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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att jämföra två reflektioner gjorda efter ett skolarbete. 
Olikheterna består av att den andra reflektionen görs efter det att eleverna fått se sig 
själva på film, dvs filmade under skolarbetet. Av reflektionsenkäterna har en 
sammanställning och jämförelser gjorts, elever med flest variationer har blivit 
intervjuade. Det mönster som framträtt med flest och bredaste variationer i 
sammanställningen har analyserats. Elevers egna uppfattningar om skillnaderna har 
noterats och ställts i relation till det kvantitativa resultatet. Ur det teoretiska perspektivet 
har begreppet självuppfattning utifrån G. H. Meads interaktionistiska perspektiv ställts i 
relation till resultatet. Mead beskriver bland annat att självmedvetandet är en social 
produkt och som påverkas av omgivningens attityd.  Utifrån undersökningen kan man 
dra slutsatser att det finns skillnader i svaren mellan elevernas reflektioner. Mead menar 
att en individ får ett självmedvetande om den övertar omgivningens attityd. Detta ”Me” 
uppstår när man ser sig själv med omgivningens perspektiv. Om filmen ger ett bredare 
och större perspektiv och om detta har påverkat elevernas svar i reflektionen, så kan 
man tolka det som att eleverna i denna klass har höjt sitt självmedvetande genom 
filmen. Det som också framkom i studierna var hur viktig omvärlden och 
socialisationsprocessen i förhållande till jaguppfattning är i sammanhanget. Att det är så 
pass mycket skillnader kan betyda att den s k traditionella reflektionen i denna klass inte 
helt klarar att återge elevers tankar kring skolarbete. Man kan tolka det som att eleven 
saknar det helhetsperspektiv som endast filmen kan återge.  
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En sommardag vid Södertälje strand under mitten av 1960-talet. Några barn 
sitter på en gummimadrass och plaskar i vattnet. Det är två pojkar och en yngre 
flicka. Hon sitter på en gummimadrass mellan pojkarna. Hon bär en liten vit 
solhätta på huvudet. Hon tittar hela tiden mot kameran, ler lite blygt och plaskar 
lite. Vågorna som bildas reflekterar solstrålarna, vars nyanser går i svart, grått 
och vitt. Flickan blir återigen filmad när hon sitter och äter. Hon verkar trivas i 
sin roll. Tar en tugga och sneglar om vartannat mot smalfilmskameran. Hennes 
pappa står bakom kameran. En hängiven amatörfilmare, liksom sin far och tillika 
min farfar hade han detta som hobby. Denna blyga lilla flicka som samtidigt 
älskade att bli filmad inledde så småningom sin nya karriär på Lärarhögskolan. 
(Anneli Olsson 2005) 

 

1 Inledning 
I inriktningen Medier kommunikation och lärande på Lärarhögskolan ingick 
filmdokumentation som en del av kursens praktiska moment att lära sig att filma 
och att bli filmad. Mitt första möte med mitt professionella vuxna jag på 
filmduken gav mig en splittrad känsla, olikt den känsla jag fick som barn när jag 
betraktade mig själv på film. Mitt möte med det vuxna jag fylldes av dels 
positiva känslor och dels negativa. Det var inte bara en spegling av mig utan 
också en spegling av mig själv i samspel med omgivningen. De ändlöst rullande 
klippen kändes som ett enormt blottande av mig själv och mitt innersta, hur jag 
interagerar och samspelar med omgivningen. En hel klass av studenter 
betraktade också min mimik, hur jag pratade och hur jag betedde mig och detta 
påverkade nog också min betraktelse av mig själv på filmduken.  

Mitt intresse för reflektion genom film i skolan vaknade när jag i en av mina vfu-
praktiker genomförde en filmdokumentation av en åttondeklass i sitt skolarbete, under 
en utflykt och under en dramalektion. När filmen sedan visades för eleverna reagerade 
jag över elevernas spontana reaktioner. Vid redigeringen av filmen lades det till mjuka 
övergångar, musik, rubriker och under- och eftertext. Filmen var från början två timmar 
lång och behövde kortas av. En del dialoger var otydliga och behövde förtydligas, samt 
scener tydligare avdelas. Musik lades in för att göra filmen intressantare och sevärd. Det 
var ömsom utrop, ömsom skratt, andra elever gömde ansiktet bakom händerna. De 
elever som jag uppfattat ha varit lite ointresserade under lektionerna, inte velat 
anstränga sig, varit lite stökiga, de verkade få en annan uppfattning sedan de sett filmen. 
Det märktes tydligt under- och efter filmen. Speciellt på en elev som jag uppfattat 
okoncentrerad och pratig under lektionerna, som inte lyssnade under lärarens 
redogörelser på lektionerna. Jag fick en känsla av att denne elev även definierat sin 
självuppfattning som stökig och störande, eller om denne på något sätt ville utmärka sig. 
Eleven hade redan på något vis positionerat sig som besvärlig och utmanande inför 
klassen och läraren. Kanske var detta elevens sätt att dölja eventuell osäkerhet eller 
annat. Jag visste inte. När denna elev sedan såg filmen märkte jag hur positiv och stolt 
eleven blev över sig själv och sin egen medverkan i filmen. Eleven ville till och med ha 
en kopia av filmen för att visa sina föräldrar. Jag kunde inte sluta fundera kring detta. 
Har förändrad självbild och självuppfattning någon del i resonemanget? Jag tyckte 
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också att eleven skärpte till sig under filmningen. Var mer engagerad i skolarbetet, 
samarbetade bättre. Andra funderingar dök upp i klassrummet under och efter filmen. 
Är film ett bra sätt att reflektera på?  Hur påverkas elevers självuppfattning genom att se 
sig själv på film? Jag försökte definiera mina frågeställningar. Om man tycker att man 
är på ett speciellt sätt och sedan ser sig själv på film, kanske i en speciell situation, som 
t ex i ett klassrum, hur man agerar eller arbetar, interagerar med lärare och kamrater, hur 
påverkas självuppfattningen då? Omkullkastar filmens ”spegling” den egna 
uppfattningen? Kan film hjälpa eleven till en objektiv självuppfattning? Jag vill använda 
detta som utgångspunkt och bakgrund till varför jag valt detta begrepp, självuppfattning, 
att studera i detta examensarbete, reflektion genom film. 

 

1.1 Bakgrund 
1.1.2 Begreppsdefinitioner 

Här vill jag mer definiera begreppet självuppfattning, vilka olika fenomen som berör 
och påverkar, för att få en uppfattning om hur brett området är. Jag har valt några 
begrepp som jag tycker är intressant inför studien och som förbereder inför teorin, 
analysen och diskussionen. 
 

1.1.3 Definition av självuppfattning 

Självuppfattning är den sammansatta bilden av hur vi uppfattar oss själva, hur vi tycker 
att vi är, vad vi tror att andra tycker om oss och vad vi tror oss kunna uppnå. Det är ett 
värde som vi tillskriver oss själva och som är beroende av omgivningen eftersom de 
egna upplevelserna och värderingarna påverkas av hur man blir uppfattad och bemött av 
sin omgivning. Individens självuppfattning är socialt och kognitivt konstruerat (Mead 
1976). Självbegreppet kan delas in i olika begrepp som självvärdering, självkänsla, 
självrespekt och självförtroende och det är enligt Ahlgren (1991) den attityd individen 
har till sig själv. Omvärldens och de egna attityderna av individens förmågor och 
egenskaper påverkar individens tro på sig själv och sin förmåga. Jaguppfattningen 
(Ahlgren 1991) kan bara upplevas av individen själv. Vid reflektion övergår 
jaguppfattningen till en objektiv självuppfattning. Frelin och Gardfjäll (2003) beskriver 
att barnens självuppfattning är något som ökar under skolåldern. Speciellt under 
förpuberteten då deras syn på sig själva och omgivningen ökar. Eleverna behöver få se 
sig själva för att bli mer medvetna om sig själva. Därför är det viktigt att komma utanför 
sig själv och se sig med andra ögon. Det menar författarna i form av reflektion. 

 
1.1.4  Socialisationsprocesser 

Utvecklingen av individens självuppfattning kan ses som en del av 
socialisationsprocessen (Ahlgren, Ljung, Westin-Lindgren 1984), där påverkan av 
omgivningen sker genom normer och värderingar. Gruppen bestämmer individens 
status i gruppen. Bilden eleven får av sig själv i kombination med gruppens betraktande 
en form av inlärning som kallas metainlärning. Det är således betydelsefullt hur 
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omgivningen betraktar individen. Men den påverkan omfattas enbart av som Ahlgren 
(1991) beskriver, ”signifikanta andra”. Dessa signifikanta är betydelsefulla för oss, som 
exempelvis för fotbollsspelaren är lagkamraterna och tränaren signifikant. Som skolelev 
är klasskamraterna och läraren signifikanta. Dessa betydelsefulla signifikanta andra 
påverkar oss genom att indirekt få oss att överta normer. Detta i sin tur leder till en 
utvärdering av oss själva. I denna jämförelse med omgivningen väljer individen dock 
sådana som ligger nära dennes egna värderingar och förmåga. 

 

1.1.5  Reflektion 

”Återkastande av ljus” eller ”noggrann eftertanke”, så beskrivs reflektion eller reflexion 
i Nationalencyklopedins Internettjänst (2006). Ordet reflektion (Brusling & Strömqvist 
1996) härstammar från det latinska verbet ”reflectere” och betyder böja eller vända. 
Många lärare och lärarutbildare har inspirerats av författare som Donald Schöön, John 
Dewey, Max van Manens m fl där reflektionens betydelse i eller utanför skolmiljö 
behandlats. Nya bidrag om reflektion i läraryrket kommer regelbundet.  En reflektion 
kan göras som en utvärdering efter en lektion eller som en planering inför en lektion. 
Det kan utföras både före och efter handlandet. En del skolor använder sig av reflektion 
för att få eleverna att backa tillbaka och få eleverna att fundera över sitt resultat och 
handlande. Film används som reflektionsverktyg i skolorna.  Montessoripedagogiken 
använder filmdokumentation som arbetsmaterial i undervisningen, en sätt att förmedla 
bilder av skeenden (Wallin 2001), där man om och om igen kan gå igenom och 
reflektera över vad som skedde och vad man kan lära sig av detta. Viktigheten i 
pedagogisk dokumentation beskrivs av Hillevi Lenz Taguchi i boken ”Varför 
pedagogisk dokumentation” (1997) där hon citerar Mikael Alexandersson (1992) och 
Donald Schön (1983): 

 

”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 
gemensamt reflektionsarbete, barnen emellan, pedagoger emellan men även familjen 
och förskolan emellan. Att ett aktivt reflektionsarbete är nödvändigt för en förändrad 
pedagogisk praktik har flera forskare studerat” 

 

1.1.6  Varseblivning – perception 

”Att uppfatta”, så beskrivs varseblivning eller perception i Nationalencyklopedins 
Internettjänst (2006). Hur mycket man uppfattar sin omgivning och vilka är 
synintrycken, är faktorer som styr urvalet och vad som påverkar oss, vår omvärldsbild 
och självuppfattningen (Skogsberg 1985). Det kroppsliga behovet dominerar 
varseblivningen, hunger, förälskelse, lidande m fl. Varseblivning styrs också av 
bildspråket. Perceptionen påverkas av synintrycket och har stor betydelse i vår 
omvärldsbild och självuppfattning.  
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1.1.7  Kommunikation 

När individen kommunicerar med omvärlden är det de verbala språken som sköter 
kommunikationen. Kroppsspråket ingår också där ögon, mun och den allmänna 
mimiken också är inblandat i kommunikationen (Skogsberg 1985). Det ordlösa samtalet 
kommunicerar på en icke medvetande nivå. En nivå som för en individ är svår att tolka.  
Miljön påverkar också kommunikationen mellan individer och vårt förhållande till 
varandra.  Man kan ha en känsla av något, en intuition. Man känner av atmosfären i 
klassrummet genom blickar, gester och minspel.   

 

1.1.8  Bildspråk 

Hansson, Karlsson och Nordström i boken ”Bildspråkets grunder” (1999) definierar 
bilden som ett språk där varierande erfarenheter och avsikter påverkar vårat sätt att se på 
världen. Talesättet ”skönhet ligger i betraktarens ögon” ligger nära till hands som en 
jämförelse hur olika människor ser på saker och ting och hur mycket vår omvärld 
påverkar det vi ser. Vidare i boken Bildspråkets grunder (Hansson, Karlsson och 
Nordström 1999) beskrivs två olika slags bilder som påverkar vårat bildspråk:  

• Drömbilder, som omfattar tankearbetet i form av fantasi och visioner 
• Seendebilder, där yttre iakttagelser med kulturell påverkan och autencitet 
Drömbilder kan definieras utifrån lärandemiljö som ett visuellt mål att uppnå, att sträva 
mot. Man kan ha en drömbild om hur man vill vara eller hur man vill att det ska bli. 
Seendebilder kan definieras utifrån den undersökning jag gör, som elever betraktar sig 
själva på film. 

 

1.1.9  Assimilation och ackomodation 

Ros-Marie Ahlgren (1991) beskriver Piagets teorier kring hur människor strävar efter att 
förstå och begripa omvärlden. Detta uttryckts i termer som assimilation och 
ackomodationsprocesser. Där assimilation kortfattat beskrivet innebär att ta in nya 
erfarenheter hos en individ. Ackomodation innebär att man förändrar så kunskap blir en 
del av den nya informationen. Att ha en god självkänsla menar Ros-Marie Ahlgren är en 
förutsättning för att våga ackommodera, men hänvisar till att individen också har en 
försvarsposition som gör att individen inte vill uppfatta andras reaktioner på sitt eget 
beteende. 

 

”… en förutsättning för att individen ska ha möjlighet att göra adekvata tolkningar av 
andras reaktioner på sitt beteende och våga ompröva sin värdering av sig själv för att 
genom en ackomodationsprocess nå en större självkänsla.” (Ahlgren, 1991) 
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2 Syfte och problem  
Uppsatsens syfte  

När reflektion görs övergår jaguppfattningen till en objektiv självuppfattning. Vad 
händer med den objektiva självuppfattningen när eleven får se sig själv på film? Genom 
denna studie vill jag forska i om det blir skillnader mellan en ”vanlig” reflektion (direkt 
efter arbetsuppgiften/lektionen) och en reflektion gjord när elever sett sig själva på film. 
Eleverna har alltså blivit filmade under arbetsuppgiften/lektionen. 

Problemformulering 

Om det är skillnader mellan reflektionerna, vilka är skillnaderna? 

Kan man hitta mönster i skillnaderna och hur kan man tolka och förklara de variationer 
med störst och bredast skillnader? 

Hur förklarar elever som orsak till variationerna? 

Hur kan man ställa detta i relation till självuppfattning utifrån det teoretiska 
perspektivet? 

 

 

3 Metod 
3.1 Inledning 
Jag har gjort en undersökning i en klass sju på högstadiet. Eleverna har blivit filmade 
under ett arbete i religion under fyra lektioner och i det ingick också redovisning. 
Eleverna har arbetat parvis. Efter arbetets slut fick eleverna skriftligt reflektera och 
svara på frågor i en enkät, hur de uppfattar sig själva i skolarbetet (Bilaga 3 & 4). 
Eleverna får se en videodokumentation av arbetet och därefter återigen reflektera, med 
så gott som identisk lika påståenden. Variation på enkäterna beskrivs under 
materialbearbetningen. 

 

I början av min studie hade jag planerat att utifrån de skillnaderna i reflektionen enbart 
analysera de svaren jag fått av eleverna jag intervjuat. Allteftersom arbetet fortskridit 
har mönster framträtts vilket har föranlett att jag i min studie ändrat hur studien ska 
analyseras. Det mönster som framträtt efter sammanställning av enkätsvaren, har gjort 
att jag ytterligare fördjupar frågeställningen beskrivet under syfte: ”Kan man hitta 
mönster i skillnaderna.”? Vilket också föranlett att jag ändrat denna frågeställning och 
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lagt till följande: ”… och hur kan man tolka och förklara de variationer med störst och 
bredast skillnader”? 

 

Som också beskrivits under materialbearbetningen, analys och tolkning, vill jag istället 
analysera mönstren av variationer som framkommit under sammanställningen av data 
och sätta dessa i relation till intervjuerna. Alla svar på variationerna har ej intervjuer att 
referera till på grund av detta. 

 

3.2 Datainsamling 
Insamling av data har skett utifrån förberedelser såsom filmdokumentation, 
sammanställning av reflektionsenkäter och analyser av muntliga intervjuer. 
Observationen av elever för elever inför elevernas reflektion, har skett genom 
filmdokumentation. Observationen är således i huvudsak en del i studien för elevernas 
reflektion. Totalt har varje elev gjort två reflektioner utifrån en och samma 
arbetsuppgift. 

 

3.2.1  Intervju  

Fem elever valdes ut med flest variationer mellan reflektionerna. Jag valde att intervjua 
eleverna var för sig. Varför jag valde detta var att jag inte ville att eleverna skulle 
påverka varandras muntliga svar. Ett litet studierum på skolan användes. Jag tillfrågade 
varje elev om jag fick spela in intervjun. Jag hade sett eleverna arbeta två och två och 
när eleverna fyllde i svaren i enkäten fick de inte titta på varandra svar eller diskutera 
svaren. Intervjun var konfidentiell liksom svaren på enkäten. Inför intervjun hade jag 
med mig en bärbar dator med elevernas sammanställning från enkäten. Eleven fick sitta 
bredvid mig framför datorn och fick bara se sitt eget resultat på bildskärmen. Genom att 
sitta vid sidan om varandra ville jag försöka åstadkomma en jämbördig, förtrolig 
kontakt. Trost (2005) tar upp subjekt och subjektsrelation vid intervju och menar att det 
inte går att få intervjuaren och intervjuobjektet på samma nivå. Intervjuaren är experten 
och styr hela intervjun. Men man ska ändå sträva åt den riktningen menar Trost, att 
försöka vara jämställda. Det är ett sätt är att minimera den maktposition man har. Jag 
tror att eleverna kände en viss förtrolighet med mig. Som jag tidigare beskrev satt 
eleverna och jag bredvid varandra och inte mitt emot varandra. Detta gjorde tror jag att 
eleven inte behövde känna sig konfronterad och utsatt. Mer detaljerat finns beskrivet 
finns under bilaga 1. 

Frågor ställdes som - Varför tror du att du svarade olika på dessa frågor ...? 
Följdfrågor ställdes som Hur menar du?  Berätta vidare! Mina frågor till elever 
varierade lite beroende på uppställningarna av påståendena på enkäten och hur eleven 
svarat i intervjun eller hur variationerna såg ut.  
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3.2.2 Urval 

Valet av undersökningsgrupp styrdes av tidigare vfu-placering. Den skolan är IKT- 
inriktad1 och jag uppfattade att det kunde vara lättare att få filma där än i en s k vanlig 
skola som inte har den inriktningen. En bra och kommunikativ kontakt med vfu-
handledare har också bidragit till mitt val av skola, och genom rekommendationer av 
min handledare, val av klass.  

Inför intervjun sammanställdes reflektionsenkäterna och fem elever som haft flest 
variationer i frågeställningarna mellan reflektion ett och två, valdes ut. 

 

3.2.3 Upplägg 

Själva förfarandet under lektionerna, hur jag filmade och redigerade finns detaljerat 
beskrivet under bilaga 1. Varje elev fick brev hem till föräldrar med en förfrågan om 
tillåtelse för att filma och eventuellt göra en bandad intervju (Bilaga 2). Klassen har 
religionskunskap och elevernas uppgift bestod i att göra en löpsedel från en händelse i 
Bibeln. Eleverna arbetade parvis och är fria i sin tolkning i både text och bilder. Den 
läraren styr är valet av händelser i Bibeln. Löpsedeln ska vara som ett slags ”scoop”, en 
stor händelse och ska fånga läsaren. Efter arbetsmomentet ska eleverna redovisa framför 
hela klassen. Jag filmade eleverna under lektionerna, närgångna bilder för att se vad de 
gör och vad de säger i arbetet, hur de resonerar med varandra under arbetet och vid 
redovisningen. Jag använde panorering, helbild, halvbild och närbild för att skapa en så 
nära autencitet som möjligt, delvis utifrån elevens blickfång. Hansson, Karlsson och 
Nordström (1999) betonar viktigheten med autencitet för att kunna ge en kontinuitet i 
handlingen. En bra filmteknik i kombination med redigering behövs för att skapa ett 
tidsförhållande mellan bilderna och är ett annat sätt att skapa autencitet beskriver 
Christina Wehner-Godée. I själva filmandet ska kameran föras utifrån elevens 
perspektiv, dvs. kameran ska hållas utifrån ett så subjektivt kameraperspektiv som 
möjligt. Jag höll kameran i samma nivå som elevernas huvuden. Ibland alldeles intill för 
att filma i samma riktning som elevernas synfält hade fokus på, bänken eller 
datorskärmen.  

 

3.3 Materialbearbetning 
 
Reflektionen består av en skriftlig enkät med tio frågor på den första enkäten och elva 
frågor på den andra (Bilaga 3 & 4).  Två frågor (11a & 11b) med skriftliga svar från 
eleverna har ej tagits med för att begränsa studien. I Enkätboken beskriver Trost (2001) 
olika tillvägagångssätt för att skapa en trovärdig och kvalitativ bra enkät. Trost 
beskriver t ex att man ska undvika använda negationer i frågorna. Man ska sträva efter 
att undvika öppna frågor och följdfrågor. Retrospektiva frågor ska också undvikas. För 

                                                 
1 Informations- och kommunikationsteknik (= IT som bygger på kommunikation mellan människor) 
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att göra en bra enkät kan också påståenden användas där man lägger in olika 
svarsalternativ. I den enkäten jag gjorde till eleverna försökte jag skapa en kontinuitet i 
meningsuppbyggnaden genom att alltid börja med det som också är subjektet i 
undersökningen, ”jag”, dvs eleven själv (med undantag för påstående 8).  

Reflektionerna består av påståenden enligt följande: 

 

1. Jag var motiverad inför uppgiften! 
2. Jag har engagerat mig mycket i uppgiften! 
3. Jag har lätt för att samarbeta med andra! 
4. Jag tycker jag har använt lektionstiderna för detta moment effektivt! 
5. Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade inte om massa annat! 
6. Jag tycker jag arbetar bäst självständigt! 
7. Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion! 
8. Vi tog lika mycket ansvar i grupparbetet! 
9. Jag är nöjd med den muntliga redovisningen! 

 

Påstående 5 kan upplevas som mästrande och jag hade också en diskussion med min 
handledare om detta utformade, men efter långa och många funderingar kring 
tonåringars vardagsspråk, och det faktum att jag sett eleverna i arbete i klassrummet 
ville jag ändå behålla detta påstående. Kanske detta skapar för eleverna mer autencitet. 

 

Eleverna hade fasta svarsalternativ: Stämmer, stämmer sådär, stämmer lite och stämmer 
inte alls. Jag valde att färglägga varje svar med olika färger, dels för att för att göra det 
enklare för eleverna och få en tydligare struktur i formuläret och dels för att förenkla för 
mig när data sammanställdes. Jag har i min undersökning valt att enbart använda 
påstående 1-10 i reflektionsenkäten 1 och 2, och fråga 12 på reflektion 2 lades till för att 
få en reflektion över just specifikt filmandet: Hur uppfattade du att bli filmad? Svaren 
var i form av fasta svarsalternativ: Spännande, inget märkvärdigt, bra – men ibland var 
det svårt att vara naturlig, svårt att slappna av, obehagligt.  

 

3.3.1  Analys och tolkning 

 

Efter varje reflektion eleverna gjort har jag sammanställt data i Excel, strukturerat 
frågor och svar i elevantal (Bilaga 5 & 6). Det för att få en helhet över hur klassen 
svarade generellt kring alla frågor. Sedan har reflektion 1 och reflektion 2 jämförts i 
svar för varje elev. Variationer har noterats och sammanställts och redovisas under 
Analys av data/empiri. 

 

Utifrån arbetets gång har flera steg utformats för att lättare kunna specificera de olika 
momenten och dessutom enklare för läsaren att följa: 
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• Sammanställning 
Data från enkäter, reflektion 1 och reflektion 2.  

 

• Urval till intervju  
Den elev vars frågeställning som har flest variation i svaren mellan reflektion 1 och 
reflektion 2 har valts ut till intervju. 

 

• Kategoriseringen 
Uppdelningen har skett utifrån ett visst mönster som framträtts efter det statistiska 
arbetet med sammanställningen: 

A) Kvantitativ sammanställning av ett påstående med flest variationer 
B) Kvantitativ sammanställning av ett annat påstående med fler variationer 
 

• Intervjusvar 
Den kvalitativa analysen refereras till den kvantitativa studien med A, B som 
kategoriserar.  Jag har valt för att begränsa studien, följa den kvantitativa 
kategoriseringen som utgångspunkt, vilket också gör att endast delar av intervjuer med 
elever kommer att analyseras. De delarna är de påståenden som presenterats under 
kategoriseringen A, B påstående 7, 9. Det är dessa som också har generellt de största 
variationerna i undersökningen. Varför jag tycker variationerna är intressanta är 
storleken på mängden svar, att det är många elever som svarat olika på samma fråga i 
reflektion 1 och 2. Det är också intressant att veta elevernas egna uppfattningar kring 
dessa variationer. 

 

• Resultat och diskussion 
Först och främst ska syfte och problemformuleringarna besvaras i tolkningen. Jag har i 
denna studie valt att analysera påståenden med flest och bredast variationer. Dessa 
variationer kommer att sättas i relation till intervjusvar, eventuella helhetsperspektiv av 
resultat, elevens upplevelse att bli filmad. Ur teorin och eventuella kopplingar till 
begreppsdefinitioner ska i diskussions och tolkningsdelen, också i jämförelse mot min 
förförståelse, resonemang föras. 

 

4 Tillförlitlighetsfrågor 
4.1 Reliabilitet 
 
Tillförlitligheten i enkätsvaren kan ha påverkats av själva filmandet. Enligt enkäten 
upplevde en elev att det var obehagligt att bli filmad av totalt 18 elever. En elev tyckte 
det var spännande. Sju elever tyckte det inte var märkvärdigt att bli filmad. De övriga 



 

 9

eleverna tyckte det var bra men ibland svårt att vara naturlig eller att slappna av. En elev 
glömde att svara på frågan. 
 
Redigering av filmen påverkar troligen också reliabiliteten. Råkopian var på cirka en 
och en halvtimme och jag var tvungen att klippa ned filmen till cirka 25-30 minuter. Jag 
hade inte längre lektionstid än 40 minuter. Tio minuter av lektionen var för den sista 
reflektionen eleverna skulle göra efter filmen. Filmen har redigerats så att alla elever 
fick vara i bild lika mycket. En del klipp hade jag förtydligat genom undertexter genom 
att ljudet stundtals var lågt. Jag hade ingen separat mikrofon när jag filmade. I en del av 
lärarens presentation var jag tvungen att klippa bort några bilder genom att elever som 
inte ville vara med i filmen råkade komma med i några sekunder.  Mer detaljerad 
beskrivning av denna lektion finns beskrivet under bilaga 1. 
 

4.2 Validitet 
I intervjun var det svårt för en del elever att uttrycka sig. Jag ställde öppna frågor vilket 
kan ha gjort att eleverna hade svårt att formulera sig. Jag försökte ibland ”hjälpa till” när 
alltför stor tystnad uppstod, när eleven skulle formulera sitt svar. Om det påverkade 
deras svar i intervjun är svårt att avgöra. Jag hade bara cirka 10 minuter per elev till 
intervjun. Om tiden haft en avgörande faktor är svårt att avgöra. 
 
Ur kvantitativ data fick jag ut större variationer av svaren från reflektionerna eleverna 
gjorde och därefter kunde urvalet av elever till intervjun ske. En viss omstrukturering 
och omplanering av arbetet har skett. Jag hade planerat att analysera varje intervju, men 
efter upptäckten av ett visst mönster i det kvantitativa resultatet har jag valt att inrikta 
mig på de frågeställningar som har flest och bredast variationer.  

 

4.3  Etiska aspekter  
Eleverna fick en skriftlig förfrågan till föräldrar om deras barn fick deltaga i studien 
(Bilaga 2). 18 elever av 25 fick godkänt att bli filmade och intervjuade. Själva begreppet 
deltaga innebar i denna studie att bli betraktad, dvs genom linsen på en filmkamera, 
svara på formulär vid två tillfällen och eventuellt bli intervjuade.  
Ur de etiska aspekterna med videofilmning kan den som blir observerad känna sig 
övervakad och känna ”store-bror-ser-dig-problemet (Christina Wehner-Godée 2006)”.  
Eva Johansson i sin avhandling ”Att närma sig barns perspektiv” (2003) tar upp 
problematiken kring den nödvändiga närheten som krävs för att närma sig barn och 
deras perspektiv. Det närmande anser Eva Johansson ska ske på barnets villkor, men 
utifrån forskarens fokus, genom kameran eller blickfånget. Det ska vara kroppsligt nära 
för att få med olika uttryck. Det, enligt Eva Johansson kan upplevas vara 
integritetskränkande för barn. Att bli filmad kan upplevas som integritetskränkande. 
Cirka fyra elever av 18 tyckte det var svårt att slappna eller att det var obehagligt att bli 
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filmad. Ca fem elever tyckte det var ok att bli filmad men att det ibland var svårt att 
vara naturlig. 
 

4.4 Förförståelse 
Om min förförståelse påverkar mina resonemang i tolkningsdelen är svårt att säga. När 
jag inledde undersökningen var jag ganska öppen inför denna studie. Min erfarenhet jag 
har av film som reflektion finns beskrivet under inledningen av detta examensarbete, 
dvs  att bli filmad som barn och som vuxen, mina erfarenheter från en vfu-praktik, då 
jag filmade en klass och visade filmen för klassen, deras reaktioner och mina 
funderingar 
 
 

 

5 Teoretiskt perspektiv  
 

5.1 Inledning till Interaktioniskt perspektiv 
Det interaktionistiska perspektivet beskriver samspel och interaktion mellan människor. 
Det viktigaste i detta hos individerna är att hitta de gemensamma nämnarna i det sociala 
samspel som skapar interaktionen. Individ och samhälle är något som går hand i hand 
enligt interaktionisterna. Det finns ingen motsättning i dessa. Att vara en social individ 
är det mest essentiella i det interaktioniska perspektivet. Det avgörande för självbild och 
självuppfattning är genom gruppen och samhällets normer och roller. George Herbert 
Mead (Hwang P, Nilsson B 2003), företrädare för det interaktionistiska perspektivet 
menar att det enda sättet att utveckla en självmedvetenhet är komma utanför sig själv 
och se sig själv med andras ögon. Dvs. det som Mead beskriver är att självmedvetandet 
är en social produkt (Ahlgren 1991), och som påverkas av omgivningens attityd. En 
individ får ett självmedvetande om den övertar den andra individens attityd gentemot 
sig själv.  

 
5.1.1  Att göra sig själv till objekt 

Christina Skogsberg (1985) beskriver fenomenet att vara jagmedveten är att kunna se 
sig själv som objekt, dvs det viktigaste objektet i ens liv. För att bli jagmedveten krävs 
då en förståelse om vad som omfattar och uppdelar ”I” och ”Me”, dvs jaget ur ett 
subjektivt perspektiv, utifrån individen, och jaget ur ett objektivt perspektiv, vad 
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omvärlden representerar. Detta självmedvetande och identitetsperspektiv finns i Meads 
teorier i socialisationsprocessen.  

 

Ros-Marie Ahlgrens (1991) anser att själva begreppet självuppfattning både utmanar 
och begränsar. Speciellt ungdomar som är identitetssökare och som tillbringar stor del 
av sin tid i skolan påverkar den miljö de hamnar i deras prestation. 

För att exemplifiera. Elever som byter klass i skolan eller byter skola hamnar i dessa 
socialisationsprocesser där främst objektet ”Me”, mer eller mindre förändras efter 
miljön eleverna hamnar i. Detta kan ur socialisationsprocess diskuteras om detta är bra 
för eleven att ständigt byta eller om det är bra i samspelet med andra individer. Det som 
Mead menar är att den identitet barnen först tillägnar sig är den som viktiga personer i 
omgivningen tillskriver dem.  Dessa som Ahlgren beskriver (1991) signifikanta andra är 
betydelsefulla för oss genom att vi övertar deras normer och detta leder i sin tur till 
utvärdering av oss själva.  

 

Mead anser att skolan är en viktig omgivning och även dess miljö för elevens 
utveckling. Hur viktigt ”Me” –perspektivet är beskriver Mead i boken Medvetande, 
jaget och samhället (1976):  

 

”Den situation i vilken man kan släppa loss, där själva strukturen hos ”Me” öppnar 
dörren för ”I” är gynnsam för uttryck för jaget. Jag har hänvisat till den situation i 
vilken en person kan sitta ned med en vän och säga precis vad han tycker om någon 
annan. Det ligger tillfredsställelse i att släppa loss ens jag på detta sätt. Om man 
kommer med i en grupp som tänker som man själv gör, då kan man gå till ytterligheter 
som förvånar en själv. ”Me” i dessa situationer skapas avgjort av de sociala 
relationerna” (George Herbert Mead 1976). 
 
Ett annat perspektiv ger Backman, Secord & Pierce, 1963 (Ahlgren 1991), som menar 
att omgivningens spegling av självvärderingen är mycket motståndskraftigt mot 
förändringar. Om omgivningens värderingar stämmer överens med individens 
självvärdering kan sociala relationer utvecklas. Denna stabilitet skapar också social 
samvaro med andra individer med liknande värderingar. Förutsättningar för detta är att 
andra behandlar individen i överensstämmelse med hans självvärdering, vilket också 
Ros-Marie Ahlgren (1991) beskriver, att god självkänsla är en förutsättning för att 
ackommodera (se kapitel Begreppsdefinitioner) Detta kan också sättas i relation till vad 
Malmberg (Malmberg 1993) beskriver i påföljande avsnitt om sann och falsk 
självuppfattning. 
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5.2  Tidigare forskning 
5.2.1  Skolelevers självvärdering 

Ros-Marie Ahlgren (1991) som forskat i elevers självvärdering i skolan och gjort en 
jämförelse av hur elever bedömer sig själva i jämförelse med sina klasskamrater, 
beskriver självuppfattning som den samlade bilden individen har av sig själv i olika 
samband. Det kan handla om prestationsförmåga, samarbete och den sociala biten i 
skolan. Individen strävar efter att ha så god bild av sig själv som möjligt. 
Självuppfattning är avgörande för de mål vi sätter framför oss. Därför anser Ros-Marie 
Ahlgren (1991) att självuppfattningen både utmanar och begränsar våra handlingar. 
Speciellt för ungdomar som är identitetssökare påverkas i skolan av sin prestation och 
hur de upplever att de når sina mål.  
Ros-Marie Ahlgren beskriver vidare i sin forskning Skolelevers självvärdering (1991) 
om subjekt-aspekten, jaget. Jaguppfattningen är något som bara kan upplevas av 
individen själv. När reflektion görs övergår jaguppfattningen till en objektiv 
självuppfattning. 
 

5.2.2   Människors intersubjektivitet 

Moira von Wright i sin studie (2000) kring intersubjektivitet i undervisningssituationer 
med en rekonstruktion och hjälp utifrån G. H Meads teorier, resonerar kring ”I” och 
”Me”, där Wright beskriver ”I” som “ ... ett slags bärare av viljans frihet, det 
subjektiva, det avvikande”. ”Me som personlighetens sociala aspekt, den som uppstår 
då man lär sig se sig själv med andras ögon och talar med sig själv om det.” Det 
Wright menar är att självmedvetenhet knappast skulle uppstå om man inte hade förmåga 
att tala till sig själv. Wright tar upp begreppet perspektivväxling som ett viktigt 
instrument för att vidga vår medvetenhet. Perspektivväxling innebär i den sociala 
processen, enligt Mead (Wright 2000) att ta en annans perspektiv. Wright tolkar att 
individen blir mindre egocentrisk genom denna perspektivväxling.  
”När vi tar andras perspektiv införlivar vi dessa i våra själv, vi omskapar oss själva.” 
(Wright, 2000) 
 

5.2.3   Sann eller falsk självuppfattning 

Lars-Erik Malmbergs undersökning kring självuppfattning är intressant att ta del av och 
göra jämförelser. I rapporten Självuppfattning – Några teoretiska aspekter och 
empiriska resultat (1993) har Malmberg sammanställt empiriska resultat från en studie 
där hög- och mellanstadieelever tillfrågades två frågeställningar, varav den ena 
frågeställningen, ”... hurudan självuppfattning har hög- och mellanstadieelever...”, som 
är intressant för min studie. Malmbergs studie påvisar att självuppfattning varierar i 
relation till ålder, kön och kontext.  
Malmberg beskriver hur sann och falsk självuppfattning kan skattas utgående från 
individens egen uppfattning och vilken bekräftelse denne får av andra. Malmberg 
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specificerar upp ett antal olika perspektiv som här citeras ordagrant: 
 

1. En individ vars egen beskrivning av sig själv står i överensstämmelse med både 
vad individen tycker om sig själv och vad andra tycker om honom/henne. T ex 
anser Lisa att hon handlar vänskapligt och socialt, beskriver sig själv i dessa 
termer och får även bekräftelse på sitt beteende av andra. 

2. En individ vars egen beskrivning av sig själv står i överensstämmelse med vad 
individen tycker om sig själv, men bekräftas ej av omgivningen. T ex Maria som 
tycker att hon är vacker, som får höra att hon är ful. Hon fortsätter dock att tro 
på sin egen definition av sig själv. Situationen innebär givetvis ett 
spänningsmoment. Av avgörande betydelse är givetvis vem som gör uttalandet, 
är det hennes pojkvän eller pojkvännens rival? 

3. Individens beskrivning av sig själv är inte i samklang med upplevelsen av sig 
själv. Individens beskrivning verifieras dock av andra. Johan tycker att han är en 
hygglig pojke. Han råkar in i en grupp som uppfattar honom som tuff. 
Småningom anser han sig själv tuff, vilket han innerst inne inte tycker att 
stämmer överens med den egna beskrivningen. 

4. Individens beskrivning av sig själv är inte i samklang med upplevelsen av sig 
själv, ej heller i samklang med andras åsikter. I denna situation kan man säga att 
individen befinner sig i en identitetsdiffusion. (Malmberg 1993) 

 

 
 
 
 
 
 

6 Resultat 
 
 
Utifrån sammanställningen har ett tydligt mönster framträtt. 17 elever av 18 har 
variationer i sina svar på påståenden 1 – 10 mellan reflektion 1 och reflektion 2.  En 
total sammanfattning hur eleverna svarat, finns beskrivet i tabell (bilaga 5 och 6). 
Den eleven som inte har en enda skillnad i svaren 1-10 har däremot en variation i ett 
påstående (11a) som jag valt att inte ta med i analysen. De flesta skillnader mellan 
reflektionerna är ganska små. Men det finns några breda variationer som anknyter till 
specifika påståenden i enkäten och som kommer att beskrivas under analysdelen. 
 
Antal elever per påstående som har variationer i svaren mellan reflektion 1 och 2, dvs. 
skillnader mellan reflektion 1 och reflektion 2: 
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Påstående: Differens: 
1) Jag var motiverad inför uppgiften! 7 (elever skiljer i svaren) 

2) Jag har engagerat mig mycket i uppgiften! 2 
3) Jag har lätt för att samarbeta med andra! 5 
4) Jag tycker jag har använt lektionstiderna för  3 

detta moment effektivt! 

5) Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade inte  3 
om massa annat! 

6) Jag tycker jag arbetar bäst självständigt! 3 
7) Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion! 7 
8) Vi tog lika mycket ansvar i grupparbetet! 2 
9) Jag är nöjd med den muntliga redovisningen!  12 
10) Hur uppfattade du dig själv i samarbete med andra 0 

    
Det man kan utläsa av differensen har påstående 1, 7 och 9 flest variationer i svaren. 
Påstående 7 och 9 kommer att beskrivas under analysdelen. Varför jag valt att endast 
beskriva dessa två påståenden finns beskrivet dels vid inledningen av metoddelen, och i 
analysen. 

 

6.1  Sammanfattning av intervju 
 
De eleverna med flest variationer i svaren mellan reflektion 1 och reflektion 2 har valts 
ut till intervju. För att begränsa har endast fem elever intervjuats. 
 
Elev 1: 
Påstående 3: ”Jag har lätt för att samarbeta med andra!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven har lättare för att samarbeta med andra 
(”stämmer”).  Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”. 

Eleven svarar: - När man såg filmen såg man hur man arbetade och så. När man gjorde 
själva reflektionen innan filmen kändes det som om man gjorde sådär.  

– När jag såg filmen tyckte jag att jag såg bättre ut än vad jag trodde!  

 

Påstående 6: ”Jag tycker jag arbetar bäst självständigt!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven inte alls arbetar bäst självständigt, dvs 
eleven funkar bäst i samarbete med andra.  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”, dvs att eleven tycker 
eleven arbetar lite bättre självständigt än i grupp. 
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Eleven vet inte riktigt varför eleven skrev så.  Eleven gillar mycket mer att arbeta i 
grupp.  

 

Påstående 7: ”Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven lyssnade bra under introduktionen.  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”. 

Eleven säger: - Man märker när man ser filmen, hur man har lyssnat och så. Det är 
därför jag har skrivit ”stämmer” och ”stämmer sådär”. 

 

Påstående 9: ”Jag är nöjd med den muntliga redovisningen!”   

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven absolut inte är nöjd med redovisningen. 
Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att eleven var fullt nöjd. 

– När vi gjorde så då tog vi varannan mening var. Det tyckte vi lät bra, men sen när vi 
såg filmen så lät det jättekonstigt. 

 

Övrigt: Eleven tyckte att det var obehagligt att bli filmad. 

 

Elev 2: 

Påstående 3: ”Jag har lätt för att samarbeta med andra!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att det ”stämmer sådär” att samarbeta med andra. 
Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att eleven tycker denne har lätt för att samarbeta. 
Eleven ”tänkte om lite” efter filmen och också efter att ha sett alla de andras arbeten 
(jämförelser?)  Eleven tyckte efter filmen att det gick någorlunda bra men kan inte 
riktigt specificera vad som gjorde att hon svarade ”stämmer sådär”. Det gick bättre att 
samarbeta genom att eleven haft någon denne känner. (tror inte eleven riktigt förstått att 
det handlar om dennes samarbete utan refererar hela tiden till uppgiften). 

 

Påstående 7: ”Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven lyssnade bra under introduktionen.  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”. 

Läraren hade förklarat, men eleven fick fråga en gång till. - Det kanske inte var för att 
jag inte lyssnade utan att det var för att jag inte förstod, tolkar eleven själv. Efter att ha 
sett filmen tyckte eleven att det gick bättre än vad denne trodde. Det trodde inte eleven 
vid första reflektionen.  

 

Påstående 9: ”-Jag är nöjd med den muntliga redovisningen!”   

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven var fullt nöjd med redovisningen.  
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Innan filmen svarade eleven (refl. 1) ”stämmer sådär”. 

Eleven tyckte inte att det gick bra när denne utförde redovisningen. Men sedan när 
eleven såg filmen tyckte denne att det gick bättre än vad denne tidigare hade känt. 
Eleven säger: ”- Man kände det på ett annat sätt än vad det såg ut!”.  Eleven kände sig 
nervös i den muntliga redovisningen men noterade att det inte syntes i filmen. Eleven 
tyckte det kändes jättebra att få uppleva det.  

 

Övrigt: Eleven tyckte det var svårt att slappna av under filmningen. 

 

Elev 3: 

Påstående 1: ”Jag var motiverad inför uppgiften!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven var motiverad inför uppgiften (”stämmer”).  
Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”. 

Eleven vet inte riktigt, tror att det kan vara att eleven uppfattade sig se mer motiverad ut 
på filmen. Efter filmen kanske eleven tänkte efter mer.  

 

Påstående 3: ”Jag har lätt för att samarbeta med andra!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven har lättare för att samarbeta med andra 
(”stämmer”).  Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”. 

Eleven svarade att det beror på vem eleven är med, som eleven inte är kompis med hur 
samarbetet blir. Eleven undrar om påstående riktar sig mot samarbetet med andra i 
klassen eller med den som eleven arbetade med under filmen. Eleven trodde att filmen 
kanske påverkade elevens svar, att det såg ut på filmen att eleven hade lätt för att 
samarbeta, vilket han inte upplevde lika starkt i den första reflektionen. 

 

Påstående 5: ”Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade inte om massa annat!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven var helt koncentrerad. 

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”, dvs att eleven inte var helt 
koncentrerad. 

Eleven var osäker på svaret i första reflektionen om det berodde på om denne hörde 
eller inte hörde. Eleven tyckte att denne såg koncentrerad ut i filmen.  Eleven såg i 
filmen att denne jobbade bra i grupparbetet, vilket han inte riktigt upplevt densamma i 
första reflektionen. Anledningen till att det fungerade bra och som syntes mer klart på 
filmen var att de hann med så mycket under en lektion och dessutom ansåg eleven att de 
gjorde det bra. 

 

Påstående 7: ”Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion!”  
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Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att det ”stämmer sådär” hur eleven lyssnade under 
introduktionen.  Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att eleven lyssnade bra. 

Eleven uppfattade sig lyssna bra när denne fyllde i första reflektionen, men när eleven 
såg på filmen och såg hur eleven var, i början av lektionen lekte med ”....med penna och 
så” uppfattade eleven sig inte lyssna så bra. 

 

Påstående 9: ”Jag är nöjd med den muntliga redovisningen!”   

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att ”stämmer sådär”.  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) ”stämmer lite”. 

Innan filmen tyckte eleven att den muntliga redovisningen att det inte gick så bra. 
Eleven refererar till övriga elever att alla såg att det inte gick så bra som man trodde. 
Eleven säger att ingen var ”...sådär perfekt”.  (Lite urskuldande) Eleven tyckte att de 
inte hade tränat inför redovisning, - att det inte blev ”... som det brukar bli” . Efter 
filmen upplevde eleven att redovisningen såg bättre ut än vad eleven tidigare hade trott. 

Eleven uppfattade att det gick bra att bli filmad men att det ibland var svårt att vara 
naturlig. 

Eleven var någorlunda positivt överraskad efter filmen. Eleven menar ”... - på de flesta 
(om det är hela klassen eller bara några elever) var det bättre än jag trodde...”. 
(Upplevde han också andra elever bättre på film?)  

 

Elev 4 

 

Påstående 1: ”Jag var motiverad inför uppgiften!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven var motiverad inför uppgiften (”stämmer”).  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”. 

– Jag vet inte, men det kan ha varit för att det var mest jag som tog ledningen! Eleven 
såg det på filmen. (detta kan ha bidragit till att eleven svarade att denne var fullt 
motiverad). Eleven kände inte denna motivation riktigt helt innan filmen. 

 

Påstående 3: ”Jag har lätt för att samarbeta med andra!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att det ”stämmer sådär”.  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att eleven har lättare för att samarbeta med andra 
(”stämmer”).  

– Det var för att jag tog ledningen för mycket. (svaret på varför eleven tyckte ”sådär” 
efter filmen). – Jag kände att det nästan bara var jag som bestämde.  Eleven uppfattade 
sig innan filmen ha lätt för att samarbeta. Men efter att ha sett filmen ansåg eleven att 
denne har sådär samarbetsförmåga.  

. 
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Påstående 5: ”Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade inte om massa annat!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven var helt koncentrerad. 

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer sådär”, d.v.s. att eleven inte var 
helt koncentrerad. 

– Innan filmen kände det som om jag inte var särskilt koncentrerad. Eleven uppfattade 
sig mer koncentrerad efter att ha sett filmen.  

 

Påstående 8: ”Vi tog lika mycket ansvar i grupparbetet!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att det ”stämmer sådär”.  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer”. 

Se påstående 1 och 3 (jag skulle ha följt upp mer kring denna fråga). Inte förrän efteråt i 
genomgången har jag sett helheten i svaren eleven gav. Elevens svar kring att denne tog 
ledningen i uppgiften relaterar denne till motivation, samarbete och ansvar i 
grupparbetet.  

 

Påstående 9: ”Jag är nöjd med den muntliga redovisningen!”   

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven absolut inte var nöjd med redovisningen. 
Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att eleven var fullt nöjd. 

– När jag kollade på filmen så såg det inte så bra, man hörde inte så bra. Jag mumlade.  

Det gick bra att bli filmad, men eleven tyckte att det ibland var svårt att vara naturligt. 

 

Elev 5: 

Påstående 2: ”Jag har engagerat mig mycket i uppgiften!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven har engagerat sig sådär i uppgiften. 

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer”, dvs att eleven har engagerat dig 
till fullo i uppgiften. 

– När jag hade sett filmen så såg jag att det var inte så bra som jag trodde. Jag kunde ha 
gjort det bättre.  Innan filmen uppfattade eleven sig helt engagerad i uppgiften. 

 

 Påstående 5: ”Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade inte om massa annat!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att ”stämmer lite”, dvs att eleven inte var så speciellt 
koncentrerad och att eleven pratade om annat, fast inte hela tiden. 

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer”, dvs att eleven tyckte eleven var 
helt koncentrerad i uppgiften. 

– Du hade lyckats filma när jag snackade om massa annat och det kunde ha varit att jag 
snackat mycket mindre. Innan filmen uppfattade eleven sig helt koncentrerad i 
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uppgiften. – Jag märkte inte hela tiden när du filmade mig (eleven var i bakgrunden när 
jag filmade andra elever), då märkte jag att jag pratade lite för mycket iallafall.  

 

Påstående 7: ”Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion!”  

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven lyssnade sådär under introduktionen.  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) att det ”stämmer”, att eleven lyssnade ordentligt 
under lärarens introduktion. 

- I filmen märkte jag att jag inte var helt koncentrerad när läraren pratade. Eleven kände 
innan hon såg filmen att hon lyssnade ordentligt.  

 

Påstående 9: ”Jag är nöjd med den muntliga redovisningen!”   

Eleven tyckte efter filmen (refl. 2) att eleven var sådär nöjd med redovisningen.  

Innan filmen svarade eleven (refl. 1) var fullt nöjd. 

- Jo på filmen såg jag att det såg ganska klumpigt ut, jag välte någonting som låg på 
tavlan. Så pratade jag inte så tydligt heller, så det kunde jag ha gjort bättre också.  

 

Eleven tyckte att var spännande att bli filmad. 

 

 

7  Analys av data/empiri  
  
Jag har valt att analysera påståenden med flest och bredast variationer, vilket är 
påstående 7 (Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion!) och påstående 9 (Jag 
är nöjd med den muntliga redovisningen!). Påstående 1 har också fler antal elever med 
variationer, men här är inte variationerna speciellt breda och därför inte lika intressant 
att analysera. Hur eleverna översiktligt svarat finns beskrivet under bilaga 5 och 6. 
Varför jag valt att endast beskriva dessa påståenden finns beskrivet under metoddelen. 
 
Observera att denna analys inte går att utläsa från bilaga 5 genom att den inte inkluderar 
alla individers svar. 
 
Värt att notera är påstående 10 (Hur uppfattade du dig själv i samarbete med andra?), 
där man inte kan finna några variationer alls (Kap 6 Resultat). Elevernas uppfattning om 
de själva i samarbete med andra stämmer överens med vad eleven såg och uppfattade på 
filmen. Detta kan man sätta i relation till påstående 3 (Jag har lätt för att samarbeta med 
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andra!) och 6 (Jag tycker jag arbetar bäst självständigt!), där 5 respektive 3 elever hade 
variationer mellan reflektionerna.  
 
En extra fråga tillkom i reflektion 2, hur eleven uppfattade att bli filmad. Svaren är 
viktiga anser jag och ska sättas i relation till elevernas variationer. 
 
Här kommer en sammanställning av påståenden med flest variationer. För att tydligare 
påvisa trenden från reflektion 1 till reflektion 2 illustreras detta av en pil. Pekar pilen 
uppåt är trenden från reflektion 1 till 2 positiv, dvs efter filmen har eleven uppfattat sig 
själv som bättre än vad eleven trodde vid reflektion 1. Vid pil ner, gäller trenden att 
eleven uppfattar sig sämre än vad eleven trodde vid reflektion 1. Diagonal pil 
symboliserar ett något uppåtgående- resp. nedåtgående trend. 
 

A) Sammanställning av ett påstående med flest variationer. 
 

Påståendet 9: ”Jag är nöjd med den muntliga redovisningen!”.  
5 elever som haft flest variationer i sina enkäter har intervjuats. 
 
 I påstående 9 har utav 12 elever…  
 

2 elever uppfattade att det stämde lite i redovisningen efter den första reflektionen, 
men efter att de hade sett filmen, i den andra reflektionen, tyckte de att redovisningen 
stämde sådär.  

Intervju: 

Eleven tyckte innan filmen att den muntliga redovisningen inte gick så bra. Eleven 
(elev 3) menar att ”…att alla såg att det inte gick så bra som man trodde – ingen var 
sådär perfekt”. Eleven tyckte att det inte hade tränat till redovisningen. ”… att det 
inte blev som det brukar bli.” Efter filmen var eleven lite överraskad över att det såg 
bättre än vad som känts i första reflektionen. Eleven menar att det såg bättre ut för 
alla i filmen. 

 

Endast en av dessa två elever blev intervjuade genom att den intervjuade var den som 
hade flest variationer i sina reflektioner och det var dessa elever jag valde ut för 
intervju. Elevens svar i intervjun refererar inte till sin egen uppfattning, utan väljer att 
kommentera utifrån vad eleven tror att klassen anser om den muntliga redovisningen:  
”... alla såg att det inte gick så bra ...” osv. I svaren på reflektionen pekar trenden något 
uppåt, vilket betyder att eleven uppfattade efter filmen att den muntliga redovisningen 
gick något bättre.  Svårt att avläsa denna positiva trend i elevens svar. Eleven istället 
urskuldar sig att det inte blev som det brukar bli, men var ändå överraskad. Jag tror inte 
eleven riktigt hängde med eller inte förstod problematiken i svaren, eller så var jag inte 
tillräckligt tydlig när jag presenterade resultatet. 

Eleven tyckte det var ok att bli filmad men att det var svårt att vara naturlig. 
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4 elever uppfattade att det stämde sådär efter redovisningen efter den första 
reflektionen, men efter filmen, i den andra reflektionen, var de fullt nöjda (stämde) 
med hur de utförde redovisningen. 

Intervju: 

Eleven uppfattade att det inte gick bra när redovisningen gjordes, men ändrade 
uppfattning sedan denne sett på filmen (elev 2). Eleven menade ”…att man kände 
det på ett annat sätt än vad det såg ut!”. Eleven kände sig nervös men noterade att 
det inte syntes i filmen. Eleven tyckte det var en positiv upplevelse.  

 

Här kan man klart avläsa att eleven utgick från sin egen uppfattning när denne försökte 
förklara orsaken till variationen. Eleven förklarar utifrån kognitiva tankegångar ”... att 
man kände det på ett annat sätt än vad det såg ut ...”. Jag var i kontakt med eleven några 
gånger innan intervjun och filmdokumentationen och denne uttryckte då lite oro inför 
detta, trots att eleven lämnat godkännande för att bli filmad och intervjuad. Elevens oro 
blev stillad efter att jag mer noggrant och detaljerat förklarat vad allting innebar. Eleven 
var också orolig över om resultatet från reflektionen och intervjun skulle komma ut. 
Eleven ville vara uppriktig i sina svar men det kunde också innebära en konflikt med 
den eleven arbetade med under min studie. Eleven svarade i reflektion 2 att det var svårt 
att slappna av när denne blev filmad. 

 

 

2 elever var fullt nöjda (stämde) efter redovisningen i den första reflektionen, men 
efter de hade sett filmen, i den andra reflektionen, var de inte alls nöjda (stämmer 
inte alls).  

Intervju: 

I intervjun har eleverna uppfattat att de lät bra men de ät inte lika bra efter filmen 
(Elev 1). Vi tog varannan mening var.  

Det såg inte så bra ut, man hörde inte så bra (Elev 4), jag mumlade. 

 

I denna breda variation, från fullt nöjd till inte alls nöjd fick jag inte ut tillräckligt med 
motiverat svar. Från första eleven var det ett allmänt konstaterande att det inte lät bra 
efter att de hade sett filmen. Den andra eleven ansåg att denne mumlade och att man 
inte hörde denne så bra.  

 

 

3 elever var fullt nöjda (stämde) efter redovisningen i den första reflektionen. 
Stämmer sådär efter filmen vid den andra reflektionen. 
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Intervju: 

Elev 5 tyckte att denne såg väldigt klumpig ut på filmen och refererar till att hon 
välte något från whiteboardtavlan. Eleven tyckte att denne inte pratade så tydligt och 
kunde ha gjort det bättre. 

 

Eleven som jag intervjuade fokuserade enbart på att denne vid ett tillfälle råkade slå ner 
en sak från whiteboardtavlan. Jag fick inte fram i intervjun hur eleven upplevde sig i 
den första reflektionen. Det som är intressant med denna elev i intervjun, är att man fått 
en uppfattning av att eleven inte varit naturlig under själva filmandet. Alltså då hon har 
varit medveten om att ha blivit filmad. Eleven kommenterade under intervjun efter en 
variation i påstående 5 (Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade inte om massa 
annat!), att jag filmade eleven när eleven själv inte märkte det själv. Jag hade filmat en 
annan elev och denne elev kom med av misstag i bakgrunden, vilket i sig gav vissa 
avslöjanden, som eleven själv noterade när denne såg på filmen. Eleven hade i den 
skriftliga reflektionen uppgett att denne var helt koncentrerad innan filmen. Men efter 
filmen svarat att det stämmer lite. Eleven kände sig avslöjad över att blivit filmad utan 
att vara medveten om det. Detta är anledningen till att det blev större variationer i 
svaren. Trots detta ”avslöjande” tyckte eleven att det var spännande att bli filmad, vilket 
får mig att tvivla på elevens trovärdighet. 

 

1 elev var sådär nöjd (stämmer sådär) vid första reflektionen, men efter filmen vid 
den andra reflektionen mindre nöjd, men inte missnöjd (stämmer lite). 

 

Denna elev blev ej intervjuad. 

 

 

B) Kvantitativ sammanställning av ett annat påstående med fler variationer, men 
inte flest. 

 

I detta påstående 7: ”Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion!”, har 7 
elever av 18 svarat med mindre variationer i svaren mellan reflektion 1 och reflektion 2 

 

I påstående 7 utav 7 elever har: 

 

 

3 elever uppfattade att de lyssnade ordentligt (stämmer) efter första reflektionen, men 
efter filmen vid den andra reflektionen bedömde de att det stämde sådär. 
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Intervju:  

Elev 3 uppfattade att denne lyssnade bra men efter att ha sett filmen hur denne var 
under lektionen ”… lekte med pennan och så”, tyckte sig inte ha lyssnat så bra som 
eleven trodde från början. 

En annan elev (elev 5) märkte i filmen att denne inte var helt koncentrerad när 
läraren pratade 

 

Här är det intressant att se hur eleven betraktar sig själv och genom detta avgör om 
denne lyssnat så bra som eleven trodde sig tidigare. Det var svårt att få eleverna att 
fördjupa sig kring deras uppfattning. Det saknades ord och begrepp för att beskriva. Den 
här eleven uppfattade att det var ok att bli filmad, men att det var svårt att vara naturlig. 

 

3 elever uppfattade att de lyssnade (stämmer sådär) ordentligt efter första 
reflektionen, men efter filmen vid den andra reflektionen ansåg de att de hade lyssnat 
ordentligt (stämmer). 

Intervju: 

Elev 2 uppfattade sig inte att lyssna så ordentligt under introduktionen, genom att 
eleven var tvungen att ställa en fråga direkt till läraren efter introduktionen. Eleven 
uppfattade efter filmen att det var för att eleven inte förstod en instruktion i 
introduktionen, inte för att den inte lyssnade bra. Eleven tyckte att det gick bättre än 
vad denne trodde (i filmen). 

En annan elev (elev 1) säger i intervjun att när denne ser sig själv på filmen märker 
man hur mycket man har lyssnat. 

 

Eleven uppfattade sig i början pga handuppräckningen att eleven inte lyssnade 
ordentligt, men fick ett annat perspektiv eller så mindes eleven situationen bättre och 
kunde genom filmen bättre precisera sitt beteende. 

Eleven tyckte det var obehagligt att bli filmad. 

 

1 elev uppfattade att denne inte lyssnade ordentligt (stämmer lite) vid den första 
reflektionen, men efter filmen vid den andra reflektionen ansåg denne att det varit 
något bättre med lyssnandet då (stämmer sådär), men inte helt bra. 

 

Denna elev blev ej intervjuad. 
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8 Diskussion  
 
Innan jag påbörjade den här studien hade jag ett ganska öppet sinnelag för vilket än 
resultatet skulle bli. Jag var ganska osäker över utgången och inför bearbetningen av 
enkätsvaren/reflektionerna. Men utifrån min egen erfarenhet av att bli filmad som barn 
och som vuxen, och hur jag själv reagerade, speciellt i min interaktion med 
omgivningen och hur jag upplevde den på film än i verkligheten, samt hur jag upplevde 
den åttondeklass som jag filmade och visade filmen för, trodde och hoppades jag att 
studien skulle påvisa en del variationer. Vad jag då inte förstod var hur mycket 
omgivningen betyder, socialisationsprocessen för självuppfattningen. Ännu mindre hur 
mycket filmen verkar ”bredda” omvärldsperspektivet. 
 

Utifrån min första problemformulering, om det är skillnader mellan reflektionerna, 
vilka är skillnaderna, kan man dra slutsatser av att det finns skillnader i svaren mellan 
elevernas reflektioner. 17 av 18 elever har i ett eller flera påståenden 1-10 variationer i 
sina svar. En elev har alltså inga variationer i de påståenden jag valt att undersöka, 
vilket också är intressant men som jag i denna undersökning inte valt att analysera. Av 
17 elever har sju elever variationer mellan reflektion 1 och 2, i påstående 1 (Jag var 
motiverad inför uppgiften), sju elever i påstående 7 (Jag lyssnade ordentligt under 
lärarens introduktion) och tolv elever i påstående 9 (Jag är nöjd med den muntliga 
redovisningen). Skillnaderna mellan reflektionerna är av olika bredd. Varför just dessa 
tre påståenden har flest variationer mellan reflektionerna kan härröras till olika orsaker, 
men det som är mest intressant är de påståenden som har flest och bredast variationer 
och det är påstående 7 och 9, och det är också dessa påståenden jag har valt att 
analysera. Varför jag valt dessa påståenden finns beskrivet i metod- och analysdelen. 

 

För att gå in på min andra problemformulering, vilka mönster man kan hitta i 
skillnaderna? Av de påståendena (7 & 9) med flest och bredast variationer har cirka 
hälften av eleverna en positiv trend i svaren. Dvs. de har efter filmen svarat mer positivt 
än vid den första reflektionen. Den andra halvan har svarat mer negativt efter filmen. 

 

Min närvaro i klassrummet och metoden jag använde mig av för att filma kan till en viss 
del ha påverkat elevernas resultat. Jag redigerade filmmaterialet, och valde ut 
filmsekvenser. För att påvisa hur filmningen kan ha påverkat, vill jag beskriva den 
muntliga redovisningen. Eleverna här var enbart filmade framifrån, de var objektet och 
kameran användes inte subjektivt, dvs utifrån dessa elevers perspektiv, vilket jag ofta 
gjorde när jag filmade under lektionerna, då eleverna samarbetade i grupp. Då försökte 
jag utgå från elevernas perspektiv, med kameran i samma höjd som elevernas huvuden, 
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fokuserad mot samma håll som eleven tittar, osv. Men att filma framifrån eller att bli 
filmad som ett objekt behöver inte enbart vara till det negativa i resultatet. Om man 
tittar på resultat- och analysdelen för just detta påstående (Jag är nöjd med den muntliga 
redovisningen), har hälften (6 av 12 elever) svarat att de är något eller helt positiva efter 
de har sett filmen. Den andra hälften (6 elever) är något eller helt negativa efter att de 
har sett filmen. Av dessa var det två elever med de bredaste variationer i svaren på 
reflektionerna som svarat från fullt nöjd till missnöjd. 

 

I det andra påståendet, 7 (Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion) är utifrån 
min egen personliga reflektion svårt för eleverna att svara på. Vad betyder ”...lyssnade 
ordentligt..” ?  Om jag förhåller mig kritisk till enkätformulären skulle jag möjligen ha 
formulerat om detta till ”fokuserad”, ”koncentrerad”, eller liknande, typ, ”Jag var 
koncentrerad/fokuserad när läraren introducerade arbetsområdet!”. Men om man tittar 
på resultat- och analysdelen påvisar trenden att något mer än hälften av eleverna (4 av 7 
elever) har mer positivt svar efter filmen, får mig att tro att andra orsaker haft en större 
påverkan än själva formuleringen av påståendet.  De övriga tre eleverna (3 av 7) hade en 
något nedåtgående trend. Det var ett positivt svar (stämmer) i reflektion 1, innan filmen, 
men efter filmen, i reflektion 2, hade dessa elever svarat ”stämmer sådär”, vilket är ett 
steg nedåt, men inte alltför stor variation. 

 

Trots en möjlig påverkan av filmtekniken och för eleverna kanske lite svårformulerade 
påståenden är det intressant att sätta variationerna i relation till vad eleverna svarar, 
vilket innefattar den tredje problemformuleringen, hur eleverna förklarar som orsaker 
till variationerna. Som jag beskrev under metoddelen ändrades min planering i och med 
att mönster i svarsalternativen började framträda och det skedde efter det att 
intervjuerna hade blivit gjorda. Det innebär att en del elever som haft de bredaste 
variationerna inte blivit intervjuade. Trots detta är det ändå intressant att notera de 
eleverna som har blivit intervjuade och deras svar på varför de tror är orsak till 
variationerna. Det som också är beskrivet under analysdelen så anser de flesta elever 
som blivit intervjuade att de haft svårt att slappna av under filmningen, att vara naturlig, 
vilket i sig kan ha påverkat deras svar i reflektionerna och indirekt kan ha haft en viss 
betydelse i orsaken till variationerna. I elevernas förklaringar kring orsak till 
variationerna var det svårt att från eleven få fram en mer fördjupad analys. Det saknades 
ibland begrepp för att beskriva, och dessutom hade eleverna för kort tid att begrunda 
svaren. Det var ändå intressant att se elevernas reaktioner kring de variationer de hade. 
Om ord saknades kunde man ändå tydligt se att eleverna funderade mycket kring 
orsaken. Dessutom förvånades de flesta över resultatet. 

 

Detta anknyter till den fjärde problemformuleringen, hur man kan ställa detta i relation 
till självuppfattning utifrån det teoretiska perspektivet?  

 

I det interaktioniska perspektivet beskriver Mead det enda sättet att utveckla 
självmedvetenhet är genom att se sig själv med andra ögon. Vid reflektion övergår 
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jaguppfattningen till en objektiv självuppfattning. Kan orsaken till variationerna hos 
eleverna relateras till en bristande objektiv självuppfattning? I svaren eleverna ger kan 
man hos en del tydligt uppfatta hur mycket omgivningen betyder. Eleverna själva, när 
de tittar på filmen har intagit omgivningens perspektiv. Som beskrivs i det teoretiska 
perspektivet är socialisationsprocessen betydelsefull för individens självuppfattning. I 
filmen ser eleverna vad som händer runt omkring dem. De ser sådant de inte tidigare har 
sett. De ser hur andra elever arbetar och resonerar. De medvetet eller omedvetet jämför 
sig själva med omgivningen. I den första reflektionen gjordes reflektioner utifrån den 
omgivning eleven upplevde då. I den andra reflektionen såg eleven utanför den ”värld”, 
den första reflektionen representerade. 

 

Elevens inre subjektiva känsla påverkar såklart också betraktelsen av de själva på 
filmen. Här kan man direkt knyta an till begreppet ackomodera, som ett led i hur eleven 
internaliserar och identifierar sig med omgivningens attityd. Detta subjektsjag är mycket 
viktigt i socialisationsprocessen och befriar eleven att vara enbart beroende av andras 
synpunkter och stärker jaguppfattningen.  Detta står i kontrast till Meads teoretiska 
perspektiv. 

 

Andra faktorer som också påverkar är som Ahlgren beskriver att den identitet barn 
tillägnar sig är den som viktiga andra tillskriver dem, dvs. de signifikanta andra. Hur 
avslappnad eleven är i miljön och hur accepterad eleven känner sig i klassen, stämmer 
värderingar med de övriga osv, påverkar elevens självuppfattning. Själva definieringen 
av självuppfattning, hur vi uppfattar oss själva och vad vi tror att andra tycker om oss 
har en stor betydelse i reflektionen. Men det visuella, dvs filmen, påverkar helt klart den 
definieringen. Lars-Erik Malmbergs undersökning kring som han kallar sann eller falsk 
självuppfattning, där självuppfattning skattas från individens egen uppfattning och 
vilken bekräftelse denne får av andra är intressant i sammanhanget. Skillnaderna i 
reflektionerna kan härröras från den omgivning som eleven upplevde i första 
reflektionen respektive andra reflektionen, hur bekräftad eleven kände sig i sin 
omgivning före och efter filmen, och om elevens beskrivning av sig själv är i samklang 
med upplevelsen och andras åsikter. Om individen inte är det, hamnar denne som 
Malmberg beskriver, i en identitetsdiffussion. 

 

Mead beskriver att självmedvetandet påverkas av omgivningens attityd, och menar att 
en individ får ett självmedvetande om den övertar omgivningens attityd, och som direkt 
påverkar objektsjaget. Detta innebär att man ser på sig själv ur andra människors 
synvinkel. Om filmen ger ett bredare och större perspektiv och om detta har påverkat 
elevernas svar i reflektion 2, så kan man tolka det som att eleverna har höjt sitt 
självmedvetande genom filmen. Att övergå från en egen uppfattning till omgivningens 
uppfattning benämner Moira Von Wright för perspektivväxling och betonar att detta är 
viktigt för att vidga vår medvetenhet.  Min studie mellan två olika former av 
reflektioner är också en sorts perspektivväxling, genom att perspektivet växlar från en 
begränsad omgivning, till en större omvärld genom film. I denna studie med eleverna, 
förändrades detta perspektiv genom att titta på filmen.   
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Den besvärliga eleven, som jag beskrev om i inledningen av denna studie, som jag 
filmade i en åttonde klass och som blev så stolt efter att ha sett filmen, vidgade troligtvis 
sina perspektiv genom filmen. Eleven hade en uppfattning om sig själv, och om man 
ska göra en tolkning, förändrades denna uppfattning av att se filmen. Elevens 
jaguppfattning och uppfattning av hur omvärlden uppfattade denne stämde inte överens 
med det som filmen visade.  

 

Min studie kring skillnader i reflektioner, mellan s k traditionell reflektion och 
reflektion genom film, och i relation till jaguppfattning, tycker jag har gett intressanta 
resultat, och för mig en viss bekräftelse på, utifrån min förförståelse, filmens betydelse 
genom reflektion. Det som också framkom i studierna var hur viktig omvärlden och 
socialisationsprocessen i förhållande till jaguppfattning är i sammanhanget. Att det är så 
pass mycket skillnader kan betyda att den s k traditionella reflektionen i denna klass inte 
helt klarar att återge elevers tankar kring skolarbete. Man kan tolka det som att eleven 
saknar det helhetsperspektiv som endast filmen kan återge.  

En mer omfattande studie kring reflektion genom film skulle vara intressant att följa, 
med ett mer fördjupat resonemang kring självuppfattning och socialisationsprocessen. 
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Bilagor 

Bilaga 1, beskrivning av lektion och intervju 
En överenskommelse gjordes med min handledare om när och var min studie kunde 
göras. Kontakten sköttes via mail och min handledare skickade förslag på lektioner och 
arbetsområde.  
Introduktion fredag: Presentation av mig själv inför klassen. Förfrågningar till föräldrar 
om godkännande för filmning och intervju av barn delades ut till eleverna. 
Godkännande ska vara tillbaka senast till lektion 1. 
Lektion 1 tisdag: Jag dyker upp i slutet av lektionen. Läraren har under första hälften 
avslutat i samhällsorienterande ämne ett arbetsområde. Det nya arbetsområdet som 
skulle introduceras i och med min ankomst var religion. Men först inleddes detta med 
att eleverna gav godkännandet från föräldrar. Det är totalt 25 elever i klassen varav 18 
elever godkände filmdokumenteringen och intervju. Genom att det var sju elever som 
inte ville bli filmade fick elevernas placering i klassrummet organiseras om. 
Klassrummets bänkar var redan strukturerade så att eleverna satt gruppvis, cirka fyra till 
sex elever. De elever som inte ville bli filmade fick sitta tillsammans i grupp. Läraren 
introducerade arbetsområdet för eleverna. Jag började filma läraren och enbart de elever 
som godkänt att bli filmade. Jag panorerade mycket under denna lektion utifrån olika 
vinklar i klassrummet.  Ett problem som då dök upp var att i panoreringen undvika att 
filma de elever som inte ville vara med i studien.  Eleverna får arbetsuppgifter utdelade. 
Elevernas uppgift består i att göra en löpsedel från en händelse i Bibeln. Eleverna 
arbetar parvis och är fria i sin tolkning i både text och bilder. Den läraren styr är valet av 
händelser i Bibeln. Löpsedeln ska vara som ett slags ”scoop”, en stor händelse och ska 
fånga läsaren. Jag övergår från att panorera till att filma hel- eller närbild. Jag använder 
inget stativ utan håller kamera i midjehöjd med LCD ut- och uppåtfälld. Videokameran 
har inbyggt anti-skakningsfunktioner, vilket möjliggjorde denna metod vid filmandet. 
För att få ett nära perspektiv och dessutom med kameran vara delaktig i diskussionen 
eller läsningen eleverna utförde, höll jag kameran väldigt nära eleverna. Jag förde 
kameran ännu närmare eleverna och i elevens ögonhöjd när jag filmade materialet de 
arbetade med. Det, för att försöka skapa en autencitet utifrån elevens perspektiv, vilket 
är viktigt om eleverna ska titta på filmen och sedan reflektera.  
Jag filmade i ca 30 minuter.  
Lektion 2 onsdag: 40 minuters lektion. Eleverna fortsatte sitt arbetsområde, men idag 
hade de plockat ut sina bärbara datorer från kassaskåpet. När alla elever satt sig på sina 
platser, inklusive de elever som inte ville bli filmade, påbörjade jag 
videodokumentation. Jag filmade på samma sätt som under lektion 2, d v s närgångna 
bilder i perspektivet hel- resp närbild.  
Lektion 3 tisdag: 50 minuters lektion. Denna lektion bestod av både arbete och 
redovisning av arbetet. De sista tio minuterna fick eleverna fylla i en reflektion (se 
bilaga). Jag filmade arbetet och redovisningen. Eleverna fick redovisa framme vid 
whiteboardtavlan. Videokameran var monterad på ett stativ. När de eleverna som inte 
ville bli filmade skulle redovisa, stängde jag av kameran och demonstrativt vred den åt 
sidan så att linsen fokuserade på en sidovägg. Filmen överfördes till ett 
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filmredigeringsprogram Moviemaker och redigerades. Filmen, råkopian, var ungefär en 
och en halvtimma lång. Eleverna skulle dagen efter titta på filmen och det var begränsad 
om tid. Lektionstiden var 40 minuter och filmen fick inte vara längre än 25-30 minuter i 
tid. Tio minuter var också reserverat till den andra reflektionen. I redigeringen har jag 
förkortat klipp, tagit bort en del klipp och förtydligat en del klipp med undertexter, det 
inspelade ljudet vid panoreringen var stundtals svagt. I redigeringen har jag noggrant 
gått igenom klipp och sekvenser så att alla elever fått vara med ungefärligen lika 
mycket.  
Det var problem vid panoreringen, jag råkade få med några elever som inte ville vara 
med i filmen. Några hade kommit med i bakgrunden och jag var tvungen att klippa bort 
den delen. En del som var precis i mitten av lärarens genomgång. Genom att lägga in 
övergångar och förtydligande med undertexter har i lärarens presentation inget av 
substans fallit bort. 
Jag har i den redigerade filmen mellan varje sekvens lagt in mjuka övergångar där slutet 
tonat ut mot svart och nästa sekvens tonat in från svart, för att få en uppdelning och 
struktur, och för att skapa mer flyt i filmen. De tre lektionerna som jag filmade har jag 
lagt in förtext för att presentera vad som komma skall. Jag har också just där lagt in en 
vinjett med orgelmusik. Filmen blev totalt 30 minuter lång och för att behålla intresset 
bland eleverna och motivera dem till att titta hela tiden tror jag tydliga avdelningar 
mellan scenerna behövdes.  
Lektion 4 onsdag: Filmen visas för eleverna. De flesta eleverna tittar med stort intresse, 
en del elever begraver ansiktet i händerna när de ser sig själva. Det märks att de tycker 
om att se filmen. Jag märker också ett intresse av att se de andra eleverna i arbete och 
hur de resonerar. Jag var ju ganska nära eleverna med kameran när jag filmade.  
Efter filmens slut fick eleverna göra den andra skriftliga reflektionen (se bilaga). 
 
Intervju måndag: Jag sammanställde alla enkäter, gjorde individuella jämförelser mellan 
elevers första och andra reflektion. En elev hade glömt att fylla i baksidan på reflektion 
2, vilket jag upptäckte när jag åkt ifrån skolan. Den första reflektion som gjordes direkt 
efter redovisningen och den andra reflektionen som gjordes efter eleverna sett sig själva 
på film. 
De eleverna med de flesta variationer blev intervjuade. Jag valde ut fem elever för 
intervjun. Vid intervjun hade jag en bärbar dator där jag plockade varje elevs 
sammanfattning av frågorna från reflektion ett och två. Vid ljudinspelning använde jag 
videokameran med linsen påsatt. Varje elev om tillfrågades om intervjun fick spelas in. 
Jag beskrev hur jag skulle använda materialet, vilket jag tror gjorde eleven trygg att 
veta. Eleverna som blev intervjuade fick sitta bredvid mig framför min bärbara dator. 
För att underlätta vid kommunikationen. Vi tittade inte varandra i ögonen hela tiden 
utan diskuterade lite lågmält sida vid sida. Jag försökte verkligen att inte prata för 
mycket utan låta eleven fundera, även om det blev tyst under längre perioder. En del 
elever behövde hjälp på traven i sina svar. Jag märkte att eleverna saknade ord eller 
begrepp för att kunna beskriva. 
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Bilaga 2, brev till föräldrar  
Hej  
Jag är en lärarstudent som just nu skriver mitt examensarbete på 
lärarutbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Under våren 2006 
praktiserade jag i ert barns skola, främst högstadiet så ev känner några 
barn igen mig. I examensarbetet ingår att man skall göra någon form av 
undersökning. I min undersökning ska jag undersöka hur elever uppfattar 
och reflekterar över sig själva i arbetet i klassrummet.  
För att kunna göra undersökningen behöver jag filma ert barn när det 
arbetar. Ev kommer jag att göra några intervjuer som kommer att bandas. 
Materialet som jag filmar och spelar in på band kommer att användas i min 
uppsats, men det kommer inte att sparas. Materialet kommer inte att visas 
för någon annan än klassen. Allt material kommer att förstöras när jag är 
klar med min uppsats.  
Jag garanterar att endast fingerade namn kommer att användas i 
uppsatsen. Det betyder att ert barn kommer att vara anonymt. Ingen skall 
gå att känna igen, varken elever, lärare eller skola.  
Jag kommer till klassen vecka 46, 47 för att göra min undersökning. Exakt 
när bestämmer jag med elevernas lärare. 
 
Jag ber därför om er tillåtelse att dels få filma ert barn, dels att få göra en 
bandad intervju. Jag ber er svara på detta brev senast 14 november. 
 
---------------------------------------------------------------------------------Klipp 
 

Till klassläraren senast den 14 november 

 
Elevens namn:_______________________________________ Klass:_________ 
 

 
Ja, jag ger tillåtelse att ni filmar och intervjuar mitt barn 
 
 
Nej – jag vill inte att ni filmar eller intervjuar mitt barn 
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Bilaga 3, enkät: reflektion 1   

Reflektion ”1” direkt efter arbetsmomentet ”Bibelnytt”   
Ringa runt svaret som du tycker överensstämmer med påståendet som ställs! 

Ta god tid på dig och fundera över frågorna!  

1) Jag var motiverad inför uppgiften! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
 

2) Jag har engagerat mig mycket i uppgiften! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls  
 
3) Jag har lätt för att samarbeta med andra! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
 

4) Jag tycker jag har använt lektionstiderna för detta moment effektivt! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
 

5) Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade inte om massa annat! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 

 
6) Jag tycker jag arbetar bäst självständigt! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 

 
7) Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls  

 

8) Vi tog lika mycket ansvar i grupparbetet! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
 

9) Jag är nöjd med den muntliga redovisningen! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
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10) Hur uppfattar du dig själv i samarbete med andra?  
a)Tar ledning, bestämmer och styr samtalet 
b)Tar ledning och bestämmer, men låter de andra ibland komma till tals i en del saker 

c) Håller mig på samma nivå som de andra i gruppen, vi pratar och arbetar lika mycket 
d) Håller en låg profil och låter den andra styra grupparbetet, men är ändå engagerad 
e) När vi diskuterar tycker jag det är svårt att få fram egna åsikter 
 

 
11a) Jag är extranöjd med... 
    

 
11b) Jag skulle vilja förbättra... 
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Bilaga 4, enkät: reflektion 2 

Reflektion ”2” direkt efter filmen 
Ringa runt svaret som du tycker stämmer överens med påståendet som ställs! 

Ta god tid på dig och reflektera över frågorna!  

1) Jag var motiverad inför uppgiften! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
 

2) Jag har engagerat mig mycket i uppgiften! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls  
 
3) Jag har lätt för att samarbeta med andra! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
 

4) Jag tycker jag har använt lektionstiderna för detta moment effektivt! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
 

5) Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade inte om massa annat! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 

 
6) Jag tycker jag arbetar bäst självständigt! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 

 
7) Jag lyssnade ordentligt under lärarens introduktion! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls  

 

8) Vi tog lika mycket ansvar i grupparbetet! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
 

9) Jag är nöjd med den muntliga redovisningen! 
a) Stämmer b) Stämmer sådär  c) Stämmer lite d) Stämmer inte alls 
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10) Hur uppfattar du dig själv i samarbete med andra?  
a)Tar ledning, bestämmer och styr samtalet 
b)Tar ledning och bestämmer, men låter de andra ibland komma till tals i en del saker 

c) Håller mig på samma nivå som de andra i gruppen, vi pratar och arbetar lika mycket 
d) Håller en låg profil och låter den andra styra grupparbetet, men är ändå engagerad 
e) När vi diskuterar tycker jag det är svårt att få fram egna åsikter 

 
11a) Efter att ha sett filmen är jag extranöjd med... 
    

 
11b) Efter att ha sett filmen skulle jag vilja förbättra... 
 
 
12) Hur uppfattade du att bli filmad? 
a) spännande  b) Inget märkvärdigt  c) bra, men ibland var det svårt att vara naturlig  c) 
svårt att slappna av   d) obehagligt 
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Bilaga 5, statistisk sammanställning 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

      

 

   Påståenden    Reflektion 1   Reflektion 2   
  

 
a) Stämm

 

b) Stämm

sådär 

c) Stämm

lite 

d) Stämm

inte alls 

a) Stämm 

 

b) Stämm 

sådär 

c) Stämm

lite 

d) Stämm

inte alls 

   1) Jag var motiverad inför uppgiften! 7 11   12 6   
   2) Jag har engagerat mig mycket i uppgiften! 15 3   13 5   
   3) Jag har lätt för att samarbeta med andra! 12 6   12 6   
   4) Jag tycker jag har använt lektionstiderna för  
       detta moment effekt! 16 2   15 3   
   5) Jag var koncentrerad i uppgiften och pratade 
        inte om massa annat! 5 12 1  6 10 2  

   6) Jag tycker jag arbetar bäst självständigt! 2 4 3 9 2 3 5 8 
   7) Jag lyssnade ordentligt under lärarens  
       introduktion! 12 5 1  12 6   

   8) Vi tog lika mycket ansvar i grupparbetet! 14 2 2  14 2 2  
   9) Jag är nöjd med den muntliga redovisningen! 6 8 4  5 8 3 2 
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          Refl 1Refl 2

Frågor 

10) Hur uppfattar du dig själv i samarbete med andra? 
a) Tar ledning, bestämmer och styr samtalet. 7,5 6,5* 
b) Tar ledning och bestämmer, men låter de andra ibland komma till tals i en del saker. 9,5** 9,5 
c) Håller mig på samma nivå som de andra i gruppen, vi pratar och arbetar lika mycket. 1 1 
d) Håller en låg profil och låter den andra styra grupparbetet, men är ändå engagerad. 0 0 
e) När vi diskuterar tycker jag det är svårt att få fram egna åsikter. 0 0 
MISSAT ATT FYLLA I FRÅGA 10!! 0 1 

* En elev har glömt att fylla i svaret i reflektion 2.  Inte enbart ett svarsalternativ 
** 0,5-svaret på 10a och b betyder att eleven kryssat i båda svaren  
(dock lika på refl 1 och 2). 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


