
utvecklingen av dess karaktärer, härmar varandras rörelser i en stund av perspektivtagande. Ur en 
sociokulturell synvinkel ses denna förmåga inte bara som ett plus i kanten, utan snarare som något 
som för lärandet är helt avgörande. 
  
I de två delstudierna framkom det även att elevernas förhandlande till vad som skulle ske i scenerna 
skedde både med samtal och diskussioner men även med deras kroppsspråk. De lyssnade på 
varandra och sökte ständigt ögonkontakt när de kommunicerade med varandra för att skapa nya 
idéer. Det blev tydligt att de hela tiden måste visa hänsyn till de andras viljor och erfarenheter 
samtidigt som de vill få fram sina egna idéer. Inom det sociokulturella perspektivet spelar den 
samverkan som sker mellan individen och gruppen en stor roll i de inlärningssituationer som uppstår. 
I vår studie framkom detta väldigt tydligt när elevernas sociala samspel växelverkade med den 
gemenskap de befann sig i. Det skapade utrymme för den stora handlingskreativitet som 
synliggjordes i elevernas ständiga idérikedom och utvecklandet av filmernas handling, som kan 
utveckla elevernas omdömen. 
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Diskussion 
I detta kapitel kommer vi diskutera våra resultat kopplat till studiens syfte och tidigare forskning. 
 

Resultatdiskussion 
I vår studie har vi kunnat urskilja flertalet lärprocesser; vissa i högre grad, andra mindre. I likhet med 
vad Lindstrand (2006) menar har vi sett att både arbetsprocessen i filmskapandet och den färdiga 
produkten i sig, kan ha stor betydelse för elevernas lärande. Eleverna i vår studie har visat god 
förmåga till förhandling och att visa hänsyn till varandras idéer, vilket även det är något som 
Lindstrand (2006) lyfter som viktiga delar i en filmskapande process. I detta tycker vi oss ha kunnat se 
prov på att eleverna har utvecklat både en perspektivtagande och reflexiv lärprocess. Vaage (2003) 
stärker också detta då han pekar på att om man kan utveckla sin förmåga att se saker ur andras 
perspektiv, vilket vi tycker oss se att eleverna i vår studie har gjort, kan även den reflekterande 
förmågan hos eleverna öka, något som vi också tycker oss ha sett i vår analys av empirin. Vi ser 
Lindstrands (2006) kopplingar till arbetsprocessen i filmskapande som något vi har kunnat återse 
genomgående i samtliga av de lärprocesser vi valt att undersöka. 
 
En ständigt återkommande process under delstudierna var “trial and error”, vilket i praktiken innebär 
att eleverna hela tiden prövade sig fram och på så sätt skapade möjligheter att utveckla det praktiska 
lärandet. Dessa processer drevs framåt av de förutsättningar som eleverna hade i form av kulturella 
redskap i sitt förhandlande. Eleverna använde sig av en mängd olika språkliga verktyg och 
samspelade med de materiella verktyg som stod till hands. Det som Jakobsson (2012) tar upp om 
betydelsen av hur man som människa tänker och agerar i förhållande till människans användande av 
kulturella redskap, är också något vi fått syn på hos eleverna i vår studie. I båda delstudierna la 
eleverna fokus på superhjältar och superkrafter, vilket ses som kulturella redskap som eleverna tagit 
till sig genom att ha sett dessa karaktärer på tv. Att kunna använda sig av dessa verktyg, här i form av 
filmskapande, ses enligt O’Neal et al. (2017) som något som ökar chanserna för eleverna att nå 
framgång i sitt fortsatta liv. En lärprocess som kan vara en mycket viktig del i elevernas fortsatta 
utveckling. Detta visar också prov på det som Dysthe (2003) kallar för handlingskreativitet hos 
eleverna. 
 
Förmågan att kunna förhandla sig framåt i processen eleverna sinsemellan, från framtagandet av 
manuskriptet till en färdig produktion, är något som enligt både Lindstrand (2006) och Vaage (2003) 
är av stor betydelse för elevernas perspektivtagande och även en ökning av deras reflekterande 
förmåga. Vi ser att eleverna i delstudie 1 har uppnått just detta, med tanke på hur de klarade av att 
leva sig in sina roller och ta karaktärernas perspektiv istället för sitt egna. De tog även hänsyn till 
varandra i processen genom att diskutera, lyssna på varandra och kompromissa för att komma till en 
lösning som alla kunde känna sig nöjda med. Att ha förmågan att sätta sig in i andras perspektiv är en 
viktig del av samspelet med andra individer. Enligt Erstad et al. (2007) tränar man upp sin 
kommunikativa förmåga när man som individ förhandlar och argumenterar för sina idéer på det sätt 
som eleverna i delstudie 1 gör. De elever som medverkade i delstudie 2 var lite yngre än de i delstudie 
1 vilket vi tror kan ha bidragit till att elevernas perspektivtagande inte blev lika synligt i delstudie 2, 
det kanske är en förmåga som inte infinner sig förrän barnen kommit upp lite i åldrarna. 
 
Det perspektivtagande lärandet kan beskrivas med att man ska lära sig interagera och samspela både 
med sig själv och med andra. I denna studie framkom detta främst genom att beröra elevernas 
förmåga att leva sig in i en roll och få perspektiv på andras åsikter och uttryck. Det praktiska lärandet 
påverkas mycket av att eleverna kan ta andras perspektiv och sätta sig in i upplevda situationer och 
utvecklas från dessa. Detta blir i likhet till det som Vaage (2003) kallar grunden till en mångfald av 
perspektiv. Det komplexa i detta blir att många faktorer spelar in där de kulturella redskapen såsom 
elevernas språkliga kommunikation, kroppsliga kommunikation och användandet av kameror 
används i elevernas förhandlingar om vad de vill gestalta (Björklid, 2005; Lindstrand, 2006). 
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Vi fann också att eleverna blev allt tryggare i sina roller som både filmproducenter och skådespelare, 
allt eftersom arbetet med filmskapandet fortskred. Vi upplever att denna trygghet kommer sig ur att 
eleverna lyckades tillgodogöra sig vad de lärt sig under tidigare tagningar, alltså sina tidigare 
erfarenheter, och sedan utveckla de till nya kunskaper som de nyttjade i den fortsatta inspelningen. 
Denna lärprocess kallas för reflexiv och den ingår i de metakognitiva förmågor som bör innehålla ett 
medvetande om sitt egna lärande och hur det går att utveckla (Vaage, 2003). Att, på det sätt som 
eleverna tagit lärdom av sina erfarenheter och skapat en förbättring av dem, innebär att eleverna har 
uppnått en reflexiv intelligens. Denna typ av intelligens, eller i detta fall lärprocess, kommer enligt 
Vaage (2003) i den enklaste formen till uttryck genom rollek , som i relation till vår studie liknas vid 
arbetet med filmskapande. 
  
Eleverna i båda studierna började med att skapa ett manus att utgå från i sina inspelningar, men i 
slutändan var det ändå så att majoriteten av alla scener skapades under processens gång, i och med att 
eleverna behövde pröva sig fram för att hitta rätt. Att det sker ständig förändring av manuset till 
filmerna, är inte något unikt för vår studie, tvärtom har Lind (2010) gjort en egen studie om just detta, 
att en estetisk lärprocess, i detta fall filmskapande, inte följer en färdig mall utan ändras ständigt i takt 
med arbetets gång. I denna process fick eleverna konstant och direkt feedback av att se på tagningarna 
och antingen göra om eller vara nöjda, vilket i sin tur gav upphov till många förhandlingar eleverna 
sinsemellan. I dessa förhandlingar blev eleverna tvungna att vrida och vända på sina kunskaper 
(Lind, 2010) för att komma till uttryck för det de vill i sina arbeten.   
 
Dessa förhandlingar kunde vara både muntliga och kroppsliga, och genom dessa kommunikationer 
och förhandlingar om vad som skulle ske visade eleverna sin förmåga till mediering som, enligt 
Dysthe (2003), är ett av de mest grundläggande begreppen inom det sociokulturella perspektivet på 
lärande. Detta gav också upphov till nya sätt för eleverna att uttrycka sig på vilket i sin tur visar prov 
på en handlingskreativitet hos eleverna, som även är utvecklande för en individs omdöme. Oxstrand 
(2013) har påvisat att elever kan komma till nya uttryckssätt genom filmskapande vilket vi tycker 
visar sig i vår studie, där eleverna använder sitt kroppsspråk i väldigt stor utsträckning under hela 
processen, istället för enbart talspråk. 
 
I delstudie 2 fanns en pedagog med som stöd för eleverna i den filmskapande processen. Pedagogen 
la sitt främsta fokus på att handleda eleverna genom skapandet av innehållet i filmen och de 
kommunikativa processer som ingår i det. Att vi kunde få syn detta fenomen står lite i kontrast till det 
som Björck (2014) problematiserat tidigare, då man menar att filmandet i skolans bildundervisning 
ofta lägger mer fokus på frågor om det tekniska än, som här, på frågor om meningsskapande, 
helhetssyn och kommunikativa processer. Om så är fallet, vilket vi tycker oss kunnat se vissa 
tendenser till men inte kan framhäva fullt ut med tanke på storleken av vår studie, kanske vidare 
studier skulle kunna påvisa att filmskapande i fritidshemmet är en miljö där dessa frågor får större 
utrymme än vad de ges i skolans undervisning? 
 

Slutsatser 
Tanken med denna studie var att ta reda på vilka lärprocesser som synliggörs vid barns arbete med 
filmskapande i fritidshem. Vi har visat på att det sker olika lärprocesser och försökt urskilja hur dessa 
kommer till uttryck ur ett sociokulturellt perspektiv. Studiens begränsade omfång gör dock att detta 
inte blir representativt för filmskapande inom fritidshem överlag. Eleverna som deltog hade även ett 
tidigare intresse för att skapa film och förkunskaper kring de materiella verktygen vilket bidrog till att 
mycket fokus kunde läggas på innehållet i filmernas handling. Om elever med litet intresse och inga 
förkunskaper deltagit kunde resultatet kanske blivit helt annorlunda. Den korta tid som studierna 
utfördes under var också en begränsande faktor där det vi tyckte oss urskilja kan ha varit 
tillfälligheter.  
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En lärprocess vi såg under våra två delstudier var en praktisk lärprocess där eleverna utvecklade sina 
filmer genom att pröva sig fram. Detta var den mest markanta lärprocess som synliggjordes i båda 
delstudierna. Vi såg även prov på lärprocesser där eleverna övade på perspektivtagande genom att 
leva sig in i både sina egna men även andra deltagares filmkaraktärer, och reflexivt lärande som tog 
sig uttryck i form av att eleverna drog lärdom av vad de fick för erfarenheter genom hela 
filmprocessen. Det hade varit intressant att följa dessa elevgrupper under fler och längre filmprocesser 
för att kunna urskilja om det sker några språng av lärande, vilket vi inte kunnat urskilja utifrån denna 
studie på grund av dess storlek. Vårt bidrag till forskningen är att ha skrapat på ytan och 
förhoppningsvis väckt intresse till fortsatta studier inom ett relativt outforskat men intressant område. 
 

Reflektioner kring studien 
Såhär i efterhand känns det lite som att vi kanske tog oss lite vatten över huvudet då vi valde en för 
oss okänd teoretisk utgångspunkt och ett metodval som tog väldigt lång tid att analysera utifrån. Då 
känns det skönt att även vi får erfara en lärprocess som vi kunnat urskilja i elevernas filmskapande 
genom det ständiga “trial and error” och hela tiden försökt lära oss av våra misstag. Vi har även fått 
uppleva att det är svårt att låsa in sig i de frågeställningar vi utgick ifrån när vi satte igång vår studie. 
De har omformulerats flera gånger i takt med att vi kommit längre i våra analyser. 
 
En av de första tankarna innan vi satte igång var att undersöka elevernas filmskapande som en enda 
lång lärprocess men den mängd data som videotranskriberingarna genererade gjorde att vi valde att 
djupdyka i situationer där vi kunde urskilja olika former av lärande och meningsskapande. Detta 
intersubjektiva rum eleverna befinner sig i när de skapar film och utbyter erfarenheter genom 
kommunikation och deltagande gör att så mycket kan ske under så kort tid. Varje mening, blick, gest 
eller rörelse har en betydelse för eleverna vilket är både oerhört intressant men även väldigt 
tidskrävande att analysera.  
 
Under våra videoobservationer har vi upplevt många sidor från elevernas filmskapande som vi inte 
uppmärksammat tidigare. Det har varit väldigt lärorikt att stå vid sidan av och bara iaktta och lägga 
allt fokus på vad som sker i elevernas samspel. Tidigare har det ibland varit, såsom också Björck 
(2014) lyft fram, att när vi är med eleverna i filmskapandet blir det mycket frågor om hur tekniken 
fungerar som drar vår uppmärksamhet. Men med de erfarenheter vi fått med oss genom denna studie 
kan vi gå in med nya perspektiv i kommande filmskapanden med våra elever.  
 

Framtida studier 
De tendenser till kvalitativa språng av lärande som vi kunnat urskilja i resultatet vore intressant att 
följa upp, i studier som följer elever under en längre tid i deras filmskapande. Blir det tydliga 
kvalitativa språng av att färdigställa en film med alla de lärprocesser det medför eller krävs det fler 
filmer? Hur lång tid behöver man följa en elevgrupp för att tydligt kunna urskilja vad som är 
kvalitativa språng av lärande och inte bara den mer långsamma, ständiga påbyggnaden av 
erfarenheter som erhålls? 
 
Den fråga som dök upp om att fritidshemmets mer informella lärandemiljö kanske är en bättre arena 
än skolans mer formella lärandemiljö för filmskapande vore intressant att gå vidare med. Vi kunde se 
under delstudie 2 att den pedagog som var med la sitt främsta fokus på att handleda eleverna genom 
deras egeninitierade processer istället för att som Björck (2014) visat på att lärare i skolan oftare lägger 
fokus på tekniken. Det öppnar upp för studier kring skillnader och möjligheter för samverkan mellan 
skola och fritidshem i filmskapande och kanske estetiska lärprocesser överlag. 
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Bilaga 1 
 
Brev till vårdnadshavare och elever 
 
Elever och föräldrar på _____________ fritidshem 
 
Hej! 
 
Under våren 2018 kommer vi, Björn Fagergren och Cecilia Vikström, att göra vårt examensarbete. Vi 
studerar Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem på Mittuniversitetet i Sundsvall och vill 
göra en studie om barns filmskapande på fritidshem samt vilket lärande som sker i samband med 
detta. 
 
Syfte och metod 
Det övergripande syftet med denna studie är att ta reda på om det synliggörs några lärandeprocesser i 
barns filmskapande på fritidshem, och i så fall vilka? För att kunna ta reda på detta vill vi göra 
observationer av era barn i deras arbete med filmskapande på fritidshemmet, både genom att filma 
dem samt föra kompletterande fältanteckningar. När observationerna är genomförda kommer vi 
studera det inspelade materialet samt de anteckningar vi fört. Därefter kommer vi analysera den 
insamlade datan för att få fram ett resultat.  
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Studiens resultat kommer presenteras i form av vårt examensarbete. De medverkandes namn och 
vilken plats studien genomförs på kommer att avidentifieras i största möjliga mån så att det inte 
kommer vara möjligt att känna igen några enskilda personer eller platser, allt enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Anteckningarna och det inspelade materialet kommer enbart användas till 
denna studie och när arbetet är klart kommer det att förstöras.  
 
Medverkan i studien är frivillig och barnen kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 
 
För att kunna genomföra denna studie behöver vi ert barns godkännande samt vårdnadshavares 
medgivande. Vi ber er därför fylla i talongen och ta med den till fritids senast den ___ april. 
 
Vid frågor är ni välkomna att ställa dom till oss, antingen personligen eller via mail/telefon. 
 
Cecilia Vikström: 076-XXXXXXX, xxxxxxx@student.miun.se 
Björn Fagergren: 070-XXXXXXX, xxxxxxx@student.miun.se 
 
Med förhoppning om ett gott samarbete, 
Cecilia Vikström och Björn Fagergren 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Jag___________________________________________________________ Elevens namn 
      
vill delta i studien   
      
vill inte delta i studien 
 
 
Vårdnadshavare 1 underskrift_____________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavare 2 underskrift_____________________________________________ 
   


