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Sammanfattning 
Hur undervisning bedrivs i den svenska gymnasieskolan är något som har legat till grund för en 
hel del forskning och undersökningar. Det har dock skrivits mindre om de arbetssätt som 
används inom film- och tv-produktion. I det här examensarbetet har en kvalitativ undersökning 
bedrivits kring de arbetssätt som både lärare och elever anser stimulera lärandet i kursen rörlig 
bild. Även frågan om vilka kompetenser som lärare respektive elever tror behövs inför det 
kommande yrkeslivet har ställts.  

De arbetssätt som eleverna främst föredrog var att få arbeta i praktiska former där teorin får sin 
tillämpning i praktiken. Både lärare och eleverna var övervägande positiva till grupparbeten, 
eleverna dock något mer positiva än lärarna. Det kreativa och estetiska skapandet var något som 
låg till grund för allt arbete kring rörlig bild. Dels ansågs det att det fanns ett stort värde i att 
eleverna fick arbeta och göra filmer kring ämnen som intresserade dem, men det var framför allt 
själva skapandet som stimulerade eleverna mest. Den aspekt som framkom som kanske mest 
stimulerade lärandet, var när eleverna fick arbeta under yrkesmässiga förhållanden. Kopplingen 
till yrkeslivet visade sig vara en stark faktor till att eleverna skulle känna stimulans i sitt lärande. 
Den kopplingen kunde vara att eleverna fick träffa yrkesverksamma film- och mediearbetare och 
ta del av deras erfarenheter, eller att de fick arbeta under former som var yrkesmässiga. En 
annan koppling till yrket var att eleverna fick göra filmer där de arbetade mot en extern 
beställare. 

Kompetenser de ansåg att branschen sökte, var en generell förståelse för alla led i produktionen 
av rörlig bild för att de ska kunna agera som sina egna producenter. Fokus låg på elevens 
förmåga att samarbeta med andra människor och kunna arbeta i grupp, men även kunna ta egna 
initiativ i grupparbetet. Elevens personliga utveckling var också viktig, ett gott självförtroende 
och förmågan att på ett positivt sätt hantera motgångar. Lärarna försöker få självständigt 
tänkande elever då de visar att elevens egna reflektioner har ett stort värde.  

Ur denna undersökning framkom även att lärarnas bakgrund markant påverkade deras 
undervisning. Eleven får till sig ämnet rörlig bild genom det perspektiv som motsvarar lärarens 
bakgrund. Huruvida det är ett problem eller en tillgång är något som kan vara högst relevant att 
forska vidare om. Denna undersökning har varit bred, flera olika arbetssätt har berörts i 
intervjuerna. Terrängen är sonderad och öppen för vidare och djupare forskning inom området. 
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Summary 
How teaching is conducted in the Swedish upper secondary school is something that has been 
the basis for several research and studies. Less has been written about the working methods 
used in film and television production. In this thesis, a qualitative study conducted on the 
approach that both teachers and students believe stimulate learning in the course of moving 
images. Although the question of which competencies teachers and students believe is needed 
for the upcoming professional life ahead.  

 
The study shows that the students, in general, preferred to achieve their theoretical skills thru 
practical assignments. Both teachers and students were overwhelmingly positive about group 
work, students somewhat more positive than the teachers. The creative and aesthetic creation 
was the basis for all work around the moving image. At first it seemed as there was a great value 
in that the students had to work and make films on subjects that was of their own interest, but it 
was above all the ability to create something by themselves, that encouraged the students the 
most. The aspect that emerged as perhaps the most stimulating learning was when students had 
to work under professional conditions. The link to the professional life turned out to be a strong 
factor as the students really felt it stimulated their learning. The link could be that the students 
got to meet professional film and media workers and share their experiences, or that they was 
able to work under professional circumstances themselves. Another positive link to the 
profession was that students were allowed to do movies where they worked against an external 
client.  

 
The skills that the student considered the industry was looking for in a future employee, was a 
general understanding of all stages of the production of moving images, that they had enough 
knowledge to act as a producer. Focus was pointed at students' ability to collaborate with other 
people and be able to work in groups, but also able to take initiative in the group work. Pupils' 
personal development was also important, a good self-confidence and ability to positively deal 
with adversity. The teachers tried to create independent students with a free mind and vision, 
making them understand that their own reflections are of great value for the work they 
accomplish.  

 
This survey also found that teachers' background significantly affected their teaching. Pupils get 
to the topic of moving images through the perspectives that correspond to the teacher's 
background. Whether it is a problem or an asset is something that can be highly relevant to 
research further on. This study has been broad, several different approaches have been 
discussed in the interviews. The terrain is probing and open to further and deeper research in 
the area.  
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Abstract 
I detta examensarbete undersöks vilka arbetssätt som lärare och respektive elever anser mest 
stimulerar lärandet på gymnasiet i kursen rörlig bild, samt vilka kompetenser de anser är viktiga 
inför det kommande yrkeslivet. Undersökningen har utgått från den kvalitativa 
forskningsmetoden som utgörs av åtta stycken intervjuer varav fyra är lärare och fyra elever. Av 
undersökningen framkom det att de arbetssätt som stimulerade lärandet mest är när eleverna får 
arbeta praktiskt och i grupp samt under yrkesmässiga arbetsformer. Även den kreativt skapande 
kraften är centralt för lärandet. De kompetenser som ansågs vara vikiga för yrkeslivet var 
förmågan att se helheten i alla led med arbetet kring rörlig bild, samt elevens förmåga att 
samarbeta och interagera med andra i ett team. 

Rörlig bild, arbetssätt, lärande, undervisning, film- och tv-produktion, kompetenser 
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Förord 
Mina studier till lärare har både varit arbetsamma samtidigt som de har varit mycket 
stimulerande. Arbetsamma på grund av att jag har studerat parallellt med mitt arbete som lärare, 
stimulerande av samma orsak. Aldrig tidigare har fokus varit så riktat mot arbetet, mitt dagliga 
värv. Alla föreläsningar, seminarier och uppgifter har fokuserats på en enda sak, mitt eget arbete 
som lärare. Denna skärskådning har gett mig oerhört mycket. Och jag tycker nästan synd om de 
studenter som inte har haft samma möjlighet att direkt jämföra teorier mot verkligheten – 
verkligheten mot teorierna.  

Detta examensarbete är det sista jag kommer att göra inom ramen för lärarstudierna och det är 
med viss lättnad, men också med sorg, jag lämnar över det till min handledare. Detta betyder 
slutet på dessa studier, men inte på mitt sätt att se på och reflektera över läraryrket. Jag är 
tacksam för att dessa studier har funnits på distans, annars hade jag inte haft möjlighet att delta. 
Jag är också tacksam för att fått lära känna så många inspirerande människor under den här 
utbildningen. Lärare, föreläsare, mentorer och kurskamrater har alla betytt mycket för mig – och 
kommer alltid att göra. Särskilt vill jag tacka min handledare Eva Särnholm som varit den 
inspirerande och pådrivande kraft som jag så väl behövt genom hela processen. Jag är också 
mycket tacksam för de informanter som har ställt upp och engagerat sig, utan dem hade inte 
detta examensarbete varit möjligt att genomföra.  

Men de som allra mest har påverkats av mina studier är min familj, och utan deras helhjärtade 
stöd har inget av detta varit möjligt. De har lämnat mig i fred i min kammare och de har haft 
stort överseende med en frånvarande och tankspridd äkta man och pappa. Det ska bli otroligt 
skönt att få komma tillbaka in det familjeliv som jag under dryga två år har försakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Lönedal 

Hällekis den 15 mars 2011 
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1. Introduktion 
Intresset att närmare studera de olika arbetssätt som förekommer inom undervisning 
av film och TV-produktion kommer utifrån författarens bakgrund inom detta område. 
Både som yrkesutövare inom produktion av rörlig bild såsom i rollen som 
undervisande lärare samt genom att intresset aktualiserades i samband med studierna 
till lärare.  

För att kunna ge en bild över hur undervisningen bedrivs inom området för film och 
TV-produktion inom gymnasieskolan så har jag i detta examensarbete utgått ifrån att 
fråga både elever och lärare vilka arbetssätt de anser stimulerar lärandet för eleven. En 
hel del forskning har bedrivits kring olika arbetssätt och undervisningsmetoder som 
används i utbildningen, men få har varit inriktade på film och TV-produktion. Detta 
tyder på att det finns ett behov för mer genomlysning av området.  

I kurserna inom rörlig bild finns det ett antal olika mål uppställda som sträcker sig över 
ett brett fält. Det finns ett teoretiskt perspektiv i kursen som använder metoder och 
begrepp som är hämtade från den akademiskt filmvetenskapliga traditionen. Det finns 
en teknikvinkel där eleven ska kunna förstå och hantera flera olika avancerade verktyg 
inom området. Också den yrkesmässiga vinkeln, där eleverna ska kunna hantera 
utrustning, planera och arbeta på ett professionellt sätt. Sedan finns det gestaltande 
och kreativa perspektivet, eleven ska kunna skapa film och TV-produktioner på ett 
nyskapande och kreativt sätt. Det är en mångfald av kompetenser som eleven ska 
utveckla inom ramen för kursen rörlig bild. 

Resultatet från examensarbetet kan vara till hjälp för den som vill utveckla de 
arbetsmetoder som används inom rörlig bild. Det kan även finnas information till den 
som generellt studerar olika arbetsmetoder inom gymnasieskolans mer praktiska 
utbildningar. Då undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer av åtta personer – 
tillika individer - kan även den som är intresserad av hur olika människor uppfattar sin 
omvärld finna intresse i detta examensarbete.  
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2. Bakgrund 
Inom skol- och utbildningsväsendet finns det hela program och inom dem kurser som 
syftar till att ge eleven kunskap och erfarenheter av att skapa och berätta inom olika 
medieformer. Gymnasieskolans medieprogram har tidigare varit ett yrkesförberedande 
program, men det har ändrats i samband med gymnasiereformen, GY-11. Det står 
dock klart att skolan även fortsättningsvis kommer att bedriva utbildning av 
produktion inom olika typer av medier. För att gå vidare måste vi först bena ut 
begreppet medieproduktion och vilka medieformer det handlar om. Medieformerna 
kan vara text, bild, bild i kombination med text, ljud, rörliga bilder med ljud, samt 
kombinationer av allt detta i olika hypermedier. Det finns även utbildningar i andra 
gestaltande former som teater, dans och musik. Gemensamt för de olika formerna är 
att de har ett budskap, meddelande eller en berättelse som ska förmedlas till en publik. 
Budskapet kan vara klart och tydligt som i en enkel reklamfilm eller mer sublimt som i 
ett svårtolkat och icke gestaltande och bearbetat fotografi. Varje medieform kräver sin 
teknik och sitt gestaltande och gränsen mellan vad som är konst och vad som är media 
är suddig och svårdefinierad. Det finns även en konflikt mellan konst och media som 
gestaltas i den australiensiske medieforskaren Terry Flews (2010) blogg. Där anklagas 
medieindustrin för att vara helt i händerna på kapitalet och att de gör vad som helst 
för pengar. Konstscenen däremot anklagas för att vara elitistiska och ha en föråldrad 
syn på vad som är riktig konst. Mediefältet är alltså både stort och mångfacetterat. Hur 
kan utbildningen bedrivas inom detta fält och vilka undervisningsformer passar för 
rörlig bild? Vilka kompetenser är viktiga att ha för att kunna fungera i 
mediebranschen?  

2.1 Kursen Rörlig bild 

Skolverket utarbetar kursplaner för de kurser som ges i den svenska grund- och 
gymnasieskolan. I kursplanen beskrivs vilka mål kursen har och vilka mål eleven ska ha 
uppnått efter avslutad kurs. Där finns även de kriterier angivna som eleven ska uppnå 
för att kunna nå de olika betygsgraderna: godkänd, väl godkänd och mycket väl 
godkänd. Kursen rörlig bild ges i tre nivåer: A-, B- och C-nivå. I A-kursen, som är på 
100 poäng, ska eleven kunna genomföra en enklare videoproduktion utifrån ett manus 
de själva har skrivit. Fokus ligger på en översiktlig förståelse för hur de olika 
momenten i produktionsleden hänger ihop. I betygskriterierna för ett MVG står det 
att eleven ska använda verktygen på ett personligt sätt. B-kursen är också på 100 poäng 
men har en inriktning mot en fördjupning i användandet av produktionstekniken samt 
att den hanteras på ett yrkesmässigt sätt. I B-kursens betygskriterier ska eleven 
genomföra produktion på ett kreativt sätt och tar initiativ och ansvar för både 
arbetsuppgifter och slutresultat. I C-kursen, som är på 200 poäng, ska eleven få 
djupare kunskap i manus- och i produktionstekniker. De ska även genomföra en 
gestaltande produktion och arbeta med flerkamerateknik1. Här talar man om att eleven 
ska se samband mellan form, teknik och funktion samt att de ska kunna tillämpa både 
praktiska såväl som teoretiska kunskaper på ett kreativt och nyskapande sätt. 

                                                        

1 En inspelningsteknik där flera kameror används och de redigeras direkt.  Denna teknik brukar 
användas vid direktsändningar, eller direktinspelningar.  
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I och med den nya gymnasieskolans införande hösten 2011 har nya planer och 
förändringar utarbetats för alla gymnasiekurser. De nya kurserna inom rörlig bild 
kommer numera gå under benämningarna:  

Film och Tv-produktion 1, Film och Tv-produktion 2, Filmproduktion och Tv-
produktion. Alla fyra kurserna är på 100 poäng vardera, Film och Tv-produktion 2 
bygger vidare på Film och Tv-produktion 1. Filmproduktion och Tv–produktion 
bygger vidare på de två förstnämnda kurserna.  

2.2 Lärande och lärandeteorier 

För att få klarhet i vilken innebörd och definition lärandet har i detta examensarbete, 
bör det till en början konstateras att ordet ”lärande” används i många olika 
sammanhang och kan därmed ha flertalet olika betydelser. Den danske forskaren 
Knud Illeris (2007) har definierat fyra olika grundbetydelser av ordet lärande: (1.) 
Resultatet av läroprocesserna, alltså vad den enskilde har lärt sig. (2.) Läroprocessen, 
den psykiska process som leder fram till lärandet. Något som traditionellt behandlats 
inom psykologin. (3.) De samspelsprocesserna mellan individen och dennes materiella 
och sociala omgivning som är en förutsättning för läroprocessen (punkt 2) och som 
kan leda till lärande (punkt 1). (4) Ordet lärande och läroprocesser har oftast likställts 
med ordet undervisning där man inte skiljt mellan det man undervisar i och det som 
den individen faktiskt lärt sig. (Illeris 2007) Medan den sista punkten är uppenbart 
inadekvat så är de tre först av betydelse. Illeris (2007) ger en vidare definition av 
begreppet lärande: 

Lärandet är varje process som hos levande organismer leder till en 
varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, 
biologisk mognad eller åldrande.(Illeris 2007, s. 13) 

Carlgren och Marton (2007) konstaterar att människan till sin natur är en lärande, och 
undervisande varelse. Färdigheter och kunskaper som vi har tillägnat oss nedärvs till 
kommande generationer genom inlärning.  

Det är egentligen pedagogiken som gör människan till människa. 
Därför homo docens – den undervisande människan.(Carlgren & 
Marton 2007, s. 14) 

I detta examensarbete definieras lärandet som utfallet av de samspelsprocesser som 
sker mellan individen och dess omgivning och som är grunden för de psykiska 
processer som brukar benämnas vid läroprocesser.  
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2.2.1 Lärandets dimensioner – en teori kring lärandet 

Här ges en teoretisk bakgrund kring lärandet som process, inom människan och i 
samspel med dess omgivning. Illeris (2006) teori om hur lärandet fungerar för oss 
människor utgår ifrån att lärandet har tre dimensioner: en innehålls-, en drivkrafts- och 
en samspelsdimension. De första två, innehålls- och drivkraftsdimensionerna, är 

processer som sker inom individen. Men den tredje och sista dimensionen handlar om 
samspelet mellan den enskilde individen och dennes omgivning, såsom den 
mellanmänskliga interaktionen och i den samhälleliga kontexten. Illeris (2006) 
åskådliggör sin teori som en upp och ned vänd triangel i en cirkel (Figur 1). I den upp 
och nedvända triangelns bas finns en dubbelriktad pil, på den ena änden av pilen har vi 
innehållsdimensionen och på den andra finns drivkraftsdimensionen. Det går även en 
dubbelriktad pil från mitten av den första och ned till spetsen av triangeln, där har vi 
samspelsdimensionen. Cirkeln som omsluter triangeln får symbolisera det omgivande 
samhället (Illeris 2007). Det intressanta med Illeris teori är att han kombinerar olika 
forskare och läroteorier till en enhet och i ett sammanhang. 

Innehållsdimensionen handlar om det som individen lär sig och som signalord 
använder Illeris (2007) kunskap, förståelse och färdigheter. I tidigare forskning har 

SAMHÄLLE 

DRIVKRAFT INNEHÅLL 

SAM-
SPEL 

Figur  1 Lärandets tre dimensioner enligt Illeris 
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Illeris benämnt denna dimension för det kognitiva, vilket omfattar kunskap, tänkande, 
förståelse, minne, insikt - alltså något som har med förnuftet att göra. Han vill dock 
vidga begreppet så det även innefattar det som traditionellt sett ligger utanför 
”kognitivismen” såsom motoriska färdigheter av typer som att gå, cykla, sy, såga och 
spela fiol. (Illeris 2007) Forskningen kring lärande har traditionellt sett funnits just 
inom innehållsdimensionen.  

Några av de teorier som Illeris stödjer sig på har utvecklats av bl.a. den schweiziska 
filosofen och utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980). Piaget är känd främst för 
sin omdiskuterade stadieteori om lärandet. Han ansåg att kunskapsutvecklingen 
genomlöper olika utvecklingsstadier i och med att människan växer upp och mognar. 
Hans idéer kring att vi tillskansar oss kunskap genom handling, mental eller fysisk, gav 
upphov till konstruktivismen. Något som fått stort genomslag i den svenska skolan. 
Människan mottar inte bara kunskapen utan hon är med och konstruerar den 
(Carlgren & Marton 2007).  

Illeris (2007) anser att tillägnelseprocessen, förutom innehållet, alltid har en 
drivkraftsdimension. Något som vanligtvis brukar benämnas i ord som motivation, 
känslor och vilja. För att uppbåda den mentala energi som krävs i tillägnelseprocessen, 
när vi ska lära oss något nytt, krävs det att individen är tillräckligt motiverad för att 
klara av det. Innehållet och drivkraften är starkt förknippade med varandra, det som 
individen lär sig påverkas av, den karaktär och styrka som finns i dennes mentala 
energi. Lika väl som drivkraften påverkar innehållet så påverkar det vi lär oss vår 
motivation. Illeris (2007) understryker att drivkraften är både interagerad och högt 
väsentlig i allt lärande. Han anser att motivationen för lärandeprocessen i allra högsta 
grad är avgörande för lärandet och att den måste stå i proportion till innehållet, det vill 
säga det som lärs ut: 

(…) de läromässiga utmaningarna appellerar till den lärandes intressen 
och förutsättningar, samtidigt som utmaningarna måste vara avstämda, i 
den mening att de varken får vara alltför små, så att de inte sporrar till 
något viktigt lärande, eller alltför stora så att de upplevs som övermäktiga 
och därmed ger upphov till undvikande manövrer. (Illeris 2007, s. 119-
120) 

I samspelsdimensionen lämnar Illeris (2007) det individuella planet och tittar på 
förbindelsen och samspelet mellan individen och omvärlden. Han konstaterar att allt 
lärande är situerat, lärosituationen påverkar inte bara lärandet utan den utgör också en 
del av den. Lärandet äger alltid rum i en social och samhällelig kontext. 
Samspelsdimensionen antar flera olika former av lärande såsom:  

Perception, en omedelbar samspelsform där individen kommer i kontakt 
med omvärlden igenom oförmedlade sinnesintryck.  

Förmedling, en samspelsform där någon har ett intresse i att förmedla ett 
budskap och där mottagaren är aktiv i förhållande till dennes intresse.  

Upplevelser, detta samspel förutsätter att den lärande inte bara är 
mottagare utan förhåller sig aktiv i samspelet.  

Imitation, den lärande försöker efterlikna det instruktören eller läraren 
gör.  
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Verksamhet, denna samspelsform är mer utvecklad och har en målinriktad 
karaktär där den lärande aktivt söker upp sådant denne kan ha nytta av 
senare.  

Deltagande, den mest genomgripande och vanligaste formen av samspel 
där den lärande, tillsammans med andra, aktivt ingår i en gemensam och 
målinriktad aktivitet. 

Samspelet har alltså en avgörande betydelse för individens möjlighet att lära. Desto 
mer aktivt och engagerat den lärande deltar i samspelet, desto större blir 
läromöjligheterna. Detta är något som Illeris (2007) anser är viktigt i 
utbildningssammanhang:  

Därför är det viktigt för lärandet, (…) att det finns möjlighet för aktivt 
medverkande och medbestämmande, engagemang i subjektivt relevanta 
problematiker, kritisk reflektion och reflexivitet samt socialt ansvar. 
(Illeris 2007, s. 150) 

2.2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det är i samspelet med andra i den sociala praktiken som är utgångspunkten för det 
sociokulturella perspektivet på pedagogiken. Den pedagog som kanske främst 
förknippas med det sociokulturella perspektivet är Lev Semënovic Vygotskij (1896-
1934) från Vitryssland. Han ansåg att det var genom sociala och kulturella 
erfarenheter, och i samspel med andra, som människan formades till tänkande, 
kännande och kommunicerande varelser. Språket var centralt för Vygotskij då han 
ansåg det vara länken både mellan och inom människor.  

Språket har således flera funktioner. Det är riktat mot andra när vi 
kommunicerar, det tjänar som länk mellan det ”yttre” (kommunikation) 
och det ”inre” (tänkande), och det används som ett redskap för 
tänkande. (Säljö 2005, s. 119) 

Gunnar Linde (1999) har studerat texter ur Vygotskijs bok Tänkande och tal2 (1934) och 
där beskriver han att tanke och språk befinner sig i ett dialektiskt förhållande. De är 
nära förknippade med varandra men inte identiska. Det är bara i det sociala samspelet 
som språket och där med även tänkande kan utvecklas, menar Vygotskij. 

Vygotskijs mest kända begrepp är ”den närmaste utvecklingszonen”, vilket brukar 
förkortas med ZoPed som kommer från engelskans ”zone of proximal development”. 
Han menar att när människor behärskar vissa färdigheter och kunskaper, har de nära 
till att behärska andra färdigheter och kunskaper. Det är alltså i avståndet mellan det 
som barnet (den som ska lära sig) klarar av på egen hand, och det som barnet klarar av 
med stöd av andra människor vi hittar utvecklingszonen. Och det är inom denna zon 
som barnet är mest känslig för undervisning(Säljö 2005, s. 123). Vygotskij såg även 
skolan som en möjlighet för elever att komma i kontakt med andra delar av samhället 
som de vanligtvis inte stötte på i vardagen.  

                                                        

2 Boken har fått sin titel översatt till både Tänkande och tal och Tänkande och språk, den 
publicerades för första gången kort efter Vygotskijs död. 
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Vygotskij har även intresserat sig för människans fantasi värd och kreativitet. I arbetet 
med att producera film och tv produktioner, likväl som i undervisning en i rörlig bild 
kretsar mycket kring kreativitet och det kreativa skapandet. Fantasin ger kraft till det 
kreativa skapandet och som oftast har beskrivits som en gåva, något som skänkts till 
människan. Vi har ofta fått höra att den skapande kraften är något mystiskt, den har 
rent av beskrivits som en gudomlig kraft. Det mytologiska väsendet Musan, skänker 
enligt sägnen inspiration till konstnären så att denne kan skapa sin konst. Vygotskij 
(1995) menar dock att fantasins aktivitet är förenat och förankrat i verkligheten, 
särskilt förknippat är den med människans ansamlande av nya erfarenheter. Han 
menar att fantasin inte kan uppkomma av sig själv, utan att den alltid är kopplad till 
vår verklighet. Vygotskij (1995) beskriver fyra grundläggande former som visar på 
sambandet mellan fantasi och verklighet: 

1. Alla element som finns i en fantasi är hämtade från verkligheten 
och ingår i den mänskliga erfarenheten. Även i sagans värd så är 
elementen som den är uppbyggd av hämtade från vår verklighet. 

2. Denna form är något mer komplicerad än den första. Här menar 
Vygotskij att den färdiga fantasiprodukten kan kopplas till en 
företeelse i verkligheten. Vi kan föreställa oss hur det var under den 
franska revolutionen eller så kan vi föreställa en öken i Afrika. Även 
om vi aldrig varit där så kan vi, baserade på våra tidigare erfarenheter, 
så kan vi föreställa oss det. Fantasin skapar i dessa båda fall nya 
kombinationer av våra tidigare erfarenheter.  

3. Känslorna, den emotionella formen av fantasin. Varje känsla vi har 
försöker förkroppsliga sig i inre bilder som motsvara denna känsla. 
När vi har sorg eller glädje så ser vi på världen med olika ögon och 
det tar sig uttryck även i inre bilder. Han påpekar även det omvända 
faktumet, att bilder och intryck från saker skapade av vår fantasi kan 
få oss att känna glädje, sorg m.m. 

4. I den sista formen hävdar Vygotskij att vi utifrån fantasin kan 
skapa något som inte tidigare existerat. Verktyg eller maskiner som 
människan har skapat utifrån kombinationer av erfarenheter som i 
fantasin sats samman till något som ej tidigare existerat.  

Vygotskijs teorier kring fantasi och kreativitet är intressanta när de sätts i relation till 
både produktion av och utbildning inom rörlig bild. Filmen i sig är ett medium som 
påverkar fantasin och känslor på dess publik. Och för att göra film så använder 
filmskaparen sin fantasi och sin kreativitet till att skapa den. 

2.2.3 Pragmatismen och Deweys reformpedagogik 

En person vars arbete haft stor genomslagskraft på dagens skola är den amerikanske 
filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey (1859-1952). Hans 
reformpedagogik har placerat människans egna behov och intressen i centrum för 
undervisningen. Dewey ansåg att ett stort problem i skolan var att undervisningen 
institutionaliserades och avskiljdes från vardagen och skapade något som benämns 
med representationsproblemet (Sundgren 2005, 87s ). Den värld som skolan ska ge 
kunskap om finns i skolans värld bara som begrepp och symboler. 
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Didaktikens grundläggande problem blir därför hur representationen, 
symboliseringen, skall kunna ges en form och innehåll som både är 
förankrad i vardagen och samtidigt utmanar den egna 
omvärldsförståelsen. (Sundgren 2005, 87s ) 

Dewey menar att lära sig något är vår förmåga att planera och omsätta en handling 
som ger ett resultat som kan bedömas. Och utifrån det kan vi dra nya slutsatser som 
ger upphov till nya handlingar. Han benämner denna förmåga som ”foresight”.  

Att handla målmedvetet är inget annat än att handla intelligent. Att 
förutse en handlings resultat är att ha en utgångspunkt för observera, 
välja ut och ordna målen för våra handlingar och förmågor. (Dewey 1916 
ur Sundgren 2005, s 89) 

Detta skapar en ändlös kedja av avsikt, handling, reflektion och bedömning som sedan 
ger upphov till en ny avsikt osv.  

Tänkandet omfattar alla dessa steg – att uppfatta ett problem, att 
observera villkoren, att utforma och rationellt bearbeta en tänkt slutsats 
och aktivt pröva den empiriskt. (Dewey, 1985, s 196) 

Det är den reflekterande erfarenheten som Dewey har som grund i sin pedagogik som 
sedermera fått genomslag med benämningen: ”learning by doing”. Mycket av den 
undervisning som bedrivs i rörlig bild utgår ifrån att eleverna ställs inför uppgifter som 
de praktiskt måste lösa. Som till exempel när de ska ljussätta en scen då de först provar 
olika sätt att placera filmbelysningen på för att därefter bedöma om placeringen ger 
önskad effekt. Utifrån det kan de välja att justera placeringen av lamporna för bästa 
resultat. Det skapar en kedja av avsikt, handling, reflektion, bedömning och sedan en 
ny handling.  

2.2.4 Lärstilar 

Vi människor är olika och vi angriper en uppgift eller ett problem på olika sätt. Några 
känner sig hemma om de får diskutera uppgiften med andra människor, medan andra 
på ett logiskt sätt hellre provar olika ställda hypoteser för att lösa uppgiften. Denna 
variation bland elevers olika förmågor och sätt att lära sig på brukar benämnas med 
lärstilar. Den amerikanske professorn i psykologi, Howard Gardner (f. 1943), har i sin 
teori om människans olika intelligenser (det kan vara mer lämpligt att i det här fallet 
tolka intelligens som förmågor) försökt att motverka tidigare teorier och mätningar av 
intelligens som har haft stor genomslagskraft, intelligenstestet (IQ). Han ansåg att de 
ensidigt betonade en viss sorts intelligens: att läsa, skriva och räkna, de som prioriteras 
i den traditionella skolan. Gardner vill ge en rikare förklaring än vad den tidigare 
intelligensmätningen gav och ansåg att varje människa har flera olika typer av 
förmågor, de multipla intelligenserna (Lindström 2007). 

Han har blivit känd för sin definition av människans sju intelligenser, där siffran sju 
inte är huggen i sten då han på senare tid utökat definitionen med två intelligenser. 
Gardner benämner dem som: språklig-, logisk-matematisk-, visuell-rumslig-, kroppslig-
kinestetisk, musikalisk-, social, interpersonell-, naturalistisk- och andlig intelligens. Han 
menar att människan har alla dessa intelligenser, eller förmågor, inom sig. Vissa har 
mer fallenhet för en eller flera intelligenser, men att det är möjligt att genom stimulans 
och undervisning stärka de olika intelligenserna. Gardner menar dock att man inte ska 
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använda hans teorier allt för hårddraget. Att slaviskt undervisa inom ett ämne på nio 
olika sätt kan ibland vara rent olämpligt, utan Gardner vill visa på att människor lär sig 
på olika sätt och att man måste ta hänsyn till det i undervisningen. 

 2.3 Arbetssätt 

Ett annat begrepp som är centralt för detta examensarbete är arbetssätt. Vi ska titta lite 
närmare på begreppet och även hur jag som individ själv tolkar det. Arbetssätt 
cirkulerar kring de undervisningsmetoder som läraren använder sig av i sitt arbete för 
att utveckla elevens förmågor d.v.s. få dem att lära sig. Det har skrivits många böcker 
om detta ämne och Carlgren och Marton (2007) närmar sig detta begrep med att 
definiera vad som i grund och botten är lärararbetets kärna. De kallar det för ”Det 
professionella objektet”. Här jämför de den egentliga innebörden av olika yrken och 
för att åskådligöra detta begrepp ger de det i form av olika liknelser: En läkares 
professionella objekt är en frisk kropp och själ som är botad eller skyddad från 
sjukdom. Konstverket är konstnärens och byggnadsobjektet är arkitektens (Carlgren & 
Marton 2007). Lärarens professionella objekt är således lärandet, alltså bidra till att 
utveckla olika förmågor och förhållningssätt hos eleverna. En lärare i rörlig bild har som 
sitt professionella objekt att försätta eleverna i situationer där de på bästa sätt och 
utifrån sina förmågor lär sig att arbeta med film och tv-produktion. 

Carlgen och Marton (2007) har kommit fram till, efter en intervjuundersökning, att 
lärare har två dimensioner i hur de uttolkar läraruppdraget. Den ena är att i första hand 
få eleverna att göra vissa saker eller att något ska hända inom eleven, att de ska tänka 
självständigt, känna glädje och kunna ta ställning etc. Den andra dimensionen är att 
eleven inte bara ska göra något för att de blir tillsagda, utan för att de själva vill eller 
för att det de gör har betydelse för andra människor. (Carlgren & Marton 2007) Om 
eleven försätts i situationer där denne genom sina handlingar, mentalt eller fysiskt, 
börjar tänka självständigt och där utav känna glädje och på eget initiativ utföra nya 
handlingar så har läraren lyckats i sitt arbete. 

Den tjeckiska filosofen och biskopen Johan Amos Comenius (1592-1670) skrev för 
snart 400 år sedan en lärobok i konsten att lära alla allt, Didactia Magna. Ett för den 
tiden storslaget verk och som även i nutid har påverkat den moderna synen på lärande 
och pedagogik. Comenius ansats var att hitta en universell pedagogisk metod för allt 
lärande, att lära allt till alla. Comenius, och även många andra forskare inom 
pedagogiken, har riktat in sig på hur vi lär eller under vilka betingelser vi lär som bäst 
och där utav gett upphov till olika undervisningsteorier. Carlgren och Marton (2007) 
menar att läraren även måste inrikta sig på vad vi lär och att det är omöjligt att särskilja 
innehållet i undervisningen från undervisningsformen. Innehållet i det som ska läras ut 
benämner de som lärandets objekt (Carlgren & Marton 2007). Läraren måste alltså 
fråga sig vad det innebär att kunna det som ska läras ut, lärandets objekt, för att sedan 
hitta en eller flera undervisningsformer som för tillfället passar situationen. När det 
gäller att lära ut hur och vad som krävs för att skapa och berätta inom ramen för den 
rörliga bilden så gäller det således att läraren själv ställer sig frågan om vad det innebär 
att kunna rörlig bild. Innehållet förhåller sig inte statiskt till metoden, det som eleven ska 
lära sig kan läras ut på en mängd olika sätt. 
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2.3.1 Grupparbete 

Undervisning har generellt i skolan alltid bedrivits i någon form av grupp. Själva skolan 
är en grupp, klassen en annan, det kanske också finns en laborationsgrupp. Sedan har 
graden av elevens individuella arbete och lärarens styrning varierat. Åsikterna kring 
elevers grupparbeten varierar mellan lärarna. Några anser att det är naturligt och lätt 
medan andra ser stora problem med grupparbeten. Arfwedsson & Arfwedsson (2000) 
menar att lämpliga uppgifter för grupparbeten bör ha en ganska fri utformning som 
ger utrymme för gruppens och individens egna beslut och initiativ. Produktion av rörlig 
bild bör utifrån dessa kriterier vara en lämplig arbetsform för grupparbete. De tar bland 
annat upp just planerings- och produktionssituationer som passande för grupparbete, 
något som är frekvent använts i just medieproduktion. Andra lämpliga situationer kan 
vara fråge-, kontroll-, problemlösnings- och diskussionssituationer.  

Arfwedsson & Arfwedsson (2000) förklarar att det finns två huvudtyper av handlingar 
som förekommer i en grupp: uppgiftshandlingar, de är inriktade på att bidra till att lösa 
arbetsuppgiften samt socialt-emotionella, här är det gruppen själv som är mål för dessa 
handlingar och har som syfte till att vidmakthålla eller förändra det sociala systemet i 
gruppen. Konflikt i gruppen uppkommer om de socialt-emotionella handlingarna ökar 
på bekostnad av uppgiftshandlingarna. De socialt-emotionella handlingarna är dock 
inte bara av ondo, de är rent av nödvändiga för att gruppen ska fungera. 

Lärarens roll kan variera från en strak styrning av gruppen vilket ger gruppen mindre 
utrymme för egna initiativ, till att läraren har liten styrning och ger gruppen större 
ansvar att ta egna initiativ. Den förstnämnda varianten passar bättre för ovana grupper, 
eller grupper med problem, den senare passar för vana och väl fungerade grupper, 
enligt Arfwedsson & Arfwedsson (2000).  

2.3.2 Eget arbete i skolan 

Enskilt arbete, eller eget arbete, är ett vanligt förekommande arbetssätt i dagens 
svenska skola. Det egna arbetet brukar karaktäriseras av att eleverna arbetar i egen takt 
och med individuella uppgifter som kan ha olika sårighetsgrader. I rörlig bild är skriftliga 
uppgifter inom manus, filmanalys och rapporter vanligt förekommande som eget 
arbete. Det förekommer dock även eget arbete med mer praktisk inriktning såsom 
dokumentärfilmer, animeringar och kortare filmer. Läraren brukar ge förutsättningarna 
för uppgiften, uppgiftens innehåll och tidpunkten för när den ska vara färdig. Ofta så 
förekommer även formmässiga krav på uppgiften som eleven måste följa. När eleven 
sedan arbetar med uppgiften får läraren en mer handledande roll. En viktig 
förutsättning för hur framgångsrikt eleven klarar uppgiften är handledningen, en annan 
är hur den enskilde elevens uppfattning om och inställning till sina gymnasiestudier. 
Eva Österlind (2005), fil doktor i pedagogik, har genomfört en intervjuundersökning 
kring hur gymnasielever uppfattar det egna arbetet. Där kunde hon konstatera att de 
elever som upplevde sitt val av gymnasieprogram som ett fritt val och som såg ett mål 
med sin utbildning hade ett gott studieresultat och klarade av det egna arbetet på ett 
bra sätt. De elever som inte var nöjda med sitt val av program och inte riktigt visste 
vilken nytta de kunde få av utbildningen, presterade mindre generellt i skolan och hade 
även svårt att klara av det egna arbetet. Skillnaden mellan dessa grupper var markant. 
De högpresterande eleverna upplevde det egna arbetet som stimulerande och bättre än 
vanliga lektioner. Medan de lågpresterande hade svårt att komma igång och att omsätta 
instruktioner till handling. Österlind (2005) menar att elevernas låga motivation kanske 
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hade sin grund i att de inte förstod hur de ska gå till väga för att lösa uppgiften. En sak 
de båda elevgrupperna hade, var en gemensam syn på att handledaren måste vara en 
person som engagerar sig i elevens arbete. Ett sätt som handledaren kan visa att denne 
”bryr sig” är att söka upp eleven för handledning. Österlind (2005) menar att 
handledningen borde vara mer strukturerad än den är. Hon kunde konstatera att de 
elever som visade låg entusiasm för det egna arbetet var de som hade lite och 
sporadisk kontakt med sin handledare. Det som var kännetecknande för elever som 
hade positiva erfarenheter från det egna arbetet var: att eleven gjort ämnesval utifrån 
eget intresse, har valt sin handledare själv, haft täta kontakter med en engagerad 
handledare och inte upplevt formkraven som påtvingande eller styrande. 

En aspekt som verkar vara av stor betydelse för elevens 
engagemang är hur kraven på formalia hanteras från handledarens 
sida. Enkelt uttryckt tycks det finnas ett samband mellan straka 
formkrav och svagt elevengagemang och vice versa.(Österlind 2005, 
s 136) 

De elever som Österlind (2005) intervjuat uttrycker även den motsättning som finns i 
handledarens dubbla roll. Läraren ska både ge stöd och vägledning till eleven och 
samtidigt bedöma och sätta betyg. Österlind (2005) betonar att betydelsen av att 
handledaren kan se världen från elevens perspektiv, utan att för den skull bli en 
medaktör i elevens beskrivning. 

2.3.3 Lärarledd undervisning 

Olgha Dysthe (1995), fil doktor i språkvetenskap, har forskat kring 
klassrumsundervisning och särskiljer två olika typer undervisningsformer som kan 
förekomma. Hon benämner dem som ”monologiska” och ”dialogiska” klassrum, vilka 
är två motpoler där en verklig klassrumssituation kan innehålla mer eller mindre av 
någotdera. Den ”monologiska” syftar på en traditionell klassrumsundervisning och 
bygger på en envägskommunikation, den som vet mer lär ut något till de som inte vet. 
Kunskapen är redan bestämd och tonvikten läggs på att förmedla och reproducera 
kunskap. I det ”dialogiska” bygger man mer på ett samspel mellan lärare och elever, 
samt mellan eleverna själva. Eleven tar tillvara och bygger vidare på det som de andra 
eleverna har kommit fram till. Autentiska frågor, brukar benämnas med öppna frågor, 
lockar till egna reflektioner och svaren blir därmed inte givna. Det flyttar fokus från att 
det är läraren som vet och med frågor ska kontrollera om eleven har förstått. Eleven 
får frågor om dennes förståelse, tolkningar och reflektioner, något som läraren inte 
känner till på förhand. Det är lärarens inställning till kunskap som kan vara avgörande 
för om klassrummet är ”dialogiskt” eller ”monologiskt”.  Dysthe (1995) anser att 
skolan bör sträva mot ett ”dialogiskt” förhållningssätt till klassrumsundervisningen.  

2.3.4 Praktiskt lärande 

Deweys tankar kring de reflekterande erfarenheterna och Vygotskijs kring den 
kommunicerande människan skapar fokus på det praktiska lärandet. 

Roger Säljö (2005) menar att vi människor använder oss av artefakter, verktyg och 
redskap, för att nå längre och klara av mer än vad våra kroppar och vår hjärna förmår. 
När våra muskler inte räcker till för att förflytta stora objekt använder vi en hävstång 
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eller en lyftkran. Redskapet eller maskinen blir därigenom en förlängning av vår kropp. 
Kulramen gav vår hjärna stöd vid mödosamma och tankeintensiva uträkningar och 
kalendern underlättade för minnet. Idag tar vi fram vår mobiltelefon och använder en 
miniräknarapplikation när vi ska räkna ut något, och i samma telefon tar vi fram 
kalendern för att se vad vi har inplanerat för dagen. Dessa hjälpmedel blir då en 
förlängning av vårt intellekt, vi är inte avskilda från de redskap som vi använder. Roger 
Säljö (2008) menar att det inte går att se teori och praktik som två skilda verksamheter 
i lärandet, något man tidigare forskning har utgått ifrån.  

Mänskliga handlingar är i allmänhet en kombination av en intellektuell 
och manuell verksamhet. (Säljö 2005, s. 76) 

De intellektuella kunskaperna som kan föräras genom användandet av artefakter, kan i 
sin tur byggas in i nya och mer utvecklade redskap. Den kanadensiska medieforskaren 
Marshall McLuhan (1911-1980) menar i sin bok ”Media”3 (2001) att människan blir 
maskinernas könsorgan, som biet är för växterna, och gör det möjligt att utveckla nya 
redskap. Har man byggt en svarv så kan den i sin tur arbeta fram delar med större 
precision för att därigenom kunna bygga en ny och bättre svarv. Vi utvecklas i takt och 
i symbios med våra redskap. Den mänskliga kunskapen finns då även bevarad i de 
redskap som vi använder. Vi kan genom att studera antika föremål få en insikt i den 
kunskap som fanns i de händer och i det intellekt som den människan som tillverkade 
föremålet bar, formad av sin tids intellekt och kultur. I Bo Göranzons bok Den inre 
bilden (Göranzon, 1988) beskrivs hur Thomas Tempte gör en rekonstruktion av en 
över 3000 år gammal stol som den gamle faraon Tut Anch Amons (1350 fKr) haft. 
Detta för att få kunskap om den tidens möbelsnickare och hur deras liv såg ut. I de 
verktyg och redskap som vi människor skapar finns så mycket mer än bara den 
praktiska funktionen av artefakten, den blir till en hårddisk för lagrandet av vårt 
intellektuella och kulturella minne. Utifrån detta resonemang så måste en film innehålla 
mer än det som den förutsätts att berätta, handlingen och narrativet. Val av motiv, 
kameraplacering, klippteknik, inspelningsteknik, redigering m.m. säger också något om 
de personer som arbetat med filmen.  

Utifrån detta resonemang kan vi även dra några andra intressanta slutsatser när vi 
sätter det i perspektiv till rörlig bild. Man bör se undervisningen som både en teoretisk 
och en praktisk verksamhet i varje moment. En annan aspekt är att de redskap vi 
använder för att göra en film även formar det budskap som förmedlas. McLuhan 
(2001) menar att mediet i sig kan vara hela budskapet, formen i det den förmedlar är 
det samma som budskapet. Innehållet påverkas i allra högsta grad av hur den utformas 
och presenteras. En tung filmkamera flyttar man inte runt på lika mycket som en 
mindre och lättare och på grund av det så får man färre vinklar att klippa mellan och 
det kan i sin tur ge en mer statisk film. Verktygen påverkar filmens formspråk och 
även dess innehåll och desto mer eleverna får kunskap i att hantera verktygen desto 
mer kan de påverka filmens form och då även dess innehåll.  

2.3.5 Motivation och motivationsarbete 

Motivation är ett begrepp som man allt som oftast stöter på när man studerar området 
kring lärandet och skolan. Håkan Jenner (2004), professor i pedagogik vid 

                                                        

3 Original titeln är ”Understanding Media” och gavs ursprungligen ut år 1964.  
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Linnéuniversitetet, menar att motivation inte är en egenskap som finns i individen, 
utan att den påverkas av tidigare erfarenheter och bemötanden från andra människor. 
Jenner (2004) drar detta resonemang så långt att han konstaterar att motivation är en 
fråga om bemötande.  

I det pedagogiska mötet, mötet mellan lärare och elev, så är det viktigast att tänka på 
att det inte är en jämställd relation. Läraren har alltid en maktposition i förhållande till 
eleven, mötet blir asymmetriskt i sin natur. Det behöver inte vara negativt att 
mötesdeltagarnas roller är definierade, elev – lärare, med det är vikigt att vara 
medveten om de etiska aspekterna. Möten där maktförhållanden är ojämna löper alltid 
en risk för utnyttjande eller kränkning. Både perspektivseendet, att kunna se utifrån 
elevens perspektiv och kontextualisering, att se eleven i sitt sammanhang och att även ha 
en förståelse för hur elevens omvärld är ser ut, är två viktiga förhållningssätt som 
läraren måste använda för att uppnå en bra relation i det pedagogiska mötet.  

De förväntningar som ställs på eleven påverkar dennes motivation. Det gäller att inte 
se eleven som ett problem och som något som måste åtgärdas, utan möta denne som en 
människa.  

Med pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda 
resultat (det är mycket annat som också spelar in), men utan 
pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig gott resultat. 
(Jenner 2004, s. 85) 

Förväntningarnas påverkan på elevens motivation benämns med Pygmalioneffekten. 
För att läraren ska kunna leva upp till att ställa positiva förväntningar på eleven så 
måste denne själv vara motiverad och hålla lågan uppe. 

Eleven/klientens motivation är en avspegling av pedagogens 
motivation. (Jenner 2004, s 85) 

För att läraren ska orka vara en inspirerande motor i motivationsarbetet så är det 
viktigt att denne inte tar på sig skulden för förhållanden som beror på organisation.  

Elisabeth Malmström (2006), fil doktor i pedagogik, har skrivit om pedagogiska möten 
kring kreativa och estetiska arbeten. Hon talar om transformerande samtal. I dessa 
samtal diskuteras den estetiska produktionens idé och dess utvidgade sociala grund 
samt dess manifest och latenta uttryck som är relaterat till deltagarens 
livsvärldsbakgrund. Detta ses som grogrund för lärandet, personen förändras genom 
delaktighetsprocessen i kulturen och detta benämns som transformation. Hon anser 
att den estetiska produktionen i sig kan bidra till en känsla av närvaro i relation till 
andra och ur dessa reflekterande samtal kan nya estetiska verk födas.  

2.4 Tidigare forskning 

Det har utförts flera undersökningar kring de arbetsformer som används i den svenska 
gymnasieskolan men få, om än någon alls, om kursen rörlig bild. Det finns dock några 
examensarbeten som studenter på bl.a. lärarutbildningar har gjort och som tangerar de 
områden som detta examensarbete undersöker.  

Anna Helsing och Benita Westman (2005) har i sitt examensarbete intervjuat sex 
elever vid ett gymnasium i norra Sverige. Deras intervjustudie syftade till att ta reda på 
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vilka arbetsmetoder som används i gymnasieskolan samt hur eleverna förhåller sig till 
dem. Undersökningen visade sig att lärarna använde sig av förhållandevis traditionella 
arbetsmetoder såsom ett stort inslag av eget arbete blandat med lärarledda 
föreläsningar. Eleverna föredrog en variation av arbetsmetoder och ansåg att det är 
viktigt att de får inflytande i de arbetssätt som används. I Cathrine Karlssons (2002) 
examensarbete granskades elevens enskilda arbete. Undersökningen genomfördes som 
en kombination av en litteraturstudie och intervjuer från två lärare och en rektor samt 
enkäter från elever. Karlssons (2002) undersökning framkom det att om eget arbete 
ensidigt användes som arbetssätt var det ett hinder i lärandet. För att stimulera lärandet 
behövde eleverna diskutera sitt arbete med klasskamrater och lärare.  

I Emira Medics (2009) examensarbete har det gjorts en jämförande studie i hur lärare 
undervisar och deras elevers olika lärstilar. Där visade det sig att grupparbeten var det 
arbetssättet som mest motsvarade elevernas olika lärstilar och eget arbete det som 
passade sämst. Trotts det så föredrog eleverna ändå klassundervisningen framför 
grupparbeten. Elevers inställning till grupparebeten har legat till grund för Catharina 
Thorells och Marianne Winthers (2008) examensarbete. Efter att de har intervjuat 
elever på ett yrkesförberedande gymnasieprogram så fick de reda på att eleverna har 
både positiva och negativa erfarenheter av grupparbeten. De positiva var det sociala 
samspelet och att de lärde sig att samarbeta. Det negativa var att eleverna upplevde det 
som orättvist när inte alla arbetade lika mycket i gruppen. Viktiga faktorer för ett lyckat 
grupparbete är att läraren är engagerad och deltagande samt uppgiften är lämpligt 
utformad för ett grupparbete. Undersökningen ledde fram till att grupparbetet tränade 
eleverna i sociala förmågor som är viktiga när eleven ska ut till arbetslivet.  

Peter Larssons (2010) examensarbete är en intervjustudie i yrkeslärarens möjlighet till 
kompetensutveckling inom karaktärsämnet rörlig bild. Han visar på problematiken kring 
yrkeslärarens olika yrkesroller. Yrkesläraren står på två ben, den ena har sin grund i det 
yrke, karaktärsämne, som denne har som bakgrund, samt den nya rollen som pedagog. 
Det som är av intresse för detta examensarbete är att Larsson (2010) frågade även vad 
lärarna trodde att branschen eftersökte för kompetenser och jämförde det med vad 
representanter för yrkeslivet ansåg om samma sak. Ur denna undersökning framkom 
att kursplanerna stämde väl överens med det branschen eftersökte. Däremot så hade 
lärarna uppfattningen att utbildningen var något för bred och inte så specialiserad som 
branschen behövde. Det fanns alltså en skillnad på synsätt i denna fråga mellan lärarna 
och branschen.  
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3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med examensarbetet är att undersöka och jämföra vilka arbetssätt som elever 
och lärare anser stimulerar lärandet i kursen rörlig bild, samt vilka kompetenser de anser 
är nödvändiga att ha som anknyter till rörlig bild i ett framtida yrke inom området. 	  
	  
Vilka arbetssätt anser elever och lärare stimulerar lärandet i rörlig bild? 
	  
Vilka kompetenser anser elever och lärare är nödvändiga att ha som anknyter till rörlig 
bild i ett det framtida yrket inom området? 

Hur förhåller sig lärarnas och elevernas syn på stimulerande arbetssätt för lärandet och 
viktiga kompetenser till varandra? 

 

3.1 Avgränsningar 
I detta examensarbete undersöks olika arbetssätt som bedrivs i kursen rörlig bild på 
gymnasieskolors medieprogram.  Fokus ligger på de gymnasieprogram som ger kursen 
rörlig bild på A-, B- och C-nivå. De intervjuade lärarna har alla undervisat i rörlig bild 
från A- till C-nivå och samtliga intervjuade elever har fullföljt alla tre kurserna. Denna 
avgränsning i urvalet har valts för att kunna ge en mer fördjupad bild över de 
arbetssätt som kommer att undersökas. Kurserna bygger på varandra och eleverna har 
en erfarenhet av de arbetssätt som praktiseras inom alla kurserna i rörlig bild. 
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4. Metod 
Här redovisas den metod som har valts för att genomföra detta examensarbete. Valet 
av undersökningsmetod är viktigt och styrs utifrån arbetets syfte och dess 
frågeställningar. Den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen brukar bygga på två 
olika grundmetoder för insamling av data, den kvantitativa och den kvalitativa 
metoden. Enligt Carlström & Hagman (2006) har den kvantitativa metoden teorierna i 
centrum och där eftersöks svar om mängd, kvantitet, egenskap och sort. Medan i den 
kvalitativa metoden används berättelser och argumentation föra att söka svar om 
människan och dennes värld.  

Man kan säga att forskning generellt sett kan bedrivas från ett 
utifrån-perspektiv eller ett inifrån-perspektiv (…) Den kvantitativt 
inriktade forskningen representerar då utifrån-perspektivet, och den 
kvalitativt orienterade står för inifrån-perspektivet. I det förra fallet 
präglas forskarens arbete av distans till det hon undersöker, i det 
senare karaktäriseras arbetet av närhet och inlevelse. (Carlström & 
Hagman 2006, s. 126) 

4.1 Undersökningsmetod 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 
varför inte prata med dem? (Kvale 2007, s. 9) 

Eftersom huvudsyftet med examensarbetet är att undersöka vilka arbetssätt som lärare 
respektive elever anser att främja lärandet inom film och tv-produktion så har enskilda 
intervjuer valts som metod, vilket tillhör den kvalitativa undersökningsmetoden. 
Examensarbetets andra frågeställning, vilka kompetenser inom rörlig bild som lärare 
och elever anser vara nödvändiga i det kommande yrket, besvaras även här lämpligast i 
intervjuform.  

Det är alltså människors tolkningar av sin sociala verklighet som är 
det intressanta, då det är detta som blir styrande för deras utsagor 
och handlingar. Människor bidrar därigenom till att skapa och 
omskapa sin verklighet genom sitt tal och sina handlingar. Den enda 
åtkomliga verkligheten anses alltså vara den som kan nås via oss 
människor. (Carlström & Hagman 2006, s.128) 

Metoden som använts i examensarbetet lutar sig åt ett hermeneutiskt perspektiv då det 
är några få människor som har intervjuats och det är deras upplevda verklighet som 
beskrivs och tolkas.  

Det centrala för en hermeneutisk förståelse är tolkningen av en 
specificerbar mening och de frågor som i detta syfte ställs till en text. 
Begreppen samtal och text är här väsentliga, och uttolkarens 
förkunskap om textens ämne får stor betydelse. (Kvale 2007, s. 42) 

I den här undersökningen har det stor betydelse att intervjuaren har tidigare kunskaper 
och en förförståelse av ämnet vilket i sin tur gör tolkningen mer subjektiv. 
Forskningsintervjun beskrivs enligt Kvale (2007) som ett samtal där den muntliga 
diskursen omvandlas till text som sedan tolkas. I denna tolkningsprocess uppstår en 
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ny dialog, den mellan texten och uttolkaren. Denna dubbla dialog gör hermeneutiken 
mycket relevant för intervjuforskning. Meningen i de enskilda delarna av texten 
påverkar helheten av textens mening, som i sin tur kan förändra innebörden av de 
enskilda delarna. Denna ständiga växling mellan delar och helheten brukar benämnas 
med den hermeneutiska cirkeln.  

En intervju är ett samtal där de inblandade personernas roller är definierade, där den 
som intervjuar ställer frågorna och den som intervjuas svarar. Den som intervjuas 
brukar benämnas som intervjuperson eller informant, fortsättningsvis kommer denne 
att benämnas som informant. Det finns två huvudtyper av intervjuer, den 
strukturerade och den ostrukturerade. Carlström & Hagman (2006) menar att den 
strukturerade intervjun brukar ha detaljerade frågor och fasta svarsalternativ, medan 
den ostrukturerade bara är bunden kring ett ämnesområde. Den intervjumetod som 
valts i denna undersökning ligger någonstans mitt emellan de två ytterligheterna. 
Metoden brukar benämnas som halvstrukturerad då den följer en intervjuguide 
(bilagorna 1 och 2) med fasta frågor, men även ger möjlighet till fritt formulerade svar. 
Det är något som Kvale (2007) anser vara signifikant för den kvalitativa 
forskningsintervjun då han anser att den varken är ett öppet samtal eller följer ett 
strängt strukturerat frågeformulär.  

 

4.2 Urval 
Kvale (2007) menar att antalet intervjupersoner som behövs beror på undersökningens 
syfte och att det allmänna intrycket är att det är bättre att ha färre intervjuer och 
därigenom kunna lägga mer tid på förberedelser och analys. I den här undersökningen 
har åtta personer intervjuats, varav fyra är elever och fyra lärare.  

En stor bredd på lärarnas erfarenhet inom ämnet eftersöktes och alla lärarna har 
undervisat i ämnet rörlig bild under flera år. Tre av dem är behöriga gymnasielärare, en 
av de tre har under tiden för denna undersökning gjort klart sitt examensarbete och 
har nu en lärarbehörighet. Den fjärde har tidigare påbörjat en lärarutbildning men ej 
fullgjort den. Alla har tillsvidareanställning, tre på en kommunal gymnasieskola och en 
arbetar på en friskola. Att det finns perspektiv både från de privata och från de 
kommunala gymnasieskolorna ger undersökningen ett bredare perspektiv.  Tre av 
lärarna är män och en är kvinna. Två av lärarna har varit yrkesverksamma inom film 
och TV-produktion, alla fyra har olika typer av högre utbildningar inom ämnet rörlig 
bild. En av lärarna har en mer konstnärlig bakgrund. Dessa erfarenhetsmässiga 
skillnader som informanterna har skapar en större bredd i undersökningen. De 
intervjuade lärarna kommer fortsättningsvis att benämnas med L1, L2 o.s.v.  Nedan 
följer en närmare presentation av dem: 

Lärare 1 (L1) är en man på 47 år behörig lärare som precis har 
avslutat sina lärarstudier och arbetar sedan två år tillbaka på en 
friskola där han har undervisat i Rörlig bild, från A till C kurs, lika 
länge. Han har arbetat inom filmbranschen under nästa 20 år av 
sitt liv och har även en treårig högskoleutbildning inom film och 
TV-produktion.  

Lärare 2 (L2) är en kvinna på 38 år och behörig lärare, sin 
lärarexamen har hon tagit i England. Hon arbetar på en 
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kommunal gymnasieskola sedan fyra år tillbaka och undervisat i 
flera estetiska och medierelaterade ämnen och då även rörlig bild 
lika länge. Hon har ej varit yrkesverksam inom film eller TV-
branschen. Tidigare har hon arbetat under sju år i England som 
lärare på motsvarande gymnasienivå i film, video, textil, måleri och 
skulptur. Hon har under sammanlagt fyra år utbildat sig på olika 
eftergymnasiala konstskolor i Sverige inom konsthistoria, keramik, 
måleri och grafik. Hon har även en högskoleutbildning med en 
kandidatexamen i konstvetenskap där hon studerade sista året i 
England. 

Lärare 3 (L3) är en man på 50 år, behörig lärare, som arbetar på 
en kommunal gymnasieskola där han har varit anställd mer än 20 
år. Han har undervisat i rörlig bild till och från under 11 år. Han har 
20-25 års erfarenhet av att arbeta inom filmbranschen, både med 
egna produktioner och med långfilmer. Parallellt med lärararbetet 
har han hela tiden varit aktiv som stillbildsfotograf och även 
arbetat med egna filmproduktioner. Han har utbildat sig på en 
konstskola, samt har en högskoleutbildning som bildlärare. 

Lärare 4 (L4) är en man på 47 år som inte har full lärarbehörig, 
han har motsvarande 80 högskolepoäng i pedagogik. Han har 
arbetat som gymnasielärare i 12 år på en kommunal skola och är 
tillsvidareanställd. Han har haft film som hobby, men ej varit 
yrkesverksam inom branschen. Han har en treårig 
högskoleutbildning inom ämnet media och en kandidatexamen i 
filmvetenskap.   

De eleverna som intervjuats har alla gått på ett medieprogram och haft kursen rörlig 
bild på A, B och C nivå. Två av eleverna har precis avslutat sina gymnasiestudier, en 
har ett halvår kvar och en har hunnit börja på en högskoleutbildning inom ämnet 
media. Tre av eleverna har gått på en kommunal gymnasieskola och en går på en 
friskola. Två av eleverna är kvinnor och två är män. Eleverna kommer fortsättningsvis 
att kallas för E1, E2 o.s.v. och här kommer en kort presentation av dem.  

Elev 1 (E1) är en kvinna på 18 år som har gått på en kommunal 
gymnasieskola. 

Elev 2 (E2) är en man på 18 år och har gått på en kommunal 
gymnasieskola.  

Elev 3 (E3) är en man på 20 år som nu studerar på en högskola 
inom media och har gått på en kommunal gymnasieskola. 

Elev 4 (E4) är en kvinna på 18 år som går sista året på en friskola.  

4.3 Genomförande av undersökning 
Intervjufrågorna har planerats, skrivits ned och sammanställts som intervjuguider, en 
anpassad för lärarna (bilaga 1) och en för eleverna (bilaga 2). I intervjuguiden har även 
lämpliga följdfrågor skrivits ned som stöd för intervjuaren om denne anser sig behöva 
ett mer utförligt svar från informanten. I flera fall har informanten getts ett utförligt 



 19  

svar på någon av frågorna under en annan del av intervjun och för att inte 
informanten ska behöva upprepa sig och därigenom förlora intresset så har inte den 
ursprungliga frågan ställts. Detta för att få intervjusituationen mer avslappnad och mer 
likna formen av ett samtal.  

I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om 
ett samspel, utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om 
ett ämne av gemensamt intresse. (Kvale 2007, s. 9) 

Informanterna har fått en bakgrund till vad syftet med intervjun är och vad den ska 
användas till. De har alla visat ett stort intresse för ämnet och till synes försökt att ge 
så ärliga och utförliga svar som de haft möjlighet till. Det finns alltid risk att 
missuppfattningar sker och att nyanser och meningar i informantens svar går 
förlorade. Intervjuaren har försökt eliminera det så långt det går med att efter varje 
intervju göra en kort sammanfattning av vad informanten har sagt så att denne har 
möjlighet att rätta till felaktigheter eller missuppfattningar.  

Alla intervjuerna har spelats in på någon form av digitalt media, antingen på en dator 
eller på en digital diktafon. Intervjuaren har haft frågorna utskrivna och gjort 
anteckningar för att vara säker på att få svar på alla frågorna och inte missa något. 
Stödanteckningarna har även varit till hjälp när intervjuaren i slutet av intervjun gjorde 
sammanfattningen för informanten.  

En av lärarna intervjuades i anslutning till dennes kontor, två intervjuades när de var 
på en tjänsteresa och den tredje på ett hotellrum då denne var på ett pedagogiskt 
seminarium. Tre av eleverna har intervjuats på deras skola i ett samtalsrum i anslutning 
till deras lektionssalar. Den fjärde eleven intervjuades och spelades in via telefon då ett 
kraftigt snöoväder omöjliggjorde ett fysiskt möte. Intervjuarens uppfattning är att 
informanterna var trygga i den miljö som intervjuerna genomfördes i. 

Intervjuerna har i efterhand transkriberats. Det muntliga talet och den interaktion som 
finns i ett samtal mellan två personer har stelnat till en skriven text. Denna 
transformation till ett nytt medium innebär en ny tolkning. Här finns även en risk att 
meningen i den muntliga konversationen förändras i skriftspråket. Det har varit 
ambitionen att transkriberingen av intervjuerna ska ske i nära anslutning till 
intervjuerna för att intervjuaren ska ha samtalet färskt i minnet, detta har dock inte 
varit möjligt vid alla intervjuerna p.g.a. av tidsbrist.  

Den första intervjun gjordes i början av juni 2010 och den sista i mitten av november 
samma år.  

4.4 Etiska överväganden 

De moraliska kvaliteterna hos en intervju uppmärksammas här först 
enligt de etiska riktlinjerna om informerat samtycke, konfidentialitet 
och konsekvenser. (Kvale 2007, s. 142) 

Informanterna har informerats om att deras medverkan är helt frivilig och att de när 
som helst har möjlighet att avbryta intervjun. De har också blivit informerade om att 
syftet med undersökningen är akademiskt och att den kan komma att refereras i andra 
akademiska sammanhang. Informanternas identitet kommer att skyddas så långt det är 
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möjligt och allt inspelat material kommer att raderas när examensarbetet är färdigställt. 
Alla informanterna har gett sitt samtycke till att medverka. 

4.5 Metodkritik 
Enligt Kvale (2007) finns det kritik mot att använda sig av kvalitativa 
forskningsintervjuer för insamlande av data. Resultatet kan vara intressant men bara 
som förberedelser till andra forskningsmetoder. Om den kvalitativa intervjun är 
vetenskaplig eller ej beror på vilken definition av vetenskap som väljs och den hör inte 
till de naturvetenskapliga metoderna. 

Det automatiska förkastandet av kvalitativ forskning som ovetenskaplig 
speglar en specifik och begränsad vetenskapssyn som inte ser vetenskap 
som föremål för ständig klarläggning och diskussion. (Kavle 2007, s. 61) 

Det beror på vilken vetenskaplig tradition som ligger till grund för undersökningen om 
den kvalitativa intervjun anses vara tillräckligt vetenskaplig. En stor fråga vad gäller 
dessa typer av intervjuer är tolkningen. Det är inte okomplicerat att skriva ut 
intervjuer. Det är en arbetsam process med risk för feltolkningar att omforma en 
dialog, ett interaktivt möte mellan två personer, som blir föremål för en ljudspelning 
och sedan transformerad till en skriven text. Talspråket är tagen ur sin omedelbara 
kontext som sedan återlyssnas för att transkriberas till skrift.  

En utskrift är en överträdelse, en förvandling av en berättarform – 
muntlig diskurs – till en annan berättarform – skriftlig diskurs. (Kavle 
2007, s. 152) 
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5. Resultat 
Under denna del i examensarbetet kommer resultatet av intervjuerna att redovisas 
under lämpliga underrubriker.  

5.1 Lärarnas intervjuer 

5.1.1 Lärarnas mål med kursen 

Kursplanerna styr över vad kursen ska innehålla, men det ger även läraren utrymme 
för sin egen tolkning om var tyngdpunkten på kursen ska vara. Det varierar vad lärarna 
anser att deras övergripande mål med kurserna är, vilket ger en bild över hur varje 
enskild lärare ser på ämnet och på sitt professionella objekt. 

Elevens förståelse för helheten och ha kunskap om hela processen kring 
framställandet av en film är viktig anser L1. Han tycker även att eleven ska förstå att 
rörlig bild är ett samarbete mellan flera olika yrkesroller. 

De ska lära sig processen och få en bild av helheten kring arbetet 
med rörlig bild. En fotograf eller regissör gör ingen film, utan det är 
ett projektarbete och ett teamwork i sin yttersta linda. 

 L1 anser även att eleven bör lära sig att berätta en historia som når fram och berör 
publiken. Det ska ske genom att eleven skapar kunskap kring hur denne arbetar med 
den rörliga bilden som språk. 

 Jag vill att de ska tänka längre och fundera över hur de skapar en bild 
som berättar något mer än bara registrera ett skeende. Att de skapar 
bilden med hjälp av bildvinklar, utsnitt och scensättningar.  

L2 betonar mer vikten av motivation och inspiration och det ska skapas genom att 
eleven inte ska tycka att rölig bild är ett tekniskt och krångligt ämne. Detta skapas 
genom att eleverna får göra många korta praktiska arbeten.  

Jag vill att de ska upptäcka hur kul det kan vara. De ska inte tycka att 
det ska vara så svårt, utan det ska vara mer lekfullt. 

L3 lägger, vilket även L1 i viss mån gör, ett yrkesinriktat perspektiv på ämnet. Han 
betonar att eleven ska förstå att Rörlig bild är något som de ska kunna arbeta med efter 
skolan. L3 vill ta in ”riktiga jobb” i undervisningen, han vill att eleven ska lära sig möta 
en beställare, klara av att göra en film åt en beställare och kunna hålla deadline. På det 
viset anser L3 att eleven blir motiverad och ”växer”, då denne klarar av att göra något 
som verkligen används. 

De ska förstå att ämnet är professionellt och de utbildas för något 
som de kan jobba med i framtiden.  
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Ambitionen att skolans verksamhet inte ska vara isolerad från samhället i 
övrigt är något som kan härledas tillbaka till reformpedagogen John Deweys 
tankar om undervisning.  

Skolans problem är emellertid att den är isolerad från det övriga 
livets villkor och motiv, hävdar Dewey. Därför måste skolan 
förnyas, bli en del av elevens naturliga livsrum.(Dewey 1956 ur 
Forsell 2005, s. 85) 

L4 är liksom L1 av den uppfattningen att det är viktigt att kunna berätta en historia 
med hjälp av rörliga bilder, men han tycker att tyngdpunkten bör ligga på själva 
berättelsen, vilket ger ett mer litterärt perspektiv på ämnet.  

Redigeringen och att använda bildspråket, det är viktigt och hör till men 
det är ändå berättelsen som är det viktigaste. 

 L4 anser även att eleven behöver lära sig en hel del om tekniken kring att göra film 
och tv-produktion. 

5.1.2 Arbetssätt och lärande 

5.1.2.1 Hur lärarna vanligtvis undervisar 

På frågorna om vilka arbetssätt som lärarna anser passar för rörlig bild och hur de 
brukar undervisa så finns det både likheter och olikheter mellan de fyra lärarna. 
Lärarna använder även olika arbetssätt beroende på vad de ska lära ut. L1 säger att han 
skiftar sina arbetssätt beroende på vilket syfte han vill nå med undervisningen. Han, 
liksom de andra tre lärarna, brukar använda sig av teoretiska genomgångar med en del 
grundfakta och exempel. Alla lärarna visar eleverna exempel ur filmanus, storybord 
och filmer. L4 brukar även spela upp den scen som sedan skall filmas. Eleverna får ta 
de olika rollerna och utifrån det så kan olika kamerapositioner diskuteras. När det 
gäller filmexempel så tycker L3 att det är viktigt att inte bara använda sig av stora och 
dyra filmproduktioner: 

…det blir omöjligt för eleven att känna en personlig relation till de mål 
som ställs i de stora produktionerna. Det är bättre att ta enklare 
produktioner, B-filmer4, som eleverna känner att de också kan göra.  

 Eleverna får sedan själva prova att utföra det praktiskt. Denna metod att först hålla en 
genomgång för eleverna och att de sedan själva får prova på är något som även de tre 
andra lärarna använder sig av. L1 är den enda läraren som försöker att organisera 
undervisningen så att han alltid ska kunna vara med eleverna i själva filmningen. Han 
anser att det är viktigt att direkt kunna ge respons till eleverna. L1 ger dock ett 
exempel på en övning som han inte är med vid inspelningstillfället och som han 
brukar lägga in tidigt i A kursen. 

                                                        

4 B-film har sitt ursprung från engelskans B movie som var en långfilm med låg budget och var 
avsedd att visas på biograferna före en populär högbudgetfilm - feature film.  
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I början har jag har gjort enkla övningar där eleverna själva ska filma 
små händelser. När de sedan kommer tillbaka och vi tittar på dem så 
visar det sig att de bara har filmat av händelsen, registrerat den.  

Eleverna kommer hem med filmaterialet och spelar upp det för läraren. L1 diskuterar 
och ställer frågor så att eleverna själv ska upptäcka att filmens form skapas redan vid 
inspelningstillfället och att det har stor betydelse för slutresultatet hur varje enskild 
sekvens filmas. Eleven får sedan reflektera över sitt arbete och med lärarens hjälp 
fokusera på vad som kan bli problematiskt och vad som kan fungera när filmen sedan 
ska sättas samman. L1 anser att det är i samspelet mellan elev och lärare som eleven 
utvecklas. Han förklarar syftet med denna övning: 

Jag vill att de ska tänka längre och fundera över hur de skapar en bild 
som berättar något mer än bara registrera ett skeende. Att de skapar 
bilden med hjälp av bildvinklar, utsnitt och scensättningar.  

L2 brukar i början av kursen låta eleverna fylla i ett frågeformulär där de får möjlighet 
att uttrycka sina förväntningar inför kursen.  

Ibland får man inga tips, men ibland kan det vara bra grejer man får in så att 
man kan använd det i kursen. Oftast får man korta grejer, men ibland så får 
jag något konkret som jag känner att jag kan få in i kursen.  

L2 anser själv att hennes arbetssätt skiljer sig från andra lärare då hon ofta låter 
eleverna arbeta individuellt. I de fall eleverna behöver fler personer i sina filmer så kan 
de ordna det med personer utanför skolan. Hon anser att det ger eleverna möjlighet att 
söka sig till miljöer utanför skolan och att de där får möjlighet använda sig av andra 
personer än klasskamraterna, både framför och bakom kameran. L2 lägger 
tyngdpunkten på elevernas möjligheter utveckla sin egen idé och att det gör de bäst 
om de får arbeta individuellt: 

Här blir det roligt för eleverna att få bestämma över idén själva och vad 
de vill filma. De kan använda sin gamla mormor, de behöver inte 
använda kompisen i skolan. Det är roligt att de går ut från skolmiljön när 
de ska filma. 

L3 försöker att så långt det går använda sig verkliga uppdrag i undervisningen och 
beskriver ett av de arbeten som eleverna har gjort så här: 

…en av våra stora förpackningsindustrier ringde och ville ha en kort 
reklamfilm på någon minut (…). Då hade jag tre stycken elever som var 
jätteintresserade och ville jobba med det. (…)De lade sedan upp den på 
hemsidan efter att kunden godkänt filmen. Nu ses den av alla som tittar på 
företagets hemsida och eleverna växte väldigt mycket av att se att deras film 
användes av en riktig industri och de fick även ett stipendium när de sedan tog 
studenten.   

L3 vill gärna knyta an till filmbranschen och söker mycket på nätet efter material att 
visa för eleverna. Det kan vara dokumentärer som finns tillgängliga på webbsidor som 
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Youtube5 eller intervjuer av kända fotografer och regissörer. L3 skulle gärna vilja ta in 
olika filmpersonligheter som externa gästföreläsare men säger att det inte går på grund 
av den rådande ekonomin.  

L4 fokuserar på att eleverna ska lära sig mycket kring de regler och teorier som finns i 
filmskapandet såsom 180-gradesregeln6 och eay-scanning7.  

Jag lägger rätt mycket vikt vid 180-gradersregeln och även lite granna om 
klippningen sedan. Hur man kan tänka när man filmar, hur det ska 
stämma överens med rörelser och klipp…  

5.1.2.2 De undervisningssituationer som lärarna anser att eleverna lär sig 

som mest 

Alla fyra lärarna är av den uppfattningen att det är i den praktiska tillämpningen som 
de uppfattar att eleverna lär sig som mest. L2 tycker att det är viktigt att eleverna får 
mycket praktiska uppgifter: 

…att eleverna får gå ut, arbeta ”hands on”, praktiskt arbete och att de 
själva får prova… 

Det är i elevens praktiska arbete som teorin får relevans. L1 förklarar hur han ser på 
förhållandet mellan teori och praktik så här:   

…teorin ligger mer och pyr tills eleverna får en aha-upplevelse när de 
arbetar praktiskt!  

Lärarna anser att det är genom den praktiska tillämpningen som eleverna lär sig, de 
måste själv få göra det för att förstå vad det innebär att som exempel skriva ett manus. 
L1 förklarar det så här: 

Det spelar ingen roll hur mycket jag går igenom det i början utan här är 
det ”try and error” som gäller. De får börja med att skriva lite, sedan så 
tittar vi på det. – Skriv om det här och skriv lite till här...  

L1 förklarar att när eleverna gör sina längre filmer så får de tidigare momenten i 
undervisningen mer relevans. Bitarna faller på plats och eleverna förstår varför det är 
vikigt att skriptan gör noga anteckningar och att beslut som vilken tagning som är bäst 
redan måste tas vid inspelningstillfället. L1 menar att det finns ett värde i att eleverna 
själva får upptäcka värdet av de olika arbetsmomenten: 

                                                        

5 Youtube är en webbplats som bygger på att användarna själva laddar upp videoklipp och som 
sedan visas offentligt. 
6 Engelska: action axis. En regel för hur man placerar kameran i förhållande till motivet för att i 
klippningen undvika att rörelser ändrar riktning. Det finns en tänkt linje som representerar 
riktningen av motivet, och om kameran går över en båge på 180 grader så ser det ut som om 
motivet ändrar riktning. 
7 Eay-scanning är ett begrep som används för att beskriva hur ögat avläser bildskärmen. Ögat 
ligger kvar på den punkt på bildskärmen som fångat dess uppmärksamhet en kort stund in på 
nästa klipp. För att undvika att publiken missar något bör man inte lägga viktiga, bildmässiga, 
budskap på någon annan plats i bilden.  
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När man sedan diskuterar med eleverna om deras arbete kan de säga 
att ”– så kommer jag aldrig att göra mer” eller ”– nu förstår jag varför 
det var så viktig med det”. Jag eftersträvar dock inte att de ska göra 
misstag men eleverna tycker själva att det ”biter” mer.  

L3 framhåller att även teknikutvecklingen påverkar elevernas möjlighet att lära. 
Tidigare hade den skola han arbetar på ett begränsat antal datorer som var 
konfigurerade för redigering av film. Numera har varje elev en portabel dator som går 
att använda för videoredigering och då kan varje enskild elev, eller i par, klippa sin 
egen version av den film de gemensamt spelat in. L3 kan även ge dem ett gemensamt 
filmmaterial som de sedan får redigera. Detta arbetssätt anser L3 tjäna två syften: För 
det första så kommer alla eleverna åt att redigera och får därmed mer kunskaper kring 
och färdigheter i att klippa film. Och för det andra så får de uppleva att samma 
filmmaterial kan användas på väldigt olika sätt: 

…och då kan eleverna sedan se vilken skillnad det kan bli och de kan 
säga: ”– Titta så olika det blir fast vi har samma material…” 

L3 vill att eleverna ska engagera sig i den pedagogiska processen och har gått ifrån att 
ha ett fåtal arbetssätt till att försöka anpassa sig till det som bäst lämpar sig för den 
enskilde eleven: 

För en del passar det att arbeta mer praktiskt, en del kanske bara vill 
sitta i redigeringen och arbeta med effekter. En del är mer intresserade 
av filmfoto och vill ta scener utan att knyta ihop dem med snygga 
effekter. Då får de göra det. Jag försöker att se varje elevs egen 
ambition i filmskapandet… 

L4 anser att det är i själva redigeringen som han kan se vad eleverna har lärt sig. Där 
faller all bitarna på plats och filmen ska formas till en begriplig berättelse. Det är även i 
redigeringen som lärarna för första gången ser resultatet från elevernas filmning. Det 
gäller för tre av lärarna men dock inte för L1, då han även försöker att vara med 
eleverna vid inspelningen. 

5.1.2.3 Hur lärarna har organiserat undervisningen 

L1 har byggt upp kurserna A och B på ett liknande sätt. Han utgår från en metod som 
han kallar för ”från ax till limpa”. Eleverna får arbeta med hela processen, från att 
skriva ett synopsis som sedan utvecklas till ett manuskript. Utifrån manuskriptet 
planerar och genomför eleverna filminspelningen. Därefter redigeras filmen för att 
slutligen visas. Eleven skriver sedan en kort rapport där de får beskriva hur de har 
arbetat. A kursen är mer grundläggande än B kursen och uppgifterna är strukturerade 
och styrda av läraren. När eleven slutligen går C kursen får de mer frihet och L1 låter 
dem arbeta under eget ansvar. L1 anser att det är i C kursen som eleverna landar och 
får användning av kunskaperna från de tidigare kurserna.  

Eleverna får jobba fritt efter att vi bestämt premiärdatum för deras 
större projekt. De jobbar även parallellt med en dokumentärfilm och 
jag fyller på med lektioner och genomgångar. Vi tittar mycket på film 
och de får skriva två analyser, men eleverna har själva mer kontroll 
över C-kursen. 



 26  

L2 har inspirerats av sina erfarenheter från England och gör en planering över 
moment som ska ingå i varje kurs. Hon delar upp kursen i veckor och panerar in vad 
som det som ska göras veckovis i ett schema. L2 säger att hon är flexibel och följer 
inte planen slaviskt utan att den kan justeras efter behov. Hon talar bara om 
huvuddragen av planeringen för eleverna, detta gör hon bara för att inte eleverna ska 
uppleva att det blir för tungt för dem när de får reda på allt som ska ske i kursen.  

Eleverna får inte reda på den planeringen, utan den är mer för mig. Jag 
tror jag kväver dem om de får se allt som de ska göra.  

Hon säger att visst är det viktigt att fånga upp de svagare eleverna, men att de starkare 
och mer motiverade eleverna inte får glömmas av: 

De svagare får helt enkelt ta igen tiden, det finns både studiepass och 
håltimmar så det går att ta vara på tiden mer, de får då ha någon 
uppgift släpande efter sig. Ibland kanske jag förlänger deadlinen en 
vecka och då kan de som är klara göra en extra uppgift eller en film.   

L3 vill att alla eleverna ska vara aktiva kring inspelningsarbetet och vid redigeringen. 
Han försöker att så långt det går, och vad ekonomin tillåter, ta med eleverna utanför 
skolan på olika studiebesök. L3 anser att eleverna måste ha kontakt med branschen 
och tycker att det är viktigt att eleverna får ta del av de olika miljöer som en filmare 
kan stöta på.  Han försöker även att få personer som är yrkesverksamma i 
mediebranschen att komma till skolan och tala med eleverna om sina erfarenheter.  

I A kursen fokuserar L4 inte så mycket på kamerans funktioner utan lägger större 
fokus på hur eleverna kan använda kameran för att berätta en historia. Tyngdpunkten 
ligger på att eleverna ska lära sig att arbeta utifrån olika regler, såsom 180-
gradersregeln, och hur de ska filma för att rörelserna ska stämma vid redigeringen. I B 
kursen ställs L4 mer krav på eleverna, och när de gör reklamfilm så måste klippningen 
vara effektiv för att budskapet ska nå fram på kort tid. I C kursen får eleverna göra en 
mer omfattande gestaltande produktion och då får eleverna arbeta i en större grupp, 
det krävs mer personer vid arbetet med en stor filmproduktion.   

5.1.2.4 Hur kursplanerna påverkar undervisningen 

Kursplanen påverkar innehållet i kursen och hur den bedöms. Den ger en struktur 
över vad som ska undervisas och i vilken ordning. I rörlig bild så bygger B kursen på 
kunskaper från A kursen osv. L4 beskriver hur han tolkar kursplanerna: 

Det är klart kursplanerna påverkar, det ska det ju. I A-kursen ska man 
fokusera på det dokumentära och intervjubiten. De ska förstå den 
dramatiska strukturen och kan berätta i rörlig bild. I B-kursen fördjupar 
man det ytterligare något samtidigt som man för in målgruppstänkande 
(…) I C-kursen försöker man för in en mer konstnärlig dimension av 
rörlig bild… 

Alla lärarna anser att de nuvarande kursplanerna i rörlig bild är ålderstigna och att det 
finns moment som inte längre är relevanta. I skrivande stund så har Skolverket 
utarbetat nya kursplaner och dessa kommer att gälla hösten 2011. Lärarna gör sin 
tolkning av innehållet för att de ska få med kursplanens olika mål. L1 beskriver det så 
här: 
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…sedan får man, ibland med ett skohorn, klämma in målen i kursen och 
varje kursmål uppfylls, men man får kompromissa ibland.  

Det mest svårtolkade i kursplanen är dock betygskriterierna, särskilt i A-kursen. L1 
anser att det nästan är omöjligt att uppnå kriterier för MVG på den tid som kursen 
har. Kriterierna för betyget är så ställda att det nästan är omöjligt för eleverna att hinna 
uppnå dem inom kursens tidsram. L1 kommentar det så här: 

Ibland kan man undra hur de har tänkt som skrivit kursplanerna. Jag 
funderar över hur den eleven ser ut som finns bakom kursplanen och 
hur de tror att eleven ska uppnå det. 

I kursplanen står det bl.a. att eleverna ska skriva manus och analysera film. Det är 
något som L2 anser att eleverna gör när de producerar sina olika filmer. De får lämna 
in dokument från brainstormingen, manus, planering samt den rapport eleverna får 
skriva när filmen är klar.  

 

5.1.2.5 Lärarnas beskrivning av en drömlektion 

Med hjälp av denna fråga får lärarna en möjlighet att beskriva en för dem idealisk 
undervisningssituation. Alla fyra lärarna är samstämmiga i att det då handlar om 
praktiska undervisningssituationer. L1 utgår från en lektion som han kommer att 
genomföra för sina elever framöver. Eleverna kommer att få ett manus på en kort scen 
ur en verklig film, men får inte reda på vilken. De får sedan en lektion på sig att gå 
igenom och tolka manuset för att sedan spela in scenen. När de därefter visar upp den 
så kommer scenen troligtvis inte att var lik den från ursprungsfilmen. Denna uppgifts 
syfte är inte att jämföra elevernas filmer i meningen att dessa skulle vara bättre sämre 
än originalet, utan de ska få se att det finns olika sätt att tolka ett manus. L1 menar att 
det inte bara är lektionens ämne som är viktigt, innehållet i lektionen har även en stor 
betydelse: 

En lektion där jag når fram till eleverna, en väl avvägd situation mellan 
praktik, min personliga input och där eleverna vill ha mer. Lektionen kan 
handla om egentligen vad som helst 

För L2 gäller det att ge eleverna korta, praktiska övningar som eleverna tycker är enkla 
att utföra ren tekniskt. Detta för att eleverna ska kunna lägg energin åt skapandet och 
för att det ska kännas lustfyllt för dem. Det kan vara en kort övning med chroma-key8 
eller en stoppmotion9 animering. Hon beskriver även en övning som hon utfört under 
sin tid i England. Där tog hon med eleverna till en naturskön sjö för att låta dem filma. 
Eleverna hade fått förbereda sig innan så att de hade en lös idé att arbeta kring. De var 
tvungna att filma mycket råmaterial, en till en och en halv timme, till en film som fick 
bli maximalt fem minuter. 

                                                        

8 Chroma-key är en teknik där en av bildens färger går att ersätta med en annan bild. Kartan som 
visas bakom väderpresentatörens är ett exempel på denna teknik.  
9 Stopmotion är en teknik för att göra animerade filmer. Stillbilder fogas samman till en rörlig 
sekvens. 
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Längre och mer sammanhållna lektioner efterlyser L3 när han redogör för sin tankar 
om drömlektioner. Han anser att det vore bättre om eleven fick koncentrera sig helt på 
filmarbetet och att de inte behöver starta om vid varje lektion. Det bästa vore, anser 
L3, att kursen fick bedrivas på heltid tills den var klar. Om L3 skulle få fria händer 
hade han haft ett veckolångt lektionspass i en stor studio där eleverna hade tillgång till 
rekvisita passande för den scen som de tidigare fått förbereda. Eleverna får filma 
scenen ur olika vinklar och får därefter vara med när en professionell regissör och 
filmare gör samma sak. När de sedan får titta på filmerna så får de lära sig mycket om 
bildberättandet och om att samma scen kan tolkas på många sätt, något som även L1 
var inne på. 

Drömlektionen för L4 liknar lite L1 och L3 då han också är inne på att låta eleverna 
arbeta med en filmproduktion som de sedan visar och diskuterar kring. L4 anser dock 
att eleverna vill vara lite hemliga kring sitt arbete och vill inte visa upp sin film innan 
den är färdig. 

5.1.2.6 Hur lärarna ser sig som pedagogiska ledare 

I rollen som pedagogisk ledare anser både L1 och L3 att det är viktigt att eleverna 
känner att läraren kan sitt ämne och vet vad de talar om, då kan eleverna etablera ett 
förtroende för dem. L3 brukar visa olika filmproduktioner som han producerat, eller 
varit med om att producera. Det kan vara allt från företagspresentationer till spelfilmer 
och egna projekt. Han kan då ha det som utgångspunkt när han berätta för eleverna 
hur branschen ser ut och hur det är att jobba där. L1 vill se sig som en guide för 
eleverna och är mycket tydlig med att det han säger om film är hans egen åsikt och 
sedan är det upp till eleverna att värdera det. När han undervisar eleverna om de 
berättarkomponenter och de regler som finns i så framhåller han att det går det att 
bryta dem: 

Om man tränar in ett sätt att göra film som bygger på alla regler som finns 
så är det svårt att se att det blir något nyskapande. Du måste prova något 
nytt och testa gränserna, det ligger i själva konceptet.  

L4 är inne på samma spår som L1: 

 Jag brukar vara försiktig med att säga: – Så här är det. Det är bättre att 
säga: – Så här resonerar man. 

Båda är överens om att man bör känna till reglerna i film så att när man bryter dem så 
är det ett medvetet val. L2 beskriver sig som tillgänglig, tydlig och ganska strikt. Hon 
engagerar sig mycket i de uppgifter som hon ger eleverna. Tyngdpunkten lägger hon 
på att de ska finna uppgifterna roliga. De svårigheter som hon ser i sin roll är att 
stimulera de allra svagaste. 

 

5.1.2.7 Hur lärarna ser på interaktionen mellan dem och eleverna 

Hur interaktionen mellan lärare och elev kan variera beroende på vilka elever, eller hur 
elevgrupperna är sammansatta. Är eleverna intresserade av ämnet och interaktionen 
mellan eleverna fungerar så går det lättare att nå dem anser L3 och L4. L3 försöker 
hitta något som intresserar eleverna och använda det för att skapa en bra 
kommunikation. L4 förklara att han upplever att vissa elever kan var för entusiastiska 
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över sina filmprojekt så att målen blir orealistiska. Han menar då att man måste vara 
försiktig i de resonemangen med eleven så att inte skaparglädjen skadas.  

När L1 och L3 diskuterar elevernas filmer lägger de stor vikt vid att inte tala om att så 
här ska det vara, utan att det är deras åsikt som eleven sedan får värdera. L3 anser att 
det är när han diskuterar med en elev om dennes arbete som han kommer riktigt nära 
och att där fungerar interaktionen mellan dem som bäst.  

L1 och L4 har ibland fått rektioner från elever att de fokuserar bara på sådant som kan 
förbättras, eleverna vill även höra det som läraren tycker är bra. Båda lärarna är 
medvetna om detta och säger att de försöker öka mängden positiv respons. 

L1 vill inte sätta sig själv ”på en hög piedestal” utan ser sin roll mer som en coach, han 
vill agera bollplank och vara delaktig i elevernas arbetsprocess. L1 tycker också att det 
är viktigt att vara tydlig och säga ifrån när något inte fungerar och att han då förväntar 
sig att eleverna lyssnar. L2 är tycker även hon att det är viktigit att få vara delaktig i 
processen så att hon kan stötta och pusha eleverna i deras arbete. L2 anser också att 
interaktionen mellan lärare och elev kan på verkas negativt om inte personkemin 
stämmer. 

5.1.2.8 Hur lärarna ser på de lärarledda lektionerna 

”Alla lektioner är lärarledda på ett eller ett annat sätt”, påpekades av L4. De specifika 
undervisningssituationer som här beskrivs har formen av klassrumsundervisning. 
Läraren visar, förklarar eller för en diskussion med en klass eller grupp av elever. L3 
anser att dessa moment även knyter samman elevernas olika filmprojekt. De får visa 
sina filmer och berätta hur de har arbetat med filmen, eller så kan läraren visa 
filmexempel för eleverna. Lärarna tycker det är viktigt att på något sätt fånga elevens 
intresse. L1 jämför en sådan lärsituation med att stå på scen och hålla ett 
framträdande: 

Att vara lärare handlar mycket om att stå på sen, att få med sig eleverna, 
publiken, på olika sätt. Jag försöker skapa en sorts kommunikation 

L1, och L3 använder sig av att berätta om sina egna erfarenheter för att skapa intresse 
hos eleverna. Humor är ett annat sätt anser L1, men påpekar att det inte får bli för 
glättigt utan det måste finnas en substans i det som sägs, det gäller att hitta en balans. 
L2 försöker att göra lektionerna roliga och hitta det som intresserar eleverna, till sin 
hjälp har hon det frågeformulär som hon givit eleverna i början av kursen: 

Om många är intresserade av skateboard så har vi en uppgift om street 
art, street style10. Då kan man ha det som ett övergripande löst tema.  

L1 påpekar att det som fungerade och fångade elevernas intresse är knutet till det 
specifika tillfället. Det är inte alltid det går att göra om en lyckad lektion vid en annan 
tidpunkt för en annan elevgrupp. Processen är dynamisk och det har en stor betydelse 
hur individerna i elevgruppen för tillfället mår. L1 förklarar det så här: 

                                                        

10 Street art, gatukonst på svenska. Kan ses som en postmodern konstärlig rörelse där den 
huvudsakliga idén är att människorna själva tar ansvar för att utsmycka staden, oftast illegalt. 
Graffiti är ett exempel på gatukonst. 



 30  

 Man måste vara mycket känslig för de som sitter och lyssnar på en, hur 
de mår idag och vilka individer som är med, man måste känna sina 
elever. 

L4 anser att de gemensamma utvärderingarna av elevernas arbeten är viktiga. Dock 
kan det finnas problem, anser L4, med att eleverna fort tappar intresset: 

När vi sett filmerna ett par gånger så tycker eleverna att det räcker. 

Lärarens roll i de lärarledda lektionerna är enligt L3 att vara någon som kommer med 
bra uppslag och fantiserar med dem samt ger dem idéer på hur de kan jobba. När L2 
ska förklara något för eleverna kan hon sätta sig i mitten och låter eleverna sitta i en 
ring runt henne. Då ser hon att alla har hennes uppmärksamhet och följer med. L1 
menar att för att fånga elevernas uppmärksamhet så måste läraren känna sina elever 
och veta hur de fungera. 

Det är lite som artisteri, du måste känna av vad som fungerar för din 
publik. 

Förberedelserna inför en lektion är viktiga, anser L4. Det beror på hur mycket tid som 
läraren har att förbereda sig på som har en avgörande betydelse på hur lektionen 
fungerar. 

De för- och nackdelar som lärarna ser med de lärarledda undervisningsmomenten är 
baserade på hur möjligheterna är att fånga elevernas intresse. L2 anser att dessa 
lektioner bör var korta för att eleverna inte ska tappa intresse för ämnet. 

5.1.2.9 Hur lärarna ser på elevernas grupparbeten 

Lärarnas förhållningssätt till elevernas grupparbeten skiftar något. L1, som arbetar på 
en skola med en utpräglad filmprofil, anser att arbetet med film alltid är ett 
grupparbete. I en dokumentärfilm kan grupperna vara mindre, eller så går det att 
arbeta helt enskilt. Eleverna ska prova alla roller, vilket alla lärarna anser är, och det är 
viktigt att hela tiden ge dem feedback. L1 vill få eleverna att förstå att alla 
arbetsuppgifter är lika viktiga för att de ska nå ett bra slutresultat: 

Till och med kaffekokaren har en viktig funktion i en filminspelning. 
Det spelar ingen roll om du har en fin kamera om inte folk får kaffe 
och macka. För just i filmögonblicket krävs det att alla är på tå. De 
måste förstå att inget jobb är för litet.  

Det gäller inte bara att kunna hantera en kamera för att nå framgång som en fotograf, 
anser L3, utan det är nödvändigt att kunna jobba i ett team och ha en 
socialkompetens. Han säger att i film är det ytterst få människor som jobbar helt 
ensamma. L3 försöker omöjligt låta eleverna arbeta med det som de har intresse för:  

…är det en elev som är musikalisk och komponerar musik på fritiden så 
får den skriva musiken till filmen.  

L4 vill att eleverna ska sen hans roll som en beställare, han sätter upp vissa ramar för 
hur filmen ska göras och sedan får eleverna ganska fria händer. Han vill dock vara med 
i processen och se hur arbetet med filmen fortskrider, något som eleverna inte alltid 
vill låta honom göra för att de vill hålla filmen hemlig tills det är dags för premiär.   
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L2 är mer tveksam till att låta eleverna arbeta med många grupparbeten. Hon anser att 
hur lyckosamt arbetet i gruppen blir är beroende på vilka individer som den består av. 
Vissa elever fungerar bra i grupparbetet, medan andra inte arbetar så mycket eller till 
och med uteblir helt. En metod som hon använder är att ha korta grupparbeten som 
kanske bara sträcker sig över en lektion, som brukar vara i tre till fyra timmar. Hon 
menar att detta arbetssätt med en kort och koncentrad arbetsuppgift medför att 
gruppen kommer att genomföra och färdigställa arbetet. Då gruppen skapas av de 
elever som är på lektionen så behöver inte arbetet stannas up på de som är 
frånvarande. En annan fördel som L2 ser i detta arbetssätt är att om inte personkemin 
mellan gruppens medlemmar stämmer så upplöses den vid lektionens slut. 

De andra lärarna har också upplevt att det är problematiskt när eleverna i gruppen är 
olika motiverade inför arbetet. Det finns de elever som inte arbetar lika mycket och 
låter då de andra dra ett större lass. Med det finns också de elever som arbetar hårt och 
kör över de andra i gruppen, det sistnämnda är något som L1 anser är svårare att 
hantera. Alla lärarna anser att det är viktigt att läraren går in i gruppen och försöker 
hjälpa dem att lösa problemen och inte lämnar det ansvaret helt på eleverna. I allra 
värsta fall, anser L1, så blir man kanske tvungen att hitta andra arbetsformer, mindre 
grupper eller individuella uppgifter för att projektet ska bli klart. När grupperna inte 
fungerar så brukar L3 först prata med eleverna var för sig för att försöka ta reda på 
vad problemen består av. Han påpekar att det kan finns många orsaker till att en grupp 
inte fungerar, inte minst sociala problem i hemmet och utanför skolan. Både lärare L1 
och L3 är anser att eleverna har mycket små erfarenheter av grupparbeten med sig från 
grundskolan. L1 säger så här: 

Jag är förvånad att man inte har mer erfarenheter av grupparbeten med sig 
från grundskolan. 

Trots problemen kring grupparbetena så anser lärarna att den arbetsformen är viktig i 
rörlig bild. L4 säger så här: 

Det finns naturligtvis exempel på dåliga gruppkonstellationer, men det 
finns många goda exempel på att det blir bra och de kompletterar 
varandra. De har olika förkunskaper och i sin tur leder till att de har olika 
kompetenser i gruppen.  

L1 vill ta det resonemanget lite längre: 

Grupparbeten kan vara svåra att hantera, men i rörlig bild är det en 
förutsättning! 

5.1.2.10 Vad lärarna anser om när eleverna arbetar i par 

Det minsta antalet personer som kan ingå i en grupp är två, ett par. Alla lärarna hade 
övervägande positiva erfarenheter att låta eleverna arbeta i par. De tycker att två elever 
är en lagom stor grupp för flera arbeten som görs i rörlig bild.   L1 menar att i början 
kan det vara bra om eleverna få lite hjälp att komma igång, om de är lite blyga för 
varandra. Att arbeta i par är mer intimt än att arbeta i en större grupp och eleverna 
vågar öppna sig mer anser L1. L2 ger utryck för en likande inställning: 

Man vågar vara mer öppen med sina idéer till varandra än om man är i en 
större grupp. Då kanske man inte vågar lämna ut sig så. De är ju i en 
ganska känslig ålder. 
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En annan aspekt på arbete i par är att eleverna bör prova flera sätta att arbeta, anser 
L2. L1 tycker att arbeta i par ger eleverna en bra introduktion till större grupparbeten. 
Han anser att det även är bra för att eleverna måste lära sig att ta hänsyn och lyssna på 
varandra. När eleverna redovisar sina arbeten så är det viktigt att båda eleverna får ge 
sin syn, sin version av hur de tänkt och gjort, anser L3. L4 anser även att det är lättare 
för eleverna att komma överens och arbeta mot samma mål när de bara bör ta hänsyn 
till varandra.  

L1 och L4 menar dock att i vissa arbeten inte går att genomföra i så små grupper som 
två. Som exempel menar L3 att i större gestaltande filmuppgifter måste fler personer 
vara engagerade för att de ska kunna genomföras. L2 menar att det även kan bli 
problem om en elev är väldigt dominant och kör över den andre. L4 påpekar att det 
kanske är ännu viktigare hur den lilla gruppen är sammansatt än en större, då den lilla 
gruppen är mer sårbar om en av eleverna har stor frånvaro. 

 5.1.2.11 Vad lärarna anser om elevernas enskilda arbeten 

Mycket av det praktiska arbetet i rörlig bild sker i grupp eller par menar L1, L3 och L4. 
De vanligaste uppgifterna som eleven får enskilt av dessa lärare är filmanalyser, 
manusarbete och rapporter. Eleverna kan även få utveckla idéer enskilt, för att sedan 
ta med dem in i grupparbeten. Kortfilmer eller animerade filmer är dock 
produktionsformer som kan lämpa sig för enskilt arbete anser L4. Han menar att 
eleverna då får möjlighet att ”äga sin scen” på ett annat sätt än när de arbetar i grupp. 
L1 säger att det enskilda arbetet ger eleven möjligheter att vända sig inåt och ger 
möjlighet till reflektion. 

Även om L1 anser sig ha en bra bild över vad eleverna lär sig i sina grupparbeten så 
kan det vara bra att gå på djupet och se om och vad den enskilde eleven har lärt sig. 
De andra lärarna är också inne på att det ibland kan vara svårt att exakt avgöra vilka 
betygskriterier var och en av eleverna har uppnått om de bara har resultaten från 
grupparbetena att gå på vid betygssättningen.  

L2 är mycket positivt inställd till enskilt arbete och anser att eleverna där får möjlighet 
att utveckla sin egen idé. Hon har upplevt flera gånger att elever som tidigare har 
arbetat med film i grupp lever upp och blir mycket stimulerade att få jobba med något 
helt eget. Hon menar att det då är viktigt att läraren är med i porcessen så att inte 
eleverna kör fast och att även fungerar som ett bollplank åt dem. Andra fördelar med 
enskilt arbete är att om en elev har stor frånvaro så påverkas inte de andra negativt, 
anser L2.  

L1 menar att en nackdel med det enskilda arbetet är att eleven kan fastna i en viss 
tankegång när denne inte för någon input utifrån. Det finns även en fara att som lärare 
gå för långt in i elevens arbete, för då blir det inte enskilt längre anser L1: 

Genom mitt sätt att fråga och ge följdfrågor så påverkar jag tankesättet. 
Det kanske jag gör indirekt, för att eleven tänker på vad jag vill att de 
skriver… 
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 5.1.2.12 Vad lärarna anser om elevernas praktiska arbeten 

Kurserna i rörlig bild är praktiskt orienterade och eleverna får mycket praktiskt arbete. 
L3 anser att det praktiska arbetet är oerhört viktigt. Så viktigt att till att det 
överhuvudtaget tidsmässigt är svårt att få in teori i A och B kurserna, då de bara är på 
100 poäng. Det är först i C kursen som det, enligt L3, egentligen ges möjlighet för 
teori då den kursen är på 200 poäng. L1 anser att det inte går att bara skicka i väg 
eleverna när de ska filma utan han anser att det är viktigt att själv delta i elevernas 
praktiska arbete. Detta, anser L1, är för att kunna ge mycket respons och förklara för 
dem vad de gör och varför: 

…ställa frågor, fråga varför de gjorde så där. Att vara där och pusha dem 
till att börja tänka på vad det är de egentligen gör. Till exempel om det 
gör något som blir jättebra, men de vet inte riktigt hur de har gjort det. 
Då är det inte så lätt för dem att gör det igen, om de inte vet varför.... 

När L2 demonstrerar något för eleverna som de sedan själva ska utföra så påpekar hon 
värdet av att överdriva det hon visar så att det blir övertydligt för dem. L3 anser att det 
är viktigt att eleverna även får arbeta praktiskt med någon från branschen. Det kan var 
en lokal filmare eller en tidigare elev som håller en workshop med eleverna. 
Planeringen är viktig och genom det praktiska arbetet upptäcker eleverna själva hur 
viktig det är att allt alla ska vara på plats vid inspelningen anser L4.  

Det praktiska arbetet ska ge eleven kunskapar kring arbetet med film och tv-
produktion. Det är i det praktiska arbetet som eleven även får en möjlighet att utveckla 
och tro på sig själva och sin egen förmåga anser L3. De andra lärarna är också inne på 
att det praktiska arbetet ger eleven möjlighet att förverkliga sig själv. L1 förtydligar det 
på detta sätt: 

Syftet med det praktiska arbetet är, som med all undervisning, att skapa 
självständiga individer som tänker, fattar egna beslut och kan motivera 
dem för sig själv.  

 5.1.2.13 Vad lärarna anser om elevernas teoretiska arbeten 

De teoretiska momenten, anser lärarna, måste kunna kopplas till en teoretisk praktik. 
L1 exemplifierar det utifrån elevernas arbete med filmmanuset. När de skriver manuset 
så måste de tänka sig hur det kommer att se ut på filmen. De spelar upp den tänkta 
filmen i sina huvuden och då kan det hjälpa dem att de läser texten högt för varandra. 
På det sättet får teorin en praktisk tillämpning. L1 utrycker det så här: 

Teorin måste förankras i en praktisk verklighet. Den teoretiska 
verkligheten blommar inte ut fören den möter det praktiska.  

L2 trycker på att eleverna ska utrycka sina känslor och tankar kring den film som 
de ska analysera. Detta arbeta kan påbörjas av en gruppdiskussion i anslutning till 
visningen av filmen. Där får eleverna ventilera sina åsikter om filmen med 
varandra och till sin hjälp har de anteckningar som de gjort när de tittade på 
filmen. L3 anser att det är vikigt att visa bra exempel för eleverna så att de förstår 
innebörden av exempelvis symboler i film. 

Bland alla grupparbeten som görs så anser L1 att de teoretiska uppgifterna ger 
eleverna möjlighet att få vara lite för sig själv. L2 använder sig av fler olika 
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arbetssätt: diskussioner i par, gruppdiskussioner och de kan få redovisa sina 
uppgifter för andra elever. L2 försöker på det sättet variera arbetssätten så att 
hon kan hitta elevernas olika lärstilar. L3 och L4 menar att eleverna blir bättre i 
det praktiska arbetet om de får tid att reflektera över det. 

5.1.2.14 Vad lärarna anser om den respons de ger till elevernas praktiska 

arbeten 

I det praktiska filmarbetet ger alla lärare respons löpande till eleverna. För L2, L3 
och L4 sker responsen efter att eleverna har varit ute och filmat, medan L1 ger 
respons i själva inspelningsarbetet. Han anser att i filmarbetet står eleven inför 
problem som de måste hitta en omedelbar lösning på: 

Då kan man inte i efterhand säga att ”jag såg att ni inte tog den där 
bilden som jag visste att ni behövde men jag tycker ni lär er bättre om 
jag inget säger”. Då får man istället gå in och fråga om de verkligen 
har alla bilder, behöver ni inga sådana här bilder… 

L2 och L3 burkar ge sin respons när inspelningsarbetet börjar bli klart och 
eleverna har påbörjat redigeringen av sina filmer. Då kan de ge sina synpunkter 
på deras arbete och eleverna kan då ändra eller klipp om delar av filmen. L2 
beskriver det så här: 

Är jag inte nöjd med den första(filmen) så får de göra en till där de 
kan prova och experimentera.  

L1 anser i redigeringen så behöver eleverna få hjälp med strukturen, ”då 
de gärna försöker att göra all på en gång”.  I redigeringen kan eleverna 
stöta på problem att få ihop filmen, det kan var någon bild de missat att 
filma eller en scen som inte passar in i resten av filmen. Då upplever L4 
att det när eleverna väl kommit till redigeringen kan det vara svårt att få 
tiden att räcka till om de behöver filma om något. En av orsakerna, enligt 
L4, är att eleverna har svårt att hålla deadline: 

…ofta är det svårt för eleverna att hålla deadline och därför blir 
det väldigt tajt mellan att uppgifterna blir färdiga och att kursen 
tar slut. Utvärderingen lider lite av det.  

L3 belyser en annan aspekt med att vara lärare för ett praktiskt så ämne som rörlig 
bild. Det är mycket utrustning som eleverna hanterar och det är lärarens ansvar 
att utrusningen hålls i trim och inte kommer bort. I slutet av en lektion där 
eleverna har varit ute och filmat så ska utrustningen kontrolleras och ställas i 
ordning, därför brukar han ge eleverna respons på deras filmade material i början 
av nästa lektion. Då frågar han dem bl.a. om de är nöjda med resultatet, om de 
ska fortsätt med filmen osv. och vissa fall så tittar han även på det eleverna 
filmat. 

Att eleverna får visa den färdiga filmen för de andra eleverna i klassen är ett 
arbetssätt som är gemensamt för alla lärarna. Eleverna får berätta om sina 
arbeten med filmerna och får respons både av läraren och av de andra eleverna. 
L2, menar att eleverna växer när de får respons av de andra eleverna. Hon 
påpekar att de kan finns en risk att någon elev säger något opassande och sårande 
om någon annans arbete, men att hon själv aldrig har upplevt något sådant. L3 
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försöker uppmuntra de tysta eleverna att prata och kanske dämpa de som pratar 
mest.  

 5.1.2.15 Vad lärarna anser om den respons de ger till elevernas teoretiska 

arbeten 

Elevernas teoretiska arbeten är oftast i form av skriftliga och individuella 
inlämningsuppgifter. Alla lärarna brukar använda sig av samma skala för bedömningen 
av de enskilda uppgifterna som gäller för hela kursen: IG, G, VG och MVG. När 
lärarna anser att den skalan är för onyanserad så kan de lägga till ett plus eller ett minus 
för att få en finare skala i bedömningen. L1 ger eleven en skriftligt och muntlig 
motivering till elevens arbete. Att ge eleverna muntlig respons är något som alla lärarna 
gör. I den muntliga responsen kan lärarna även ställa frågor till eleven hur de har tänkt 
om läraren själv är oklar över något. L1 tycker det är viktigt att den responsen som ha 
ger ska syfta till att eleven ska växa och utvecklas, denna inställning är något som han 
delar med de andra lärarna. L3 uttrycker det så här: 

Det gäller att få eleven att växa och tro på sig själv och få den att våga 
skriva.  

L2 anser att det är viktigt att ge eleverna en löpande respons på deras arbeten så att de 
har möjlighet att nå målen för ett högre betyg. Då de teoretiska uppgifterna tenderar 
till att vara individuella så brukar lärarna även ge responsen individuellt. L4 menar att 
eleverna är mer återhållsamma med sina skrivna alster och vågar inte riktig visa upp 
dem på samma sätt som med filmerna. Han ser att det finns både för- och nackdelar 
med att ge respons i form av gruppdiskussioner: 

Nackdelen är att när man ger respons individuellt så tar inte alla (de andra 
eleverna i gruppen eller klassen) dela av allting som kan vara nyttigt att ta del 
av. En elev som inte kommit lika långt skulle kunna ha nytta av att man 
utvärderar en elev som har kommit mycket längre. Fördelarna att ge respons 
individuellt är att de vågar prata mer, det kan nog bli lite tyst i en grupp… 

L1 tycker även att det är viktigt att eleven förstår att det kan finnas fler sanningar än 
bara en. Att det finns fler nyanser än svart eller vitt, rätt eller fel: 

…att det finns mer än bara rätt och fel, att eleverna får tänka själva och att det 
jag säger om vissa saker är mitt sätt att se på det och att det finns flera sätt att 
se på saker och ting.  

 5.1.2.15 Vad lärarna anser om sina arbetssätt för att stimulera elevernas 

motivation att erhålla kunskaper 

Elevens motivation är en viktig drivkraft i lärandet och lärarnas olika arbetssätt som 
beskrivits med hjälp av de övriga frågorna syftar mycket åt att ge eleverna motivation. 
L1 understryker att läraren måste känna sina elever och finna det som intresserar dem 
för att sedan kunna bygga vidare på det. Det är ett förhållningssätt som även de andra 
lärarna har get uttryck för. L2 trycker på att eleverna ska få möjlighet att utveckla och 
förverkliga sina egna idéer och få arbeta mycket praktiskt. Hon menar att eleverna inte 
ska känna sig hindrade av krånglig teknik utan att eleverna ska få arbeta lekfullt och 
spontant. 
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Eleverna ska även få möjlighet att möta livet utanför skolan, det är något som L3 
vurmar för. Han vill att eleverna ska få prova på att göra små filmer med verkliga 
beställare såsom näringsliv och kommun. Han vill att de ska skapa egna kontaktytor till 
andra filmare och till näringslivet. L3 anser att detta stimulerar eleverna och gör att de 
växer. L4 påpekar att för de elever som har svårt att utrycka sig i skrift kan filmen vara 
ett uttryckssätt som passar dem bättre. L1 menar att alla hans arbetsmetoder syftar till 
att eleverna ska börja ta ansvar för sig själva och för vad de vill göra, även om de inte 
kommer att syssla med film efter skolan. 

5.1.3 Lärarnas syn på kompetenser inom rörlig bild 

5.1.3.1 De kunskaper som lärarna tror att eleverna får i rörlig bild 

Efter att ha avslutat utbildningen ska eleven ha kompetensen att kunna vara sin egen 
producent, menar L1. Detta är något som även de andra ger uttryck för. Han menar 
att eleven ska förstå hur alla led i en filmproduktion hänger ihop. L1 anser också att 
det är mer viktig att kunna hantera filmutrustningen än att förstå hur den fungerar rent 
tekniskt. Dock ska eleverna ha utvecklat en strategi för att kunna lösa tekniska 
problem när de väl uppkommer. Tyngdpunkten ska ligga på den skapande processen 
och gestaltandet.  

L2 anser att det beror mycket på eleven vad denne har med sig från utbildningen. Är 
det en elev med hög motivation så har den med sig mer än en som har låg närvaro och 
motivation. Hon anser även att elevens intresse styr över vad den får med sig: 

 Jag hade en elev för några år sedan som var superduktig på att göra 
storyboard och han ville bli en storyboardskonstnär och det hade han 
upptäckt här. Så han gick ut med en lite mer annorlunda portfolie för det 
var det han djupdök i.  

L3 vill att eleverna ska vara förberedda på att det finns en marknad för deras filmer 
och att de ska klara av att kunna hantera en beställare. L3 menar, i likhet med L1, att 
eleverna även ska kunna var delaktig i något led i en större filmproduktion då de har 
den övergripande kunskapen i de olika delarna inom en sådan produktion. 

L4 anser även han att eleverna har en övergripande och generell bild över hur 
filmarbetet går till. Han tror dock, i likhet med L2, att de kan mer om redigering och 
redigeringsprogramvaran än om kameran. Han menar också att eleverna har en god 
koll på de regler som finns för filmberättandet, 180-gradersregeln m.m. Avslutningsvis 
säger L1 något som även de andra lärarna givit uttryck för: 

Eleverna ska lita på sig själva, ha en självkänsla och ett stort 
självförtroende.   

5.1.3.2 De kompetenser som lärarna tror att branschen söker 

L1, L3 och L4 är av den uppfattningen att eleverna har kompetens nog att kunna 
arbeta inom branschen. L1 påpekar att det mycket väl kan börja arbeta som 
inspelningsassistent eller enklare sysslor som att koka kaffe i en filmproduktion. Sedan 
gäller det att eleven har en social kompetens och förmågan att kunna ta egna initiativ. 
L4 menar att mycket hänger på att kunna visa vad man kan vid rätt ögonblick och i 
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rätt sammanhang. När eleven hamnar en sådan situation så måste denna ha en 
förståelse för vad filmproduktion är för något. L1 förklarar: 

De måste ha förmågan att arbeta självständigt i detta grupparbete och 
fatta egna beslut.(…)För att kunna arbeta inom film så måste de även 
kunna ta eget initiativ till att göra en film, vara sin egen producent. 

L3 anser att en viktig kompetens är att kunna prata för sig själv och för sin 
egen produktion. ”Film är något bland det svåraste som finns att göra, det är 
ett allkonstverk”, konstaterar L3. Det är även viktigt att kunna hålla en god 
relation till en beställare. Att kunna lyssna men också våga säga sin mening, då 
det inte är så ovanligt att beställaren inte har så goda kunskaper om film, anser 
L3. 

L2 har den uppfattningen att när eleverna lämnar gymnasiet så har de inte de 
kompetenser som branschen kräver. Hon menar att gymnasiet är en bra 
språngbräda för eleverna, men att det krävs högre studier för att de ska 
motsvara arbetslivets krav. L2 menar att genom en högre utbildning inom 
ämnet gör att eleverna blir mer mogna och självständiga. 

5.2 Elevernas intervjuer 

5.2.1 Elevernas intresse för rörlig bild 

5.2.1.1 Vad som intresserar eleven i kursen 

Det som eleverna gemensamt uttrycker är intresset för att skapa film. De vill skapa en 
berättelse och blir tillfredställda när slutresultatet av deras arbete, själva filmen upplevs 
som bra. E1 utrycker det så här. 

Det är kul när man får se när allting går ihop(redigeringen), att man får 
göra något eget… och skapa något eget och att resultatet blir 
bra!(filmen) 

E2 tycker om att ta ansvar för sitt eget arbete och att få driva ett eget projekt: 

…arbeta självständig och få ta egna initiativ och att man får bestämma 
en historia, vad den handlar om och sedan få göra en film om den. 

E3 och E4 utrycker ett starkt intresse för att göra film och det var självklart för dem 
att välja ett medieprogram på gymnasiet. E3 säger att han ”…alltid har varit 
intresserad av film och har haft en stark vilja att vet hur man gör film”.  E4 berättar 
om hur hon upptäckte sitt intresse för film: 

När jag var tolv så fick jag min första digitalkamera och när jag 
upptäckte filmfunktionen så började jag att filma väldigt mycket och 
tyckte det var jätteroligt. 
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5.2.1.2 Vad eleverna tycker är viktig att lära sig om rörlig bild 

Eleverna tycker att det är viktigt att lära sig hur man gör film, de vill förstå vad film är 
och hur man berättar med det rörliga bildmediet. De vill framför allt att utbildningen 
ska ge en dem en bra bild över hur yrkeslivet ser ut. E1 vill veta mer hur film och tv-
branschen ser ut: ”jag vill även veta mer om yrkeslivet och hur man tar sig dit”. E4 
uttrycker sig på detta vis: 

Jag tycker mycket om att göra film och det är något som jag 
gärna vill jobba med i framtiden och då måste man veta hur det 
går till professionellt. Jag vill veta mer om film, och inte bara 
titta på de storfilmer som går på bio utan jag vill vet mer om allt 
som sker bakom. 

Med den erfarenheten som ett års studier vid högskolan ger menar E3 att det är viktig 
att kunna komma överens med andra människor och ha en förberedelse för att man 
kan hamna i stressiga situationer. Han tillägger att en annan viktig kompetens är ett 
gott självförtroende: 

Man får inte ge upp och om man ett gör misstag så måste man ändå 
rycka upp sig och inte deppa för det. Självförtroende! 

5.2.2 Elevernas syn på arbetssätt och lärande 

Elevernas syn på sitt eget lärande och vilka arbetssätt som passar bäst för dem är på 
samma satt som för lärarna kopplat till de enskilda individerna.  

5.2.2.1 De arbetssätt som stimulerar och motiverar eleverna i kursen 

Alla eleverna gav uttryck för att det mest stimulerande för dem i kursen var att få 
arbeta praktisk med filmproduktion. De ansåg att det gav dem mycket att få prova 
olika yrkesroller i en film eller tv-produktion. Dessutom ansåg alla eleverna att 
grupparbetena hade en viktig funktion för att öka deras motivation. En variation av att 
få arbeta både enskilt och i grupp ansåg E1 vara att föredra:  

…att få jobba i team, där all har ansvar för en del av arbetet och 
att vi gör något tillsammans. Det är också kul att gå ut själv med 
en kamera och hålla på och sitta själv och redigera. Det är kul att 
prova på många olika sätt att arbeta på. 

E4 har goda erfarenheter av att få direktrespons av läraren på sina praktiska arbeten: 

…han var med varje gång och hjälpte till och gav råd och berömde oss 
när vi gjorde bra saker. Sedan påpekade han om det var saker som han 
tyckte vi kunde göra på ett annat sätt, men han var noga med att säga att 
det var hans åsikt och att vi fick prova att göra det på annat sätt också. 
Det var bra! Man kunde fråga vad läraren tyckte och jämför det med vad 
vi tyckte och kanske komma fram med något som låg mitt i mellan.  
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5.2.2.2 Elevernas syn på lärarens roll för att stimulera och motivera 

eleverna 

Eleverna vill samstämmigt att läraren ska var tillgänglig för dem och engagerad i deras 
arbeten. Läraren ska kunna ge kritik på ett uppmuntrande sätt. E2 menar att ”om 
läraren är positiv till elevens arbete då blir även eleven det”. Läraren ska kunna 
motivera eleven och alla eleverna är överens om att de blir motiverade om läraren själv 
kan visa exempel med filmer som han/hon har varit med om att producera. E3 menar 
att läraren först inspirerar, sedan visar hur man kan gör för att sedan eleven själv ska få 
prova: 

De ska se till att du tycker det här är roligt att hålla på med. 
Först visa något som de själva har gjort. Sedan får eleven vara 
med när läraren gör något och efter det så får eleven göra det 
medans läraren står bakom och ger tips.  

5.2.2.3 Elevernas beskrivning av hur undervisningen var organiserad 

I A-kursen ges mer grundläggande och styrda uppgifter, B-kursen är fortfarande 
ganska lärarstyrd med mer om ljussättning och kamerateknik. Det blir mer fria 
undervisningsformer och ett större ansvar på att eleverna själva är aktiva i C-kursen. 
E1 menar att det var bra att få arbeta mer fritt i C-kursen, men att det gott och väl 
kunde finns mer styrning från läraren och generellt mer variation av arbetsformerna: 

Men man skulle fått lära sig lite mer om undervisningen emellanåt var 
mer strikt. Det vore bra om det inte alltid var så att vi fick gå ut och 
filma, sedan redigera och visa upp filmerna.  

Alla de intervjuade eleverna var överens om att det finns ett stort värde i att de själva 
kunde påverka vilka filmer de skulle göra. Deras intresse kunde ligga till grund för 
ämnen till de filmerna som producerades. E1 utrycker det så här: 

Det som är bra med att få bestämma själv är att man kan välja att göra 
film om något som intresserar en. Jag är intresserad av musik och 
kunde då göra en musikvideo till ett band och det var det roligaste jag 
har gjort i alla rörliga bild kurserna.  

E4 beskriver en något annorlunda upplägg på sina kurser. Om det är på grund av den 
individuella skillnaden utifrån läraren sätt att arbete eller på att eleven går på en friskola 
med en utpräglad filmprofil är svårt att säga. E4 berättar om att eleverna fick vara med 
och påverka planeringen av undervisningen. Läraren talade om vad de skulle lära sig 
under kursen och sedan fick eleverna vara med och bestämma om upplägget. I början 
av varje kurs var det mycket teori och mindre praktiska övningar, mot slutet fick 
eleverna göra en större produktion i grupp. E4 påpekar att det var mycket diskussioner 
och få individuella inlämningsuppgifter: 

Vi gjorde mycket tillsammans, det var inte mycket egna uppgifter som 
vi fick lämna in och få rättade. Vi pratade väldigt mycket och vi var inte 
fastlåsta i böcker och det kändes väldigt bra. Vi lärde oss på ett bättre 
sätt än att sitta och råplugga. 
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5.2.2.4 Elevernas beskrivning av undervisningssituationer som de upplevde 

att de lärde sig som mest av 

Eleverna beskriver framför allt två olika undervisningssituationer som upplevdes som 
mest lärorika. Den ena är av laborativ art, eleverna får prova något praktisk som de 
inte arbetat med så mycket tidigare och som sedan ger dem nya insikter. Den andra 
undervisningssituationen är när eleverna får kontakt med yrkeslivet, eller arbetar i 
former som de känner som yrkesmässiga.  

Laborationerna kan variera, L2 beskriver när de fick arbeta med chroma-key och 
jämför det med hur han kände sig första gången han filmade: 

I början fick vi bara en kamera och gå ut och filma, då fick man 
nästa panik för man hade ingen aning om hur man skulle göra. Nu 
fick vi se hur mixerbordet fungerade… 

L2 menar att det han lärde sig mycket när läraren var delaktig i elevernas arbete och 
motiverade dem:  

Läraren var med nästan hela tiden och visade(…)läraren var 
mycket engagerad… 

L3 och L4 beskriver hur de upplevde ljussättningsövningarna som laborationer där de 
kände att de lärde sig mycket. L3 beskriver det så här: 

Det var när man skulle filma skuggor och arbeta med 
kontrastförhållanden. Hitta nyanser och känslor i bilderna. Det var 
svårt men när man lyckades så kändes det riktigt bra och det blev 
snyggt. Man lär sig på sina misstag. Det var mycket i ljussättnigs 
övningarna som jag upplevde att jag lärde mig mycket. 

L4 beskriver även en annan typ av laboration, då eleverna fick var sin kamera och 
filmade olika saker som inte hade något sammanhang med varandra. I redigeringen 
fick sedan alla elever tillgång till det filmade materialet och de fick klippa en film av 
det: 

Det var någon som filmade en myrstack och någon en sten som föll 
(…)Det blev väldigt konstiga filmer, men poetiska.(…)Sedan 
diskuterade vi om hur olika det blev, jag blev helt paff när jag såg alla 
varianterna.(…)Dessutom var det roligt att klippa andras material.  

Eleverna upplever de situationer som gör att de kommer nära de personer eller de 
arbetsformer som är yrkesmässiga som särskilt lärofulla. E4 berättar om några 
gästföreläsare som var, eller har varit, yrkesverksamma i mediebranschen som 
journalist eller ljussättare. E1 beskriver en situation där hon arbetade i ett team med en 
större produktion med många personer inblandade. 

…när vi var ute som ett filmteam med massor av utrustning och ordnade 
med en scen med rekvisita och skådespelare. Det var mycket kring 
inspelningen och vi fick kolla ljudet, och hur filmen stämde ihop med 
manus. Då fick man en känsla av att så här går det till i verkligheten.  
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Andra situationer som även stimulerade eleverna till lärande var gruppdiskussioner, 
föreläsningar och att få se exempel ur filmer från andra filmare. 

5.2.2.5 Elevernas beskrivning av en ”drömlektion” 

Eleverna fick precis som lärarna beskriva en drömlektion, alltså en fiktiv 
undervisningssituation som de skulle föredra för att stimulera dem till lärande.  

Gemensamt för de fyra eleverna är att de gärna skulle få en filmregissör, helst någon 
känd, som gästföreläsare. Eleverna vill veta hur en professionell regissör tänker om 
film och hur denne jobbar. E3 skulle lägga upp lektionen som en workshop med lite 
teori kring hur regissören arbetar för att sedan få en filmuppgift att lösa med 
regissören som lärare. E2 hade gärna sett att någon mer än läraren, en regissör eller 
någon annan filmarbetare, gav respons och utvärderade dennes film. E1 beskrev även 
ett annat scenario med en lektion i högt tempo och stor variation och där varje lektion 
ger henne någon ny kunskap: 

Man ska få med mycket på lektionen så att varje lektion ger något nytt! 

Även E4 trycker på att hon vill lära sig något nytt och få nya perspektiv, men hon vill 
inte få in för mycket under en lektion. Hon vill arbeta mer koncentrerat på en och 
samma uppgift. E1 vänder sig dock emot att sitt för länge med en och samma sak, 
som exempelvis vid redigeringen: 

Lektionen ska ha ett högt tempo och den ska variera så man inte blir 
sittande med redigering fem timmar i sträck, för att det är många som 
inte klarar av det utan slutligen tröttnar… 

E1 anser att det är viktigt för motivationen att det hon gör upplevs som roligt, och om 
inte det alltid är det så måste läraren variera arbetssätten.  

5.2.2.5 Elevernas erfarenheter av grupparbete 

Eleverna har många erfarenheter från grupparbete och en övervägande del är mycket 
positiva. E4 menar att ”arbeta i en grupp där alla är engagerade är så mycket lättare än 
att jobba själv!” E3 konstaterar att det inte går att arbeta helt själv i en filmproduktion, 
utan att det alltid är frågan om ett grupparbete. Han förklarar att grupparbetet är 
värdefullt när en idé ska utvecklas:  

Fördelarna är att man kan ”brainstorma11” mycket ihop. Man kan 
komma på idéer, och para ihop idéerna, så blir det något ännu mer av 
det.  

E2 ser även fördelen med att arbetsuppgifterna kan fördelas i gruppen och genom det 
kunna göra större produktioner och nå ett bättre resultat. Med hjälp av gruppen så går 
det att skapa större motivation för den enskilde, anser E1: 

                                                        

11 En metod som syftar till lösa problem eller kläcka nya idéer i en grupp. Det finns flera olika 
arbetssätt men de flesta syftar till att låta gruppdeltagarnas tankar flyta fritt. Metoden är vanligt 
förekommande i reklamproduktion och i andra kreativa sammanhang 
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När alla är motiverade kan man göra något riktigt bra, då triggar alla 
varandra att gör något stort av det hel. Då blir det roligt!  

Ett av problemen med grupparbete som eleverna anser kan förekomma är att det finns 
skillnad på motivation mellan gruppdeltagarna. Grupparbetet påverkas mycket om 
någon eller några i gruppen inte engagerar sig lika mycket i arbetet och är omotiverade 
inför arbetsuppgifterna. 

Även det motsvarande kan anses som ett problem, att någon gruppmedlem tar på sig 
för mycket arbete och kör över de andra. Här är de alla överens om att läraren måste 
gå in och hjälpa gruppen att reda ut situationen. E4 ser här en fördel med att deras 
lärare för det mesta är med dem i allt praktiskt arbete och kan då vara med och hjälpa 
eleverna att lösa konflikter direkt då de uppstår. Hon betonar dock vikten av att 
läraren inte ska komma in i gruppen och ”ta över” utan låter eleverna vara med i 
eventuella konfliktlösningar. 

5.2.2.6 Elevernas erfarenheter av att arbeta i par 

Elevernas erfarenheter av att arbeta i par har en sak gemensamt, 
gruppsammansättningen. I en liten grupp, som det är att arbeta i par, är det inte bara 
viktigt att gruppdeltagarna arbetar mot samma mål och är lika motiverade. Utan det är 
lika viktigt att personkemin stämmer så att de kan arbeta tillsammans då den lilla 
gruppen är mer sårbar än den större.  

Eleverna ser två fördelar med att arbeta i par: att eleverna vågar diskutera mer fritt då 
inte gruppen är så stor, och att de kan arbeta relativt snabbt när det bara finns två 
viljor i gruppen. Eleverna anser arbetssättet passar för mindre övningar och 
dokumentärer. För större produktioner så behövs det mer arbetskraft helt enkelt. 

5.2.2.7 Elevernas erfarenheter av att arbeta enskilt 

Teoretiska inlämningsuppgifter, som exempelvis filmanalyser, är de mest frekvent 
förekommande av de enskilda arbetena. När det handlar om de mer praktiska arbetena 
så är det dokumentärfilmer och filmer i C-kursen som eleverna har erfarenheter från. 
De fördelarna som eleverna beskriver med detta arbetssätt är att det ger dem friare 
händer att utveckla sin idé och de behöver inte anpassa sig till någon annan. E2 
beskriver sina erfarenheter på detta sätt: 

Det som varit bra är att man fått själv välja vad filmen ska handla om 
och själv fått strukturera arbetet.  

När väl arbetsprocessen kommit i gång så kan det enskilda arbetet stimulera, E4 menar 
så här: 

…det var väldigt kul att ha fria händer, för när jag väl kom på 
någonting så blev det precis som jag ville. 

Ett annat perspektiv som upplevs som positivt, menar E1, är att det enskilda arbetet 
även ställer dem inför situationer som de själva och på egen hand måste klara av: 

Det kan vara ganska nyttigt att på egenhand gå ut och träffa folk… 
(…)Musikvideon jag gjorde var ett beställningsjobb, så då fick jag ha 
möten, boka tider och ta tag i saken själv.  
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Eleverna menade dock att det fanns flera problem med de praktiska, enskilda arbetena. 
En återkommande svårighet var att de inte hade gruppens stöd när de körde fast och 
inte hade någon annan att bolla idéer med. E4 beskrev det så här: 

Ibland så visste man inte riktig hur man skulle fortsätta, för man 
körde fast och hade ingen att prata med och få råd av, som man 
har i en grupp. Man har heller ingen att bolla idéer med och man 
får ett tunnelseende och ser inte andra perspektiv som kanske är 
bättre… 

Alla eleverna ger uttryck för ungefär samma negativa erfarenheter kring det enskilda 
arbetet. De anser att det underlättar om det finns fler personer kring arbetet med idéer 
som ska kläckas, samt att det är svårt att vara helt själv vid inspelningsarbetet. Detta 
belyses av E2 så här: 

Nackdelen är att när man gör film så är det väldigt svårt att arbeta 
själv. Det är svårt att inte ha någon att diskutera idéerna med och 
svårt att vara få när man spelar in. 

E2 får sammanfatta elevernas synpunkter kring det enskilda arbetet på detta sätt: 

Det kan vara skönt att inte tjafsa med andra personer men 
filmerna blir bättre om man arbetar i grupp.  

5.2.2.8 Elevernas erfarenheter av de praktiska arbetena 

Mycket arbete i kursen rörlig bild är praktiskt och eleverna är alla positiva till det 
arbetssättet. E4 sammanfattar elevernas uppfattning kring de praktiska arbetena på 
detta träffande sätt: 

Det är det praktiska som är det roligaste! Det är nyttigt att prata om 
film, men att göra det ger erfarenheter! 

Det finns dock skilda erfarenheter kring de olika arbetssätten som eleverna stött på 
kring de praktiska momenten. Ett problem som kom upp till ytan var om det inte 
förekommer några variationer i de praktiska filmuppgifterna, eller om inte 
svårighetsgraden eller att nya moment ifördes så upplevs de som enformiga i längden. 
E1 upplevde det så här: 

…det har varit lite enformigt. Oftast har vi fått ett uppdrag av läraren 
eller kommit på något själv. Sedan har man gått ihop och gått ut och 
filma, redigerat och sedan visat upp den inför alla. Det har inte varit 
så mycket variation…  

Eleverna är samstämmiga när det gäller lärarens roll vid inspelningen, de vill att läraren 
ska finnas med! Det gäller för de elever som oftast varit ensam vid inspelningen, som 
de som haft med sig läraren. E1, som inte har haft med sig lärare vid inspelningen 
säger så här: 

Det hade varit jättebra att fått gått ut med lärarna och filmat med 
gruppen, då kanske man hade fått lite nya idéer när man ser hur 
andra(läraren) filmar och ser hur de tänker… 
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Ungefär samma inställning till lärarens roll har E4 som för det mesta har haft en lärare 
med sig vid inspelningsarbetet: 

Läraren får först visa och förklara sedan får vi göra det och då är 
han med under arbetet och ser hur vi gör.  

Även E2 vill gärna att läraren ska kunna ge kombination av att vara närvarande och 
instruerande samt sedan låta eleven självständigt arbeta. E3 utrycker sig på ett liknade 
sätt och trycker även på att läraren bör vara uppmuntrande: 

De (lärarna) visar hur man gör, och när man gör något bra så ska 
de ge beröm. De ska även kunna instruera och visa hur man kan 
göra, eller att man kan gör det på ett annat sätt. Då ska läraren 
vara med i stort sett hela tiden i början, men i slutet när han ser 
att eleven klarar det så får eleven jobba mer självständigt. 

E4 framhåller även vikten av att läraren inte tar över arbetet utan låter eleverna själva 
får ta vara på sina idéer: 

Läraren ger tips men låter eleverna ha en egen åsikt, det är ju 
deras idé. 

5.2.2.9 Elevernas erfarenheter av de teoretiska arbetena 

De vanligaste teoretiska uppgifterna som eleverna beskriver är: filmanalyser, planering, 
rapporter och manus. I elevernas beskrivningar framkommer det att teorin fördjupar 
deras praktiska kunskaper. E4 anser att resultatet från det praktiska arbetet blir bättre 
när de även får studera de teoretiska aspekterna på det: 

Ju mer teori vi läste, desto bättre blev filmerna! Som när vi 
läste dramaturgi. Då började vi tänka på att filmen måste röra 
sig framåt, det måste hända någonting. Och då började vi 
arbeta och anpassa oss efter det. 

E2 beskriver hur han genom analys av andras filmer får en större förståelse om hur 
andra filmskapare tänker: 

I analysen fick vi gå in på djupet med bilden, klippningen, 
ljudet. Man får försöka tänka hur regissören tänkte när denne 
gjorde filmen.  

E4 menar att de teoretiska uppgifterna i att göra filmanalyser gav henne ett nytt sätt att 
se och tänk kring film. Detta nyvunna perspektiv påverkade även hennes arbete med 
de egna filmerna: 

Efter att vi började med analyser så tänkte vi jättemycket på 
detaljer i filmerna och blev mer noggranna och kanske till 
och med spelad in en scen igen bara för att det fanns grejer i 
den som inte stämde. Jag blev en perfektionist! 

Även E3 såg ett stort värde i de teoretiska uppgifterna, även om han inte tyckte det var 
roligt att skriva manus så förklarar han att det är en viktig kunskap. 
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E1 beskriver även situationer där de teoretiska uppgifterna inte förelagts med ordentlig 
information och det upplevde hon som mycket problematiskt: 

I kortfilmsanalysen så hade vi inte fått något papper på hur den skulle 
vara och vad den skulle innehålla.  

E1 kände sig vilsen när hon inte fick information om vad hon skulle lämna in och 
även omfattning på arbetet: 

Läraren sa att vid de olika filmprojekten skulle vi lämna in planering 
och storyboard, men vi hade inte fått några papper på vad det var. Vi 
visste inte heller vad de skulle innehålla och vad man skulle lämna in 
egentligen… 

Eleverna beskriver lärarens roll som någon som först förklarar det de ska göra, för att 
sedan ge respons till eleverna under arbetet. De tycker att läraren ska hjälpa dem att 
fokusera på det som är viktigt i uppgifterna så att de vet när arbetet är klart och vilket 
betyg det motsvarar. 

Lärarna har inte använt mycket kurslitteratur i rörlig bild, och när det förekom så 
plockar de ut olika kapitel ur böckerna som sedan eleverna får läsa. E4 har även 
erfarenheter av att de haft gruppdiskussioner kring det de läst om i kurslitteraturen. 
Lärarna har för det mesta använt sig av kompendier, excerpter ur filmer, olika typer av 
presentationer från datorn och förklarat med hjälp av whiteboard. E4 påpekar att 
läraren förenklade mycket av teorin så att den blev lättare att förstå: 

Läraren förenklade mycket överlag när han framförde teorin, då 
förstod man bättre. 

5.2.2.10 Elevernas erfarenheter av lärarens respons på de praktiska 

arbetena 

Eleverna beskriver att mycket av responsen och utvärderingen av deras praktiska 
arbeten varit förlagd vid redigeringen och framförallt vid visningarna av de färdiga 
filmerna. Några av dem tycker att responsen kunde varit bättre, de ansåg att läraren var 
”för snäll” och inte gav dem relevant kritik så de kunde utvecklas och göra bättre 
filmer. E1 förklarar: 

Jag har hela tiden fått höra att det har varit bra!(…)Sen har det inte 
varit så mycket mer kritik. Och sen på nästa grej, ”Det är bra!” (…) 
man hade gärna fått mer kritik. 

E3 menar dock att läraren även ska var uppmuntrande i sin kritik: 

Det är bra att de är kritiska men de får inte glömma att ge beröm. 

E4, som oftast har haft tillgång till läraren vid inspelningssituationen, ger en positiv 
bild av den mera och direkta respons som kan ske i inspelningssituationen: 

Det är kul att bli uppskattad på plats! Det känns bra när läraren säger: 
”Det där gjorde du bra!”  
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E4 påpeka också att det inte bara är läraren som kan komma ge respons, eleverna kan 
mycket väl ge respons till varandra: 

…sedan får vi elever ge synpunkter och tips till varandra, så det är inte 
bara läraren som kan ha åsikter bara för att han är erfaren. Det kan vara 
en elev som kommer på någonting som ingen annan tänkt på. Det har 
jag varit med om flera gånger.  

 

5.2.2.11 Elevernas erfarenheter av lärarens respons på de teoretiska 

arbetena 

Eleverna anser att det är viktigt att de får reda på hur läraren bedömer deras teoretiska 
uppgifter så att de inte missar något väsentligt och därmed får ett lägre betyg än det de 
har siktat på. Responsen har för det mesta varit i form av individuella muntliga 
genomgångar. De har skett både löpande och under arbetets gång samt när uppgiften 
lämnats in. E2 kommer även med sypunkten att lärarens roll inte får vara för stor 
eftersom det kan hindra eleven från att tänka själv. E3 ger även ett annat perspektiv på 
hur eleven mottar lärarens respons. Han menar att det är viktigt för eleven att tro på 
lärarens kunskaper inom ämnet:   

En lärare som är duktig inom ämnet lyssnar man på och när denne 
ger beröm så är det riktigt bra! De ska ge både positiv och negativ 
kritik så att man lär sig.  

 

5.2.3 Elevernas syn på kompetenser inom rörlig bild 

Under den här rubriken kommer elevernas syn på vad de har lärt sig som de anser är 
viktigt att kunna i det framtida yrket, samt vilka kompetenser som de tror krävs av 
dem i yrkeslivet. 

5.2.3.1 Vad eleverna har lärt sig som de anser är viktigt att kunna i det 

framtida yrket inom rörlig bild 

En av de kunskaper som eleverna har lärt sig och som de anser vara viktiga är att de 
har en god insikt i arbetsprocessen kring att göra en film- eller en tv-produktion. Mot 
bakgrund av det så anser E4 att kunna planera är en viktig kunskap: 

Planering! Det är något vi verkligen har lärt oss. Och att man förstår 
hela arbetet bakom en film, från manus till inspelningsschema, dela ut 
roller, filma och klippa. Planering! Det är inte så lätt som jag tidigare 
trodde att göra film, det är sjukt mycket arbete bakom! 

E1 anser att hon lärde sig mycket i de praktisk har arbeten om hur man klarar av att 
möta olika typer av situationer och människor: 
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…sen kan det alltid vara bra att ha erfarenhet från när man var 
ute och filmade, man vet lite mer om hur man möter folk och 
vad man behöver tänka på för förberedelser.  

Andra viktiga kunskaper eleverna ansåg vara bra att kunna var att hantera 
ljussättningen. Detta var något som E3 upptäckte även hade ett värde när han började 
på högskolan: 

Jag tycker ljussättningen var mycket viktig att kunna. Vi som gått 
media på gymnasiet kom före alla andra på högskoleutbildningen 
bara för att vi hade koll på det.  

De kunskaper som eleverna tillägnat sig i att klippa samman en film ansåg de vara 
mycket viktiga. Både vad det gäller att hantera videoredigeringsprogramvaror och att 
kunna skapa ett estetisk och berättande verk, en film. E2 säger så här: 

Att kunna redigera är viktig! Det är bra att kunna programvara, men 
det är även bra att veta hur man klipper i bild och ljud så att filmen blir 
bra! 

E4 drar denna åsikt något längre och menar att det är viktigt att kunna göra filmer som 
engagerar, påverkar och berör publiken: 

Jag skulle aldrig stå ut med att visa en biofilm som ingen tyckte 
någonting om, antingen ska de älska den eller hata den.  

E2 anser att det är bra att de har fått lära sig en del om filmens historia och att kunna 
analysera filmer: 

Jag tycker det är bra att vi har lärt oss mycket om filmer och att vi kan 
analysera, både andras filmer och egna.   

E4 säger avslutningsvis även att den inre drivkraften är viktigt, både för att kunna klara 
av att lära sig något och för att kunna klara sig i yrkeslivet: 

Man ska även var bra på det man gör, och ha kul! Att göra det för 
att man vill, inte för att man måste.  

 

5.2.3.2 Vilka kompetenser som eleverna tror att yrkeslivet eftersöker  

Eleverna tror att yrkeslivet eftersöker kompetenser i att kunna hantera 
mellanmänskliga relationer, som att kunna möta andra människor, hantera konflikter 
och att arbeta i grupp. E4 menar att: 

Man måste kunna komma överens och hantera konflikter så att inte 
filmen blir lidande för att man är osams. 

Detta tillsammans med att ha en förståelse om processen och alla led i en film- eller tv-
produktion. Eleverna tror även att de praktiska erfarenheterna är viktiga, framför allt i 
redigering. E3 uttrycker det så här: 
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Redigeringen är viktig att kunna, jag har hört det överallt: ”Kan du 
klippa då kan du komma långt!” 

E1 tror även en tänkt arbetsgivare vill se vad hon kan göra praktiskt och då tror hon 
att det är viktigt att kunna visa upp olika arbetsprover:  

Jag tror man behöver en bra portfolio så man kan visa vad man går 
för och vad man kan.  

Eleverna har även den uppfattningen att yrkeslivet eftersöker personer som har någon 
typ av spetskompetens, därför anser eleverna att de på något sätt bör hitta en 
specialitet, det som de är bra på och har fallenhet för.  

 

5.3 Analys av intervjusvaren 

De arbetssätt som mest stimulerade lärandet ansågs av både lärare och elever vara de 
praktiskt baserade arbetena. Teorin var absolut inte oviktig, enligt informanterna, men 
det var i den praktiska tillämpningen som teorierna kunde blomma ut och ge relevans 
för eleverna. 

De praktiska tillämpningarna gav även eleverna möjlighet att skapa egna erfarenheter 
kring arbetet med film- och tv-produktion, och eleverna stimulerades mer när den 
praktiska tillämpningen liknade de arbetssätt som används i yrkeslivet, eller när de fick 
träffa och lära sig av personer som är yrkesverksamma. Alla elever var överens om att 
de moment i undervisningen som var kopplade till branschen och yrkeslivet var av 
stort värde för att stimulera lärandet. De praktiska övningarna får dock inte stagnera 
och kännas som upprepningar, de måste innehålla nya moment och avancera framåt 
för att inte upplevas som enformiga.  

Lärarens arbetssätt bör vara sådant att det uppmuntrar, förklarar och ge synpunkter på 
elevernas arbete, utan att låta sin åsikt helt styra elevens val av gestaltningsform och 
uttryck. Läraren bör vara en person som eleven har förtroende för och respekterar och 
för att uppnå det så anser eleverna att läraren bör kunna vissa att han eller hon har 
kunskaper och kompetenser inom filmproduktion, alltså att läraren själv kan göra film. 
Något som alla elever var eniga om var att de ville att läraren skull delta i 
inspelningsarbetet. Det var bara en elev som hade erfarenheter av att alltid ha en lärare 
närvarande, men alla uttryckte en önskan om det. 

Både lärare och elever gav uttryck för att lärandet stimulerades om eleven får arbeta 
med och göra film utifrån sina intressen. Elevens skapande och dennes lust att 
uttrycka sig är en central faktor och måste bemötas respektfullt och uppmuntras av 
läraren. Eleverna uttrycker att de stimuleras av att de gör något som upplevs som bra, 
att kunna göra en film som berör. 

Lärarna ansåg att när de måste fånga elevernas intresse, särskilt vid de lärarledda 
klassrumssituationerna, så fick de känna av situationen och hur eleverna för tillfället 
mådde för att kunna anpassa arbetssätten till det. De fick agera som något av aktörer i 
ett skådespel med en god kännedom om sin publik och vad som för tillfället passade 
dem. De arbetssätt som lärarna kunde använda sig av var humor, eller försöka 
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engagera eleverna i en diskussion, eller visa olika filmexempel. Det viktiga var att 
arbetssätten på något sätt fick anpassas till den rådande undervisningssituationen. 

Eleverna var övervägande positiva till att arbeta i grupp och ansåg det arbetssättet 
mindre problematiskt än lärarna. De allra flesta ansåg att arbeta i grupp var en 
förutsättning för att kunna göra film, då det många gånger är omöjligt att arbeta helt 
själv. Eleverna ansåg att det fanns många positiva effekter av att fördela arbetet på 
flera personer och på det sättet ta tillvara gruppens samlade kompetenser. De kunde 
göra mer omfattande projekt och hjälpa varandra när de stötte på problem. De 
problem som kunde uppstå i ett grupparbete beskrevs likartat av både eleverna som 
lärarna, det var när en eller flera av gruppmedlemmar inte var lika motiverade som de 
andra eller att medlemmarna hade olika syn på gruppens gemensamma mål. Ett annat 
problem de upplevde var när det uppstod konflikter i gruppen på grund av personliga 
motsättningar mellan gruppmedlemmar. Ett tredje problem var när någon i gruppen 
tog över mycket av ansvaret så att de andra gruppmedlemmarna kände sig överkörda.  

Bland lärarna skiljde sig dock inställningarna till grupparbete något, tre av lärarna var 
mer positiva medan en av dem var mer tveksam till det. Skillnaden i lärarnas syn på 
grupparbete kan kopplas till den bakgrund som de har i ämnet. De lärarna som ansåg 
att det var svårt att göra film helt själv och att det var nödvändigt att arbeta i grupp har 
en bakgrund inom film och mediebranschen. Medan den läraren som ansåg att det var 
viktigt att eleven fick utveckla sin egen idé och arbeta individuellt hade sin bakgrund 
inom konstscenen.  

Den kompetens som alla av informanterna ansåg vara nödvändig att ha i ett framtida 
yrke var en förståelse för arbetsprocessen, hur alla led i film och tv-produktion hänger 
ihop samt även att själv kunna driva en produktion och vara sin egen producent. Det 
ansågs viktigare att kunna mer om den skapande processen än om de rent tekniska 
aspekterna. Tyngdpunkten låg på kompetenser kring att kunna berätta en historia med 
hjälp av filmmediet.  

Det ansågs även viktigt att kunna klara av att hantera andra människor, som 
exempelvis kunder eller beställare av filmer likväl som medlemmarna i ett filmteam 
eller arbetsgrupp. Att kunna arbeta som medlem i en grupp, men samtidigt ha en 
förmåga att kunna ta egna initiativ ansågs också som nödvändiga kompetenser. 

Andra nödvändiga kompetenser som framkom under intervjuerna var 
planeringsförmåga, samt att kunna klippa film, både vad det gäller det konstnärliga 
skapandet som färdigheter i användningen av programvaran. Något annat som tydligt 
framkom av intervjuerna var att man bör ha ett gott självförtroende samt en beredskap 
för att kunna hantera motgångar utan att nedslås. 

Tre av lärarna var eniga om att de kompetenser som eleverna fick med sig från 
gymnasiet gör att de kan klara av att börja arbeta inom branschen. En av lärarna ansåg 
att eleverna behöver gå en högre utbildning för få de kompetenser som krävs av 
yrkeslivet. 
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6. Diskussion 
Syftet med det här examensarbetet har varit att försöka ta reda på vilka arbetssätt som 
lärare och elever anser stimulerar lärandet i rörlig bild, samt vilka kompetenser som 
ansågs vara nödvändiga i yrkeslivet. I diskussionen som följer kommer resultatet från 
intervjuerna att belysas med hjälp av de teorier som presenterats i bakgrundskapitlet, 
blandat med kommentarer från författaren. Undersökningens metod och dess relevans 
för att svara mot examensarbetets problemformulering kommer även att diskuteras.  

I skolan förbereder läraren de ämnen som ska läras ut, lärostoffet anpassas till 
eleverna. Redan Johan Amos Comeni skrev i sin Didacita Magna (1632) att materialet 
som ska läras ut måste förberedas. För att läraren ska kunna förbereda lärostoffet så 
måste han eller hon veta vad det innebär att kunna det som ska läras ut. Det är vad 
Carlgren och Marton (2007) benämner med lärandets objekt. Utifrån resultatet av 
intervjuerna så kan man se ett gemensamt perspektiv på vad som är lärandets objekt i 
ämnet rörlig bild. Det är att kunna berätta en historia med hjälp av filmmediet, den 
grundläggande kärnan är att förstå och kunna hantera den rörliga bildens grammatik. 
Här ansåg lärarna, i likhet med Carlgren och Marton (2007), att arbetssätten måste 
anpassas för varje undervisningssituation och till lärandets objekt. Arbetssätten förhåller 
sig inte statiskt till vare sig till undervisnings situationen eller till innehållet.  

Ur den här undersökningen framkom att de arbetssätt som mest främjade lärandet var 
när eleverna fick arbeta praktiskt i grupp och under yrkesmässiga former, samt att de 
fick skapa film där de själva varit med och påverkat innehållet. Det ligger en stark 
betoning på den yrkesmässiga aspekten och det var något som Dewey (1985) ansåg 
som en av skolans stora utmaningar. Den värld som skolan ska ge kunskap om finns 
där bara som begrepp och symboler. När undervisningen institutionaliserades och 
skildes från vardagen skapades något som Dewey (1985) kallade för 
representationsproblematiken. Eleverna behöver känna att det de gör har en grund i 
samhället och livet utanför skolan. Detta behov orkestreras i utbildningen kring tv- 
och filmproduktion. Den rörliga bilden finns tillgänglig nästan överallt, tv, bio, 
webben, mobiltelefonen m.m. Trots att detta medium är så utbrett, vet eleverna lite 
om hur det verkligen går till att göra en film professionellt.  

I intervjuerna uttryckte eleverna en stark samsyn i att de önskade mer praktisk 
handledning i själva filmtillfällena. Det var bara en lärare som var med vid 
inspelningsarbetet medan de andra lärarna diskuterade arbetet med eleven efteråt. När 
läraren var med kunde den ge eleven respons i direkt anslutning till handlingen. Det 
kan överensstämma med Vygotskijs (1985) teori kring ”den närmaste 
utvecklingszonen”, att eleven försätts i just den zonen i inspelningsarbetet och 
utvecklas med lärarens hjälp. Den elev som hade erfarenheter av denna typ av 
handledning var mycket positiv och tyckte att det kändes bra när läraren direkt gav 
respons på elevens handling. Att de andra lärarna inte deltog vid filminspelningarna 
kan bero på olika organisatoriska orsaker, de kanske inte hade möjlighet att kunna 
delta på grund av schema, gruppstorlekar o.s.v. Det kan också vara så att de inte ansåg 
det pedagogiskt nödvändigt att delta. Den här undersökningen har dock inte tittat 
specifikt på dessa aspekter, men det är en intressant frågeställning. 

Både elever och lärare ansåg att grupparbeten var ett lämpligt arbetssätt inom rörlig bild, 
eleverna var något mer positiva till det än lärarna. Grupparbeten gav eleverna 
möjlighet att diskutera, få fler aspekter och ta del av mer erfarenheter i samspelet med 
andra. I överensstämmelse med vad Arfwedsson & Arfwedsson (2000) har konstaterat 
så lämpar sig idéutveckling, planering och produktion väl för grupparbeten då det ger 
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gruppen ett stort utrymme för egna beslut och initiativ. Den fanns även praktiska 
fördelar med att arbeta i grupp, är man fler personer så kan man arbeta med större 
filmproduktioner. I intervjuerna framkom, i likhet med Arfwedsson & Arfwedsson 
(2000), att det mest framträdande problemet i grupparbeten var när 
gruppmedlemmarna hade olika ambitionsnivåer. Lärarna ansåg att grupparbeten gav 
eleverna viktiga kompetenser inför det kommande yrkeslivet, då eleverna får träna på 
att samarbeta. Att i yrkeslivet kunna arbeta i grupp och samarbeta var något som även 
framkom i Larssons (2010) undersökning. Jenner (2004) menar att i det pedagogiska 
mötet måste läraren vara en positiv kraft och kunna motivera eleverna. Detta kan vara 
orsaken till att lärarna såg lite mer problematiskt på grupparbeten än vad eleverna 
gjorde då det kan kännas både arbetsamt och uttömmande att vara en 
motivationsmotor i en situation med en dysfunktionell grupp.  

Illeris (2007) ser drivkraften som en viktig faktor i lärandeprocessen och det ger även 
informanterna ett uttryck för och i likhet med Österlind (2005) menar eleverna att det 
är motivationsstärkande om de själva får välja det ämne de ska göra film om. Lärarna 
ser även de fördelar med detta arbetssätt, då eleverna blir mer motiverade när de får 
göra filmproduktioner inom de ämnesområden som de har en förförståelse för och 
intresserar dem. Det är en fördel med att arbeta med denna typ av medium då det i 
film nästan alltid finns en historia av något slag som ska berättas, och då är det en 
fördel att låta bakgrunden till historian utgå från elevens eget intresseområden. Men 
drivkraften att lära finns inte bara i den historia som ska berättas, utan den upplevs 
även i själva skapandet, i den kreativa processen och i det färdiga verket. Eleverna 
beskriver att när de känner att det de gör upplevs som något bra, av sig själva och av 
andra, så får de en stor tillfredsställelse av det. Malmström (2006) anser att det 
estetiska verket i sig själv kan framkalla en känsla av närvaro mellan människor och att 
deltagandet i en kulturell och skapandeprocess ger en grogrund för lärandet. Skapandet 
som en egen drivkraft har i den här undersökningen visat sig stark.   

Arbetet inom rörlig bild står alltså på flera ben, den rent konstärliga och skapande 
processen, den producerande och yrkesmässiga och i skolan läggs även tyngdpunkt på 
ett reflekterande perspektiv i form av analyser och rapporter. Eleven får förhålla sig till 
ämnet utifrån tre skilda perspektiv, de ska kunna ta fram idéer och arbeta med 
estetiska frågeställningar, samtidigt ska de även kunna realisera idén, planera och 
samarbeta. Eleven ska också kunna ta ett steg tillbaka och analysera sin egen 
arbetsprocess, samt sitt eget och andras estetiska verk. Detta ställer speciella krav på 
att även läraren kan se dessa olika perspektiv och kunna hanterar dem i 
undervisningen och utifrån elevens förutsättningar.  

Det är viktigt att elevens arbete uppmärksammas på ett positivt sätt, särskilt med tanke 
på att de lagt ned mycket skapande och känslor i sina verk. Men det är inte det samma 
som att bara ge dem ensidigt beröm, eleverna kan till och med känna sig lurade av 
läraren om det enda de får höra är att det de gör är bra. Här har läraren ett stort ansvar 
för att klara denna balansgång med kritik och respons. Jenner (2004) menar att allt 
motivationsarbete är en fråga om bemötande. Flera av lärarna vill att eleven ska förstå 
att det inte finns några direkta rätt eller fel när det gäller att skapa innehållet eller 
formen i en film. Lärarna vill få eleverna att själva börja tänka och visa att deras åsikter 
har ett värde. Detta kan jämföras med vad Dysthe (1995) benämner som det dialogiska 
klassrummet där fokus flyttas från att det är läraren som står för den som vet och med 
frågor kontrollerar vad eleven förstått. Därför är lärarna noga med att påpeka att det 
de säger står för dem och att det är deras åsikter eller förslag. Eleven får därigenom 
själva värdera lärarens ord och ställa det mot vad de själva tycker. Detta 
förhållningssätt ger en grund till att skapa ett kritiskt tänkande hos eleven samt ge dem 
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en förståelse i att det finns vägar att gå för att nå ett mål. Eleverna kan därigenom även 
skapa sig ett bättre självförtroende till följd av sina nyvunna insikter.  

Den tidigare forskningen som tagits upp i bakgrundskapitlet, Larsson (2010), visade att 
det som branschen mest eftersökte var kompetenser som samarbetsförmåga och en 
övergripande och bred förståelse om alla produktionsleden i rörlig bild. Detta stämmer 
väl överens med vad både eleverna och lärarna ansåg var viktiga kompetenser inför det 
kommande yrket inom rörlig bild. Mycket fokus ligger på den personliga utvecklingen 
och elevens förmåga att kunna samarbeta, men också att de ska tro på sig själva och 
inte bli nedslagen vid motgångar. Lärarna försöker att få självständiga elever genom att 
visa för dem att deras egna åsikter och reflektioner har ett stort värde. 

Examensarbetet är baserat på kvalitativa intervjuer av åtta olika individer. Det är deras 
subjektiva upplevelser som ligger till grund för undersökningen, analysen och 
diskussionen av resultatet. Det är svårt att utifrån ett lågt antal informanter generalisera 
svaren allt för hårdraget. Trots det så anser jag att det finns ett stort värde av att få 
dessa människors perspektiv på arbetssätten i rörlig bild.  

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 
varför inte prata med dem? (Kavle 2007, s. 9) 

Informanterna har delat med sig av sina unika verkligheter och det ger en möjlighet till 
att se andra perspektiv eller upptäcka nya inom rörlig bild. 

6.1 Nya frågeställningar  

Ett något oväntat resultat, eller åtminstone något som inte var huvudsyftet i detta 
examensarbete, var att lärarnas olika bakgrunder påverkade deras förhållningssätt till 
ämnet. De lärare som hade en bakgrund i filmproduktion ansåg att all film alltid är 
grupparbete, bara för att det är så man arbetar inom filmbranschen. Tillsammans 
skapar gruppen ett gemensamt verk, de olika individerna i gruppen tillför verket sin 
unika kunskap och talang i samverkan med andra, vilket ger ett kollektivt skapande 
och möjligheter att göra större produktioner än vad den enskilde själv kan klara av. 
Den läraren som hade en bakgrund från olika konstskolor hade en mer individualistisk 
syn på skapandet inom rörlig bild och värnade om att varje elev ska kunna utveckla sin 
egen unika idé. Detta synsätt ha säkerligen sitt ursprung från konstscenen, där 
förväntas att det är den enskilde individen som ensamt skapar sin konst. Vilket ger en 
individualistisk syn på skapandet och ger den enskilde stora möjligheter att helt styra 
över sitt verk. Denna motsättning mellan medieindustrin och konstscenen beskrivs av 
Flew (2009) i bakgrundskapitlet. Dessa två perspektiv kan dels ses som varandras 
motpoler och skapa motsättningar, eller så kan de bidra till att skapa ett bredare 
perspektiv på vad rörlig bild kan vara.  

Ur dessa resonemang kan nya frågeställningar skapas. Vilka perspektiv finns det på 
ämnet rörlig bild? Hur påverkar lärarens bakgrund undervisningen?  
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide för lärarna 

Bilaga 2: Intervjuguide för lärarna 
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BILAGA 1 (antal sidor: 3) 

1.1.1   Intervjuguide till lärarna 

1. Informantens bakgrund 
a. Hur gammal är du? 
b. Man eller kvinna? 
c. Vad har du för utbildning? 
d. Vilken yrkeserfarenhet har du som är relevant för ditt arbete som 

gymnasielärare? 
e. Hur länge har du arbetat som lärare? 
f. Hur länge har du undervisat i rörlig bild? 

 

2. Lärarens målsättning med kursen 
a. Vad tycker du är viktigt att eleverna ska lära sig i ämnet Rörlig bild? Förklara 

och ge gärna exempel. 

 

1. Arbetssätt och lärande 
a. Vilka typer av undervisningsmetoder och arbetssätt tycker du passar i 

ämnet Rörlig bild? Förklara och ge gärna exempel. 

 

b. Beskriv hur du vanligtvis undervisar i kursen Rörlig bild. Förklara och ge 
gärna exempel. 

 

c. I vilka slags undervisningssituationer tror du att eleverna lär sig som mest? 
Förklara och ge gärna exempel. 

 

d. Beskriv hur du har organiserat undervisningen. Förklara och ge gärna 
exempel. 

 

e. På vilket sätt har kursplaner och kursinnehåll påverka ditt val av 
undervisningsmetod och arbetssätt? Förklara och ge gärna exempel. 

 

f. Beskriv en undervisningssituation i Rörlig bild där du tycker att eleverna lär 
sig som bäst; din drömlektion! 
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g. Beskriv hur du ser på dig som ledare för det pedagogiska arbetet. Förklara 
och ge gärna exempel. 

 

h. Beskriv hur du upplever interaktionen mellan dig och eleverna. Förklara 
och ge gärna exempel. 

 

i. Vilka arbetssätt använder du för att stimulera lärandet på de lärarledda 
lektionerna? Förklara och ge gärna exempel. 

i. Vilket eller vilka syften fyller de lärarledda lektionerna? 
ii. Vilka för- och nackdelar ser du med lärarledda lektioner? Förklara 

och ge gärna exempel. 
iii. Beskriv hur du ser din roll som lärare på de lärarledda lektionerna. 

Förklara och ge gärna exempel. 

 

j. Beskriv de arbetssätt som du använder för att stimulera lärandet i elevernas 
grupparbeten. Förklara och ge gärna exempel. 

iv. Vilket eller vilka är dina syften med att eleverna arbetar i grupp? 
Förklara och ge gärna exempel.  

v. Vilka för- och nackdelar ser du med att eleverna arbetar i grupp? 
Förklara och ge gärna exempel. 

 

k. Beskriv de arbetssätt som du använder för att stimulera lärandet när 
eleverna arbetar i par. Förklara och ge gärna exempel. 

vi. Vilket eller vilka är dina syften med att eleverna arbetar i par? 
Förklara och ge gärna exempel.  

vii. Vilka för- och nackdelar ser du med att eleverna arbetar i par? 
Förklara och ge gärna exempel. 

  

l. Beskriv arbetssätt som du använder för att stimulera lärandet när eleverna 
arbetar enskilt. Förklara och ge gärna exempel.   

viii. Vilket eller vilka är dina syften med att eleverna arbetar enskilt? 
Förklara och ge gärna exempel. 

ix. Vilka för- och nackdelar ser du med att eleverna arbetar enskilt? 
Förklara och ge gärna exempel. 

  

m. Beskriv de undervisningsmetoder och arbetssätt du använder för att 
stimulera lärandet i elevernas praktiska arbeten? Förklara och ge gärna 
exempel. 

x. Vilket eller vilka syften har dina arbetssätt? 
xi.  Vilka för- och nackdelar ser du med dessa arbetssätt? Förklara 

och ge gärna exempel 
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n. Beskriv de undervisningsmetoder och arbetssätt du använder för att 
stimulera lärandet i elevernas teoretiska arbeten. Förklara och ge gärna 
exempel. 

xii. Vilket eller vilka syften har dina arbetssätt? 
xiii.  Vilka för- och nackdelar ser du med dessa arbetssätt? Förklara 

och ge gärna exempel 

 

o. Beskriv vilka arbetssätt du använder för att utvärdera och ge respons på 
elevernas arbeten. Förklara och ge gärna exempel. 

xiv. Vilket eller vilka syften har dina arbetssätt? 
xv.  Vilka för- och nackdelar ser du med dessa arbetssätt? Förklara 

och ge gärna exempel. 

 

p. Beskriv vilka arbetssätt du använder för att stimulera elevernas motivation 
att erhålla kunskaper i Rörlig bild. Förklara och ge gärna exempel. 

xvi. Vilket eller vilka syften har dina arbetssätt? 
xvii.  Vilka för- och nackdelar ser du med dessa arbetssätt? Förklara 

och ge gärna exempel 

 

3. Kompetenser inom Rörl i g  b i ld  
a. Vilka kunskaper tror du att eleverna har med sig från kursen Rörlig bild? 

Förklara och ge gärna exempel. 

 

b. Vilka kompetenser anser du eleverna behöver för att kunna klara av det 
framtidyrket inom Rörlig bild? Förklara och ge gärna exempel. 
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BILAGA 2 (antal sidor: 2) 

  1.1.2    Intervjuguide till eleverna 

1. Informantens bakgrund 
a. Hur gammal är du? 
b. Flicka/pojke? 
c. Vilket program går du? 
d. Vilken årskurs? 

 
2. Elevens intresse för kursen 

a. Vad är det som intresserar dig i kursen Rörlig bild? Förklara och ge gärna 
exempel. 

b. Vad tycker du är viktigt att lära dig om Rörlig bild? Förklara och ge gärna 
exempel. 

 

3. Arbetssätt och lärande 
a. Beskriv vilka arbetssätt som stimulerar och motiverar dig i kursen Rörlig 

bild. Förklara och ge gärna exempel. 
i. Beskriv vilken roll läraren har för att stimulera och motivera dig i 

ditt arbete? Förklara och ge gärna exempel.   

 

b. Beskriv hur undervisningen var organiserad. Förklara och ge gärna 
exempel! 

 

c. Beskriv i vilka undervisningssituationer du upplevde att du lärde dig mest. 
Förklara och ge gärna exempel! 

 

d. Beskriv en undervisningssituation i Rörlig bild då du lär dig som mest; din 
drömlektion. 

 

e. Beskriv vilka erfarenheter du har av att arbeta i grupp. Förklara och ge 
gärna exempel! 

i. Vilka för- och nackdelar ser du med att arbeta i grupp? Förklara 
och ge gärna exempel. 

 

f. Beskriv vilka erfarenheter du har av att arbeta i par. Förklara och ge gärna 
exempel! 

i. Vilka för- och nackdelar ser du med att arbeta i par? Förklara och 
ge gärna exempel. 
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g. Beskriv vilka erfarenheter du har av att arbeta enskilt? Förklara och ge 
gärna exempel! 

i. Vilka för- och nackdelar ser du med att arbeta enskilt? Förklara 
och ge gärna exempel. 

 

h. Beskriv vilka erfarenheter du har av att arbeta med de praktiska 
uppgifterna. Förklara och ge gärna exempel. 

i. Beskriv lärarens roll och på vilket sätt läraren deltog i det praktiska 
arbetet. Förklara och ge gärna exempel. 

 

 

i. Beskriv vilka erfarenheter du har av att arbeta med de teoretiska 
uppgifterna. Förklara och ge gärna exempel. 

i. Beskriv på vilket sätt lärarens roll och på vilket sätt läraren deltog i 
det teoretiska arbetet. Förklara och ge gärna exempel. 

 

j. Beskriv på vilka sätt läraren utvärderade och gav respons på dina arbeten. 
Förklara och ge gärna exempel! 

 

4. Kompetenser inom Rörl i g  b i ld  
a. Vad har du lärt dig i Rörlig bild som du tror att är viktigt att kunna? 

Förklara och ge gärna exempel. 

 

b. Vilka kompetenser tror du är viktiga att kunna i ett framtida yrke inom  
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