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Tack till! 

 

Studenter som deltagit i studien och delat med sig av många värdefulla upplevelser! 

Instruktör Monika Nilsson och demonstrationspersoner för all hjälp med inspelning av 

filmerna! 

Bihandledare Johan Lindström 

& 

Handledare Stina Rutberg för stort engagemang och stöd. Din vägledning har varit till stor 

hjälp genom hela arbetet och gjort detta examensarbete möjligt! 
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Bakgrund: Det finns få studier på instruktionsfilm som undervisningsmetod för 

praktiskamoment inom fysioterapeututbildning. De som gjorts visar att studenter upplever 

filmerna som en positiv hjälp i sina studier. Idag sker den praktiska undervisningen på LTU:s 

fysioterapeutprogram traditionellt av en undervisande föreläsare som visuellt och muntligt går 

igenom de praktiska momenten. Syfte: Syftet med studien var att skapa instruktionsvideos för 

praktiska undersökningsmoment och beskriva fysioterapeutstudenters upplevelse av videon 

som komplement till ordinarie undervisning. Metod:  Filmproduktionen planerades och 

utfördes i tre steg: förproduktion, produktion och efterproduktion. Färdiga instruktionsfilmer 

gjordes tillgängliga för en klass på LTU:s fysioterapeututbildning tio dagar före deras 

praktiskexamination. Studenterna fick efter examination skriftligt svara på ett frågeformulär 

med öppna frågor. Insamlad data analyserades med inspiration från en manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Filmproduktion är en tidskrävande process som kräver god 

planering och testning före inspelning. Fem instruktionsfilmer för axelundersökning spelades 

in. Studenterna upplevde filmerna användbara som komplement till ordinarie föreläsning vid 

repetition samt som en bekräftelse på att man utförde testet rätt. Filmernas lättillgänglighet, 

tydliga långsamma instruktioner, bra bild- och ljudkvalité upplevdes positivt. En 

genomgående önskan var fler instruktionsvideos från institutionen och en kompletterande 

beskrivning av undersökningsmomentet till filmen. Konklusion: Studien visar att det idag går 

med relativt enkla metoder att spela in instruktionsfilm med syfte att användas inom 

fysioterapeututbildning. En noggrann planering före inspelning är avgörande för att underlätta 

produktion och efterproduktion. Studenternas önskan om fler filmer tyder på att det finns ett 

allmänt behov av instruktionsfilmer som komplement till det nuvarande 

undervisningsmaterialet. Infrastruktur och kunskap för att spela in och distribuera 

instruktionsfilmer finns tillgänglig på institutionen, vilket möjliggör egen produktion.  

Nyckelord: Fysioterapeututbildning, instruktionsvideo, onlinevideo, praktisk undervisning 
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1 BAKGRUND 

 

Färdigutbildade fysioterapeuter bygger arbetet på en vetenskaplig grund 

(Fysioterapeuterna.se, 2014) i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SBU, 2014). 

Fysioterapiprocessen är en modell för hur fysioterapeuten ska säkerhetsställa 

patientsäkerheten genom att arbeta efter olika steg och dokumentera dessa. Undersökningen 

är ett viktigt steg i processen som ligger till grund för att kunna bestämma funktionsdiagnos 

(Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Att lära sig de manuella undersökningsteknikerna är för 

fysioterapeuten en process som tar lång tid. Den kräver feedback och mycket klinisk övning 

på flertalet olika individer, innan fysioterapeuten erhållit erfarenheten och utvecklat ett säkert 

användande av teknikerna och därmed blivit en bättre kliniker inom fysioterapi (Bowley & 

Holey, 2009; Triano, Descarreaux, & Dugas, 2012). Övning ökar fysioterapeutens sinne och 

känsla för det kliniska arbetet (Sizer, Felstehausen, Sawyer, Dornier, & et al, 2007). Det är 

därför viktigt att fysioterapeuten redan från start lär sig kliniskt känna vad som är normalt för 

sedan genom ett kliniskt resonemang kunna identifiera det onormala (Bowley & Holey, 

2009). 

Då skuldran är ett komplext område som kan vara svår att diagnostisera, ställs det stora krav 

på de manuella teknikerna vid undersökning för att kunna ställa diagnos (May, Chance-

Larsen, Littlewood, Lomas, & Saad, 2010). Det finns många olika problem som kan 

förekomma i axeln, exempelvis en diagnos som är vanligt förekommande är subacromiellt 

impingement (van der Windt et al., 1996) och ett test som har hög sensitivitet för 

subacromiellt impingement är Hawkins-Kennedy test (Hegedus et al., 2012), och ett med 

mindre sensitivitet är Empty Can test som även används för rotator cuff syndrom (Hegedus et 

al., 2008). Ett effektivt test för att diagnotisera SLAP skada är Biceps loadtest 2 som har både 

hög sensitivitet och specificitet (Kim, Ha, Ahn, & Choi, 2001). Palpation ingår nästan alltid i 

axel undersökning (Petty, 2011) och är en viktig undersökningsförmåga för att kunna 

identifiera strukturer och finna smärta. Exempelvis vid palpationssmärta över AC-leden är det 

en stark indikator på AC-leds problematik (Hegedus et al., 2008).  
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1.1 Film som undervisning 

Det finns få studier som inriktar sig på film som undervisningsmetod för 

fysioterapeutstudenter. Däremot finns flertalet studier för studenter inom andra medicinska 

professioner t.ex. sjuksköterskor och läkare (Barratt, 2010; Hibbert et al., 2013; Jang & Kim, 

2014; McKenny, 2011). Det finns en oenighet om film kan förbättra resultatet av en klinisk 

examination. Kelly et al, (2009) kom i sin studie om instruktionsfilm för sjuksköterskor fram 

till att det inte blev någon förbättring av resultatet. Detta får stöd av Sole et al, (2013) som 

även visade på att instruktionsvideos fungerade bra som komplement till undervisningen. 

Däremot visar en studie av Preston et al., (2012) att de fysioterapeutstudenter som hade 

tillgång till filmmaterial fick ett bättre kliniskt resultat på examinationen. Dock visade alla tre 

studierna att studenterna upplevde filmerna som positiva och hjälpande i sitt lärande (Kelly et 

al., 2009; Preston et al., 2012; Sole et al., 2013).  

De instruktionsfilmer som idag enkelt finns att tillgå, är filmer från ex. www.youtube.com och 

andra sajter. Filmerna kan inte utan kritisk granskning användas i undervisningen eftersom 

instruktionsfilmer som så mycket annan information på internet kan innehålla felaktigheter. I 

dagsläget ingår det inga instruktionsfilmer från de praktiska föreläsningarna på Luleå 

Tekniska Universitets (LTU) fysioterapeutprogram. Till kursboken Manual mobilization of 

the joints (Kaltenborn, 2006) medföljer en CD-rom med instruktionsfilmer till de tester och 

behandlingar som visas i boken. Veneri (2011) har gjort den enda litteraturöversikten för 

fysioterapiutbildning på computer –assisted learning (CAL) där instruktionsvideo ingår. 

Trenden visar att CAL i större utstäckning än tidigare används inom fysioterapiutbildningar 

över hela världen och är ett effektivt läromedel. Föreslagna anledningar till dess effektivt är 

att de stimulerar till en aktiv inlärning och underlättar självstudier (Veneri, 2011). Då det bara 

är studenten själv som kan lära sig är det viktigt att stimulera studenten till ett aktivt lärande 

(Hedin, 2006). Instruktionsfilmer får studenter att känna en ökad tillfredställelse över att 

själva ansvara och aktivt delta i sina studier (Kelly et al., 2009). Det är därför viktigt att 

läraren knyter an till studentens motivation och intresse av ämnet eftersom det underlättar 

studentens inlärning (Hedin, 2006).  Den nuvarande generationen studenter är väl insatta 

dagens teknik och kan därmed ha en förväntning på att modern teknik används i utbildningen 

(van Duijn, Swanick, & Donald, 2014).   

http://www.youtube.com/
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Läraren måste ta hänsyn till att studenterna har olika inlärningsstrategier (Hedin, 2006). 

Ytinriktad strategi innebär att studenterna försöker memorera alla detaljer utan att relatera 

eller reflektera över det i förhållande till sina erfarenheter och kunskaper från andra områden. 

Djupinriktad strategi innebär att studenterna söker mönster, en bakomliggande orsak och 

försöker relatera det till tidigare kunskap och därigenom bearbetar informationen aktivt för att 

kunna förstå. Strategisk strategi är en blandning av de två ovanstående där studenten växlar 

mellan dem för att optimera möjligheterna att lära sig (Hedin, 2006). Ytinriktad strategi 

används ofta av studenterna när det är mycket information med små möjligheter till 

fördjupning, medan djupinriktad strategi anses vara mer ”high quality teaching” som ger en 

inre motivation med tid till reflektion och ger oftast en kunskap som sitter bättre. Vilken 

strategi som studenten använder sig av styrs av studentens motivation, kursens innehåll, 

interaktion mellan student och lärare och lärarens val av undervisningsupplägg (Hedin, 2006).  

Den praktiska undervisningen på LTU:s fysioterapeutprogram sker traditionellt av en 

undervisande föreläsare som visuellt och muntligt går igenom de praktiska momenten. 

Därefter får studenterna praktisk tillämpa momenten under guidning och hjälp av föreläsaren. 

Undervisningen ska hinnas med under en begränsad lektionstid vilket kan innebära att 

anteckningarna och den praktiska övningen under uppsyn av föreläsaren kan bli otillräcklig. 

Efter de praktiska laborationerna är det upp till studenter att på egen hand öva med hjälp av 

egna anteckningar och kurslitteratur. Live demonstration och video har visat sig vara mer 

effektivt vid praktiskt inlärning än praktisk inlärning från en textbok (Ford, Mazzone, & 

Taylor, 2005). Syftet med denna studie är att skapa instruktionsfilmer till 

fysioterapeututbildning och undersöka studenters upplevelser av dem. 
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2 SYFTE 

 

Syftet med studien var att skapa instruktionsvideos för praktiska undersökningsmoment på 

axel och beskriva fysioterapeutstudenters upplevelse av videon som komplement till ordinarie 

undervisning. 

 

2.1 Frågeställningar 

Vilka lärdomar och erfarenheter skapas av filmproduktion? 

Hur upplever studenterna de moment där praktiska instruktionsvideos funnits tillgängligt? 

Vad upplever studenterna för fördelar med video som komplement? 

Vad upplever studenterna för nackdelar med video som komplement??  

Vad kan förbättras till framtida instruktionsvideos? 

3 METOD 

3.1 Genomförande film 

För att skapa filmerna följdes Corbally (2005) artikel som beskriver hur de gick till väga för 

att skapa en pedagogisk instruktionsvideo för sjuksköterskor. Hon föreslår att man bryter ner 

processen i tre steg: förproduktion, produktion och efterproduktion. Förproduktion: planering 

av filmning, manus, tid och plats. Produktion: inspelning av film, kameravinklar, kontinuitet 

och realistisk känsla. Efterproduktion: redigering av film och ljud, utkast och omredigering. 

3.1.1 Förproduktion 

Jag började med att tittade på filmer från exempelvis Youtube, för att få en ungefärligbild i 

huvudet på hur jag ville att de färdiga filmerna skulle bli. Efter samtal med handledare 

bestämdes det att fokus skulle ligga på axel-skuldra, vilket tillät mest tid till projektet samt är 

en svår extremitet att undersöka. 

3.1.1.1 Rekrytering 

I starten var tanken att jag som författare skulle vara ”demonstrationsperson” och en tillfrågad 

vän skulle filma, då det etiskt är mer problematiskt att rekrytera någon som ska visas på bild. 

Under För-PM seminariet väcktes tankarna om att hitta en deltagare som kunde agera 

”demonstrationsperson” så att jag som författare kunde filma. Med insikten om svårigheterna 
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att regissera och samtidigt ansvara för inspelningen som demonstrationsperson, gjordes valet 

att rekrytera två deltagare till demonstrationspersonsrollen. Dessa informerades muntligt och 

skriftligt (se bilaga 2) om studien och dess roll i den.  

3.1.1.2 Organisering 

Arbetet började med att hitta en gemensam tid för filmning, vilket var organisatoriskt 

utmananade. Till sist bestämdes en tid för inspelning 12 dagar före deltagarstudenternas 

examination. Valet av undersökningsmoment som skulle filmas, diskuterades med föreläsaren 

två veckor före inspelning och även dagen före. Det var endast palpationsmomentet som i 

förväg bestämdes skulle ingå i inspelningen, exakt vilka andra undersökningsmoment som 

skulle filmas bestämdes först på plats för inspelningen, men var på förslag från dagen före.   

IT-personal kontaktades angående möjligheten att ladda upp de färdiga filmerna genom länk 

till Vimeo, på kursens lärplattform. Det var viktigt att hitta en inspelningslokal där det inte 

förekom något besvärande buller som kunde störa inspelningsljudet, det behövdes dessutom 

finnas bra belysning och britsar i lokalen. 

3.1.1.3 Utrustning 

Som författare och filmproducent valde jag att använda mig av egen film/digitalkamera och 

själv utföra filmning och därmed hålla nere de ekonomiska utgifterna. Kamerorna som 

användes var en digitalsystemkamera av märket Nikon j7 och en GOPRO Hero 3. Kamerorna 

kontrollerades före inspelning så de var laddade och minneskorten var tömda från privata 

bilder och filmer 

Som redigeringsprogram för filmerna var planerna att använda Microsofts 

videoredigeringsprogram Windows Movie Maker, ett program som användes för att skapa 

filmerna i Orientale et al.,(2008) studie.  

Önskemål om att sudda ut (”blurra”) ansikte för den som var demonstrationsperson kom från 

handledare, detta kunde inte utlovas i det här stadiet av processen, då jag inte hade kännedom 

eller erfarenhet av några sådana program. 

3.1.2 Produktion 

Filminspelningen gjordes i en undervisningslokal för fysioterapeutstudenter. En mindre lokal 

som var planerad att användas vid filminspelningen var upptagen.  
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Samtidigt som utrustningen monterades bekräftades att palpation, empty can test, hawkin´s 

test och biceps load test 2 var de undersökningsmoment som skulle filmas. Under 

inspelningarna visade instruktören undersökningsmomenten praktiskt och talade samtidigt in 

all information till aktuellt undersökningsmoment. Ljud och bild togs parallellt via två 

kameror samtidigt, en framifrån som flyttades runt och en fast ovanifrån.  

På grund av en kommunikationsmiss hade inte demonstrationsperson 1 tid till att filma sista 

undersökningsmomenten. Därmed kontaktades demonstrationsperson 2 som tillfrågats och 

informerats tidigare med förfrågan att ställa upp som demonstrationsperson. I samband med 

förfrågan upprepades den information som tidigare hade getts angående innebörden med att 

delta i inspelningen. Filminspelningarna tog sammanlagt ungefär två timmar att genomföra.  

3.1.3 Efterproduktion  

Filmerna fördes över till författarens privata dator. Vid första redigeringsförsöket stod det 

klart att datorn inte klarade behandla de stora filerna. Därför konventerades varje film om till 

mp4-format via Windows Movie Maker. När den stora redigeringen påbörjades upptäcktes att 

den nya versionen av Windows Movie Maker inte kunde behandla ljud- och filmfilerna 

separat. Därmed gick det inte att klippa mellan olika kameravinklar och samtidigt använda sig 

av ljudinspelningen som gjordes i samband med filminspelningen. Därför blev det nödvändigt 

att hitta ny programvara för videoredigering. Valet blev videoredigeringsprogrammet 

Lightworks 12.0.  

Redigeringen tog längre tid än vad som var tänkt, då jag var tvungen att lära mig den nya 

programvaran som jag aldrig tidigare använt. Efter ungefär 18 timmars konstant arbete var 

alla videos färdiga och delade till de inblandade deltagarna för godkännande via 

droppboxlänk. Efter godkännande från de inblandade deltagarna skickade handledaren videos 

vidare till IT-ansvarig som länkade dem till studenternas lärplattform.  

3.2 Deltagare 

För att få svar på studenters upplevelse av filmerna tillfrågades fysioterapeutstudenter som 

gick tredje termin på Luleå Tekniska Universitet och genomförde kurs ”S0080H H14 

Fysioterapi: Bedömning, intervention och interaktion I”. 28 stycken studenter samtyckte till 

att delta i studien. 20 stycken svarade på frågeformuläret (se bilaga 3).  
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Inklusionskriterier: alla studenter som medverkar i kurs ”S0080H, H14 Fysioterapi: 

Bedömning, intervention och interaktion I”.  

Till filminspelningen rekryterades tre deltagare (två demonstrationspersoner och en 

instruktör). Ansvarig föreläsare för momentet axel-skulder undersökning och behandling på 

kurs S0080H kontaktades med förfrågan om deltagande i examensarbete som instruktör. Hon 

informerades om syftet med arbetet och vad hennes roll som föreläsare/instruktör på videon 

skulle innebära. 

Inklusionskriterier instruktör: Legitimerad fysioterapeut och lärare på 

fysioterapeutprogrammet.  

3.3 Procedur och analys 

Muntlig information om studien gavs till studenterna i samband med att informationsbrev (se 

bilaga 1) och samtyckesformulär (se bilaga 1) med förfrågan om deltagande lämnades ut. 

Därefter samlades alla formulär in av mig som författare. Detta genomfördes två veckor före 

examination.  

Fyra kliniska moment på axelundersökning som ingick i kursen, filmades tillsammans med 

ansvarig föreläsare. Därefter redigerdes filmerna och gjordes tillgängliga för studenterna via 

universitets lärplattform tio dagar före deras examination. Ett frågeformulär (se bilaga 3) togs 

fram. För att säkerställa att frågorna kunde ge svar på frågeställningarna och passa med 

studiens syfte så testades frågorna på åtta personer på fysioterapeutprogramet T6 i två 

omgångar. Efter en genomgång av svaren samt en muntlig reflektion av testpersonernas 

åsikter reducerades antalet frågor från sju öppna frågor till totalt fem stycken. Max två 

respektive tre frågor lades på varje sida i frågeformuläret för att skapa mycket utrymme att 

svara på och därmed försöka stimulera till längre svar. En vecka efter kursens slutexamination 

lämnades frågeformuläret ut i samband med en ordinarie föreläsning. Deltagarna fick under 

15-20 minuter anonymt svara på frågeformuläret som lämnades ut till alla som var närvarande 

(22stycken). Alla formulär samlades in när studenterna var klara (totalt 20 ifyllda och 2 

blanka).  

3.4 Dataanalys 

Data analyserades med inspiration av en manifest kvalitativ innehållanalys med induktiv 

ansats (Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  
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Insamlad data skrevs ordagrant över till datorn. Därefter klipptes materialet ut och klistrades 

in i en tabell (se tabell 1) enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2008). Tabellen modifierades 

då allt material blev meningsbärande enheter och ingen kondensering behövde göras. Därefter 

kodades de meningsbärande enheterna efter innehåll. Varannan kod och meningsbärande 

enhet färgades för att lättare kunna särskilja dem. 

Tabell 1: Exempel på hur kodningen gick till. 

 

 

Därefter kontrollerades så att alla formulär var korrekt överförda till datorn och att allt 

material som svarade på syftet inkluderats i analysen. Därpå klipptes alla koder ut och in i en 

ny tabell för att analyseras. Koderna sorterades efter innehåll och buntades ihop till kategorier 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008), i detta steg blev de sex kategorier. Efter en jämförelse 

av innehållet i kategorierna slogs de ihop och bildade slutligen tre kategorier. Efter detta 

analyserades kategorierna var för sig och sammanfattades till ett resultat så nära 

ursprungstexten som möjligt. 

3.5 Etiska överväganden och utgångspunkter för informationsbrev 

Etisk prövning var inte aktuellt för denna studie. Anonymitet för deltagande i studien kunde 

inte kunna uppnås då gruppen som studeras är en specifik klass på fysioterapeutprogrammet 

på LTU, dock nämns inga namn och inget i resultatet kan härledas till den enskilda inom 

gruppen. Deltagarna informerades muntligt och via ett informationsbrev (se bilaga 1) om hur 

studien skulle genomföras, att det var frivilligt att delta och de närsomhelst kunde avbryta sin 

medverkan utan förklaring. Filmerna gjordes tillgängligt för alla studenter i den tillfrågade 

klassen enligt rättviseprincipen (Olsson & Sörensen, 2011) och frågeformulär (se bilaga 3) 
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delades ut till alla i klassrummet, studenterna fick själva välja att medverka. Alla formulär, 

skrivna och oskrivna, samlades in så att de i klassrummet inte kunde veta vilka som valt att 

delta. Riskerna för studenterna bedöms vara ringa och nyttan med tillgången till 

instruktionsfilmer anses som stor.  

 

Inspelning av instruktionsvideo gjordes tillsammans med ansvarig föreläsare som muntligt 

tillfrågats samt informeras om studien i förväg. Demonstrationspersoner informerades om 

studien och innebörden av att delta via informationsbrev och muntligt. I redigeringen 

”blurrades” demonstrationspersonernas ansikte för att minska chansen för identifiering. 

Autonomiprincipen (Olsson & Sörensen, 2011) tillämpas då ansvarig föreläsare samt 

demonstrationspersoner före uppladdning av färdiga filmer till lärplattformen fick titta på 

slutredigerat material och ge sitt godkännande. Risker för demonstrationspersonerna får 

därmed bedömas som ringa då testerna utförs av erfaren fysioterapeut. Nyttan med att delta 

för demonstrationspersonerna som var insatta i det fysioterapeutiskaarbetet var att de fick 

reflektera samt diskutera testutförande och därmed utveckla sin egen kunskap.  
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4 RESULTAT 

4.1 Film 

Filmproduktionen utgjorde ekonomiskt ingen kostnad då deltagarna ställde upp utan 

ersättning, egen kamerautrustning användes samt att filmer distributerades via internet. 

Däremot är det en tidskrävande process, speciellt i förproduktionen då allt skulle förberedas 

och planeras för att göra produktionen och efterproduktionen så smidig som möjligt. Ett 

pilottest av utrustning som kameror och programvara för filmredigering, hade underlättat 

produktion och efterproduktion. Uppdelningen av rollerna med en instruktör, 

demonstrationsperson och filmande regissör underlättade inspelningen, då deltagarna kunde 

fokusera på sin del av produktionen. Under arbetet med filmproduktionen framkom att 

oväntade problem plötsligt kan uppstå. I det här fallet rörde det sig om organisatoriska 

problem med lokal och demonstrationsperson vid produktionstillfället och otillräckligt 

redigeringsprogram i efterproduktionen. En viktig lärdom är att det är bra att i förväg kontakta 

ytterligare en deltagare som kan vara reserv för demonstrationsrollen, så att inspelningen kan 

slutföras om den ordinarie deltagaren inte kan. Under redigeringen noterades att två 

kameravinklar gav fler redigeringsmöjligheter jämfört med om en kameravinkel hade använts 

samt att för varje instruktionsfilm som redigerades tog det kortare tid att redigera nästa. Under 

redigeringen framkom också att det fungerade tillräckligt bra att använda kamerornas 

inbyggda mikrofoner. Ljudkvalitén kunde dock förbättrats ytterligare om en extern mikrofon 

hade använts.  

Arbetet med filmproduktionen (förproduktion, produktion och efterproduktion) av fyra 

undersökningsmoment tog totalt 40-45 timmar att genomföra och resulterade i fem 

instruktionsfilmer som är 1-4 minuter långa och visas i tabell 2 nedan.  
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Tabell 2: Länk till instruktionsfilmer samt lösenord. 

 

Hawkin´s Test 

Test för subacromiellt 

impingement. Håll patientens 

arm i 90° abduktion i GH led 

och 90° flexion i armbåge. 

Utför därefter passiv 

inåtrotation i frontalplan, 45° 

från frontalplanet och i 

sagittalplan. Söker smärta. 

 

http://vimeo.com/user36040981/hawkinstest2014  

Lösenord: hawkinstest_ltu2014 

 

Empty can test 

Test för subacromiellt 

impingement och 

m.supraspinatus. Håll 

patientens arm i 90° graders 

abduktion i scapula plan, be 

därefter patienten lyfta armen 

rakt upp mot taket med armen 

inåtroterad.  

 

http://vimeo.com/user36040981/emptycantest2014 

Lösenord: emptycantest_ltu2014 

 

Biceps load test 2  

Test för SLAP skada. 

Patienten ryggliggandes. 

Placera patientens arm i 120° 

abduktion och med full 

utåtrotation i GH led, 90° 

flexion i armbåge och 

underarm supinerad. Be 

därefter patienten föra handen 

ner mot axeln medans ett 

motstånd ges. Söker smärta.  

 

http://vimeo.com/user36040981/bicepsloadtest2014  

Lösenord: bicepsloadtest_ltu2014 

http://vimeo.com/user36040981/hawkinstest2014
http://vimeo.com/user36040981/emptycantest2014
http://vimeo.com/user36040981/bicepsloadtest2014
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Palpation bonelandmarks 

Spina scapula 

Acromion 

Clavicula 

SC-leden 

”Viken” 

AC-leden 

Tuberculum majus och minus 

Biceps långa sena 

Processus coracoideus 

 

http://vimeo.com/user36040981/palpationboneland

marks2014  

Lösenord: palpationbonelandmarks_ltu2014 

 

Palpation muskler 

M.supraspinatus  

M.infraspinatus  

M.subscapularis 

 

http://vimeo.com/user36040981/palpationmuskler2

014  

Lösenord: palpationmuskler_ltu2014 

 

 

4.2 Studenters upplevelser av videofilmerna  

Nedan redovisas det analyserade resultatet av frågeformulären som studenterna fick svara på. 

4.2.1 Att minnas och repetera kunskap med film 

Studenterna upplevde det svårt att komma ihåg allt som visades en gång av läraren, då det var 

mycket information som snabbt förmedlades. Videon upplevdes inte kunna ersätta 

lektionsundervisning utan fungerade som en bra komplementerande information till 

anteckningar och annan kurslitteratur vid inlärning. Studenterna beskrev att 

instruktionsfilmerna var en bra repetition och att de påmindes om vad som gjordes under 

http://vimeo.com/user36040981/palpationbonelandmarks2014
http://vimeo.com/user36040981/palpationbonelandmarks2014
http://vimeo.com/user36040981/palpationmuskler2014
http://vimeo.com/user36040981/palpationmuskler2014
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lektionstid. Filmerna upplevdes ge en ökad förståelse om de hade missat något under 

föreläsningen. En del av studenterna uppgav att det var svårt att lära sig det praktiska genom 

att läsa böcker och att det därför underlättade att se det utföras på film obegränsat antal 

gånger. Filmerna användes därmed som ett komplement för att bekräfta, kontrollera 

kunskapen när de var osäker på hur ett grepp eller tester utfördes.  Därmed behövde de inte 

hitta en lärare att fråga om de var osäkra. Detta ansågs vara tidssparande och studenten 

upplevde en större säkerhet och kände sig mer bekväm på de undersökningsmomenteten.  

”Att minnas och repetera allt vi har lärt oss. Sen var de bra inlärning också då man kunde se 

om och om igen.” 

”Materialet hjälpte mig förstå det jag missade/inte uppfattade på föreläsningarna. Speciellt 

palpationen var väldigt bra att kunna kolla på några gånger för att förstå.” 

 

4.2.2 Tydliga språkliga och visuella instruktioner upplevs göra det lättare 

Studenterna hade en genomgående positiv uppfattning av filmerna som upplevdes vara 

lättillgängliga, pedagogiska och hade bra ljud- och bildkvalité.  

Studenterna beskrev att filmerna hade tydliga informationsrika instruktioner som framfördes i 

ett långsamt tempo och med ett tydligt språk. Att det var en lärare de kände igen som utförligt 

visade momentet ur olika kameravinklar på samma sätt som de fått lära sig under 

föreläsningar/lektioner upplevdes som positivt. Detta upplevdes göra det enklare att följa med 

och ta efter vad som sas i filmerna. Studenterna upplevde att de hade olika mycket nytta av 

filmerna, tillexempel upplevde de ha störst nytta palpationsfilmerna.  

”Att tydligt och lätt se hur vi ska utföra det praktiska, samtidigt som det ges bra 

instruktioner” 

”Det var filmat från olika vinklar. Långsamt och tydligt språk.” 

”[Filmerna var] Informationsrika och detaljerade. Det var lätt att ta efter vad som sas i 

filmerna.” 

”Lätt att förstå! Väldigt pedagogiskt, bra med berättarröst.” 
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4.2.3 Studenters önskan om mer 

Studenterna hade ingen negativ kritik riktat mot de inspelade filmerna som de fick tillgängliga 

och tyckte inte de behövdes göra någon förändring av dem. Däremot önskade de fler filmer på 

svårare undersökningsmoment presenterades och att filmerna skulle funnits tillgängliga 

tidigare i kursen. Ett förbättringsförslag som kom fram var att en kompletterande beskrivning 

till momentet med information om diagnos och när man skulle använda testet skulle ingå.  

”Kanske någon form av beskrivning tillsammans med filmerna när/varför det används osv.” 

”[Vad var negativt med filmerna?] Inget, hade dock önskat att det fanns fler filmer från LTU 

av lite svårare undersökningar/behandlingar t.ex. en glidmobilisering och beskriva vilken 

rörelse man ökar.” 

”Förståeligt att de kom så sent in på kursen. Men att få fler utförliga videos i början av 

kursen hade varit jättebra!” 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Arbetet har succesivt byggts och formats efter den utveckling diskussioner och idéer tagit det 

vidare. Förändring har varit en stor del som utvecklat arbetet under processensgång och 

därmed fört arbetet framåt. Tidsmässigt blev projektet stressigt då det var kort tid från det att 

processen startade till dess att hela produktionen med att spela in, redigera och få ut 

instruktionsvideos till studenterna i tid innan examination skulle vara klart. Arbetet har styrts 

av studiens syfte som består av två delar, skapa instruktionsvideos och undersök studenters 

upplevelse av dem.  

5.1.1 Skapa instruktionsvideo 

Studier och litteratur för hur man skulle skapa en instruktionsvideo var begränsat och därför 

användes en vägledande artikel skriven av Corbally (2005) som beskriver sitt arbete med att 

producera en sjuksköterskeinstruktionsvideo. Filmprojektet planerades därför med inspiration 

av Corbally´s koncept som delar upp skapandet av video i tre delar (förproduktion, produktion 

och efterproduktion).  

5.1.1.1 Förproduktion 

Förproduktionen var den intensiva biten när allt skulle organiseras och framtida svårigheter, 

problem skulle identifieras och lösas. Mycket tid gick i början åt till att visualisera hur 

filmerna skulle bli och hur jag skulle lösa problemen för att ta mig dit. Hänsyn ska tas till allt 

från rekrytering organisering av deltagare, till föreberedelser för filmning och redigering, 

Corbally (2005) jämför processen med en ritning för ett husbygge, minsta miss följer med och 

påverkar hela arbetet. Utformningen av filmerna utgjordes av flera olika pelare: filmvinklar, 

timing, språk, manus, tid samt möjligheten till redigering (Corbally, 2005). Första fokus låg 

därför på att förbereda viktiga detaljer som jag från början hade en lösning för, till exempel så 

att man kunde filma ur olika vinklar samtidigt, så att dessa sedan kunde visas synkat i 

filmerna. Det var därför bra att jag som regissör inte var demonstrationsperson under 

inspelningen, utan själv kunde sköta filmning efter hur jag hade planerat, istället för att 

instruera någon annan.  
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5.1.1.2 Produktion 

En stor fördel för detta projektet som sparade mycket tid var att föreläsare som agerade 

instruktör under inspelningen var en erfaren fysioterapeut som hade stor vana att föreläsa och 

kunde därmed utan manus direkt improvisera all väsentligt information, samt instruera under 

en och samma inspelning. Tack vare detta var det väldigt få omtagningar som gjordes. Skulle 

projektet haft en mindre erfaren instruktör till exempel en student, skulle ett färdigskrivet 

manus som framförs direkt vid inspelning eller via en berättaröst under redigering, med fördel 

kunna användas (Corbally, 2005). Dock ska man ha i åtanke att manus kan ge en negativ 

påverkan på filmen då berättaren lätt kan bli mer monoton i rösten.  

Det som tog mest tid var när man inför varje tagning diskuterade demonstrationspersonens 

och kamerornas position och sedan riggningen av utrustningen.  En sak som underlättade vid 

positionering av kameran som filmade ovanifrån, var att det gick att kontrollera kameravinkel 

genom att titta på den filmade bilden i realtid i en Ipad.  

Sammantaget blev produktionen lyckad då det inte behövde göras någon komplettering.    

5.1.1.3 Efterproduktion 

Det nya redigeringsprogrammet, Lightworks 12.0, var mycket bättre än det som från början 

var tänkt användas och därför blev det nu möjligt att göra mycket av det som jag ville göra i 

förproduktionen, till exempel visa båda vinklarna samtidigt och blurra ansikten. Det 

sistnämnda var bra för att ännu bättre kunna försäkra demonstrationspersonernas integritet 

och underlätta ur ett etiskt perspektiv. Under redigeringen upptäcktes det att till vissa av 

filmerna hade det varit önskvärt att kunna visa instruktionerna ur fler vinklar. Tidsmässigt 

ställde det nya programmet till problem, då detta tog ett tag att lära sig via instruktionsfilmer 

på Youtube. Med mer tid till redigeringen och reflektion till de färdigredigerade filmerna hade 

förbättringar som exempelvis texter och riktningspilar lagts till direkt på filmerna. I filmerna 

används de ljudspår som spelades in under inspelningen när föreläsande instruktör fritt 

berättar om hur testet ska utföras utan manus. Filmerna kontrollerades i efterhand så att inte 

informationen var felaktig. 

5.1.2 Studenters upplevelser av videofilmerna 

För att besvara syftets del om studenternas upplevelse av filmerna gjordes en analys med 

inspirerats från en manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Metoden är bra att 
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använda för beskrivning av människors upplevelser ur skriftligt material (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008) och analyseras utifrån vad texten säger med så liten tolkning från 

ursprunget som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att besvara studiens syfte rekryterades fysioterapeutstudenter som läste en kurs som 

innehöll praktisk undervisning för undersökning och behandling. Under den aktuella tiden 

fanns det två kurser på fysioterapeutprogrammet på Luleå Tekniska Universitet som innehöll 

praktiskundervisning, studenter i termin tre som genomgick extremitetskurs och studenter i 

termin fem som läste columna. Avgörande för valet av interventionsgrupp blev att 

extremitetskursens examination var förlagd senare än columnas och därmed erbjöd mest tid.   

Då studenterna fick tillgång till filmerna sent in i kursen kan deras upplevelse av filmerna 

påverkats mot om de lämnats ut i samband med axelföreläsningen.  

För att samla in data till studien fick studenterna svara på ett skriftligt frågeformulär med fem 

öppna frågor som svarade på syftet. De sju frågor som från början fanns på frågeformuläret 

testades på åtta personer och reviderades efter deras kommentarer och svar för att öka 

trovärdigheten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Exempelvis, tyckte testgruppen att 

några av frågorna var väldigt lika, vilket ledde till att samma svar skrevs flera gånger. Därmed 

ansågs det inte förekomma fler aspekter att fråga efter.  

Trovärdigheten av insamlad data kan stärkas i denna studie eftersom data kommer från många 

olika personer med erfarenheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008) och därmed går det att 

göra en så bred beskrivning av deras upplevelser som möjligt. Hade mer värderad information 

eftersökts, skulle det gått att göra som Preston et al., (2012) som använde sig av påståenden 

som studenterna fick gradera utifrån ”håller med” och ”håller inte med” på en 10 cm lång 

analog skala. Vid ett större projekt hade det vara möjligt att göra som Sole et al., (2013) som 

kombinerade en enkät med nio stängda och en öppen fråga med intervjuer.  En ytterligare 

fråga som hade kunnat vara bra att använda var hur mycket studenterna hade använt sig av 

filmerna, för att öka resultatets trovärdighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

För att öka resultatets trovärdighet är det viktigt att man inför varje steg under hela processen 

är medveten om sin förförstålse och sitt ställningstagande och hur detta kan påverka resultatet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Även om jag som författare medvetet försökt hålla mig 

så nära den ursprungliga texten som möjligt, har arbetet analyserats av mig ensam, vilket 
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minskar tillförlitligheten. Dock har resultatet granskats och kommenterats av min handledare 

vilket ökar resultatets trovärdighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

En del av studenterna som svarade på frågeformuläret är vänner eller åtminstone vet vem jag 

som författare är, vilket kan till viss del ha påverkat resultatet. När jag umgicks privat med 

dessa tog jag aldrig självmant upp en diskussion angående studien, men svarade på frågor de 

hade angående den. Till detta var frågeformulären anonyma så jag kunde inte veta vem som 

skrev vad, vilket jag tryckte på när de informerades i samband med utlämnandet av 

frågeformulär.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att skapa instruktionsvideos och utvärdera studenternas upplevelse av 

dem. Studien redovisar studenternas upplevelse genom tre kategorier ”Att minnas och 

repetera kunskap med film”, ” Tydliga språkliga och visuella instruktioner upplevs gör det 

lättare”, och ”Studenters önskan om mer”. 

5.2.1 Film  

Den här studien visar att det idag går med relativt enkla metoder att spela in och distribuera 

instruktionsfilm med syfte att användas inom fysioterapeututbildning. De förhållandevis höga 

produktionskostnader och distributions svårigheter som för tio år sedan ansågs utgöra problem 

för inspelning och användande av instruktionsfilmer inom fysioterapeututbildning (Osborn & 

Tentinger, 2003), är med dagens teknik inte längre några problem.  

Idag finns kameror som kan spela in i högupplöst bildkvalité och med bra ljud tämligen billigt 

att köpa. Jag kunde därför till det här projektet använda mig av kamerautrustning och 

videoredigeringsprogram som jag själv hade hemma. Utvecklingen har gjort det ekonomiskt 

möjligt för studenter och institutioner att kunna koppla upp sig till höghastighets internet via 

teknisk utrustning som datorer, smartphones och läsplattor. Detta underlättar distributionen då 

studenterna får tillgång till filmer online istället för på DVD eller CD-rom som tidigare 

(Osborn & Tentinger, 2003; Sole et al., 2013) och därmed får de tillgänglighet till filmerna 

överallt via dator, läsplattor eller smartphone där de har tillgång till internet (van Duijn et al., 

2014). Skulle man dessutom tillåta nedladdning av filmerna ökar tillgängligheten ytterligare. 

En ökad tillgänglighet till filmerna innebär att studenterna kan öva när de vill på dygnet.  

Enkelheten att dela och tillgå filmer online har gjort att både privatpersoner och företag spelar 

in och distribuerar instruktionsfilmer om allt från hur man målar till hur man tränar på bästa 

sätt. Det är därför idag vanligt att både förmedla och ta in kunskap via instruktionsfilmer 

online. Osborn & Tentinger (2003) uppmärksammar i sin studie om instruktionsvideo för 

fysioterapeutstudenter svårigheter med användningen, då det krävdes teknisktillgänglighet 

och kunnande av studenterna. Jag behövde inte lära studenterna i denna studie hur de skulle 

göra för att använda filmerna, då de troligen hade teknisk vana av att se filmer online sedan 

tidigare. Infrastrukturen på skolan med datarum, internetuppkoppling, färdig 

distributionskanal för filmer och att studenterna har tillgång till egen utrustning som dator, 
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mobiltelefon gjorde detta projektet möjligt. Med detta menas att all teknik finns att tillgå och 

kan vara en förklaring till att filmer för undervisning ligger i tiden och är under utveckling.  

Till den här studien spelades fyra undersökningsmoment in och redigerades till totalt fem 

filmer. Palpation inspelningen delades upp i två filmer, ”palpation bone landmarks” och 

”palpation muskler” vid redigering för att korta ner filmtiderna och göra dem mer 

användarvänliga.  De färdigställda filmerna blev mellan 1-4 minuter och visar instruktioner ur 

olika kameravinklar, stundals synkade sida vid sida. Corbally (2005) menar på att det är 

viktigt att visa det ur olika kameravinklar för att instruktioner ska bli tydliga och filmen inte 

ska bli monoton. Under filminspelningen gjordes ett antal lärdomar, bland annat noterades att 

hela processen med att skapa filmerna hade underlättats mycket av ett bättre arbete i 

förproduktionen. Det stöds av Corbally (2005) och Mckenny (2011) som i sina studier uppger 

vikten av att allt planeras i detalj före inspelning. Det var mycket som jag inte tänkte på eller 

ens förväntade mig skulle bli problem. Det som bland annat hade underlättat denna 

produktion hade varit att hitta en lokal som gick att boka, bättre testning av programvaran i 

förproduktionen med ett ”pilottest” som hade underlättat efterproduktionen och fler 

inspelningsdagar. Efterproduktionen bygger så oerhört mycket på de två föregående stegen. 

Mer tid under inspelningen kunde gett mer material, som olika positioner att utföra testerna i, 

undersökningsmoment som zoomats in eller var filmade ur andra vinklar, vilket kunde 

förbättrat filmerna ytterligare. Finns det inte tillräckligt med material eller att materialet inte 

är bra, blir det nästan omöjligt att göra slutprodukten bra. Mer tid till projektet hade gjort det 

lättare, då skulle det kanske varit möjligt att filma, redigera och därefter upprepa samma 

process för att ta om eller lägga till sådant som inte blev bra.  

För studenterna som ser studiens instruktionsfilmer kan det vara svårt att avgöra filmernas 

kvalité på information och utförande, nu visste studenterna vem som var ansvarig för filmerna 

och tillhandahöll informationen. Ett sätt att underlätta för tittaren som ska avgöra filmens 

kvalité, skulle vara att uppge inspelnings datum (McKenny, 2011), referenslista och en 

hänvisning i form av exempelvis en logga till vem som distribuerar filmen. Därför finns det 

en poäng med att institutionen producerar egna instruktionsfilmer med ett korrekt utförande 

efter hur skolan lär ut och därmed kan ge kvalitetsstämpel i form av exempelvis institutionens 

logga som fästs i ett hörn av filmen. 

 



 

Skapande och utvärdering av instruktionsvideo för 

fysioterapeutstudenter – Ett utvecklingsarbete 

Henrik Strömberg 

Kurs: S0001H 

  

 

25 

 

5.2.2 Studenters upplevelser av videofilmerna 

Resultatet visade att studenterna upplevde att instruktionsvideos inte kan ersätta ordinarie 

föreläsningar för undervisning av de praktiska momenten, men fungerar mycket bra som 

komplement vid egna studier då undersökningsmomenten kan ses flera gånger. Detta stöds av 

sole et al., (2013), Kelly et al., (2009) och van Duijn, Swanick, & Donald (2014) som alla 

fann instruktionsfilmer användes bäst som komplement istället för att ersätta den lärarleda 

undervisningens praktiska demonstrationer. En anledning till att det kan vara bättre att 

använda film som komplement än att ersätta undervisning kan vara att studenter känner sig 

mer involverade och kan ställa frågor till en ”expert” (Thiele, 2003) under de lärarledda 

föreläsningarna och sedan under repetition påminnas om hur testerna skulle genomföras med 

hjälp av filmerna (Sole et al., 2013). Studenterna upplevde att videon fungerade som en 

bekräftelse på att de utförde testet på rätt sätt och därmed upplevde sig mer bekväma på det 

undersökningsmomentet. Detta kan jämföras med resultatet från Sole et al., (2013) studie där 

studenterna upplevde ökat självförtroende vid testen men trots detta inte ökade 

examinationspoängen.  

Studenten ska med sina studier förberedas inför sitt framtida yrke. Hur det fysioterapeutiska 

arbetet går till kan beskrivas med följande citat, ”Fysioterapeutens klientrelaterade arbete 

bedrivs som en klinisk resonerande- och beslutsprocess som benämns 

fysioterapiprocessen”(Broberg & Tyni-Lenné, 2009, sida 15). Grunden till 

fysioterapiprocessen är därmed till stor del uppbyggd på djupinriktad inlärningsstrategi som 

anses vara en ”high quality teaching” som stimulerar till ett mer aktivt lärande där studenten 

vill förstå och reflektera i förhållande till tidigare erfarenheter (Hedin, 2006). Hur studenter 

lär sig är olika, men studenterna i denna studie upplevde att det var lättare att lära sig det 

praktiska med hjälp av filmerna istället för att läsa böcker, vilket betyder att film kan vara ett 

verktyg för läraren att möta studenternas inlärning strategier vid planering av undervisningen 

(Hedin, 2006). Resultatet i denna studie visar att studenterna vill ha fler instruktionsfilmer 

vilket får stöd av Hedin (2006) som skriver att dagens studenter kräver mer av läraren än 

tidigare och därför kan man inte göra som alltid gjort. Instruktionsfilmer vara ett steg i rätt 

utvecklingsriktning då de har visat sig stimulerar till ett mer aktivt lärande (Veneri, 2011).  

Ett förbättringsförslag som framkom i studien var att det skulle finnas en kompletterande 

skriftlig beskrivning till filmerna på det momenten som instruerades. I en studie av Preston et 
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al., (2012) där studenter fick tillgång till kompletterande material till instruktionsvideos visade 

att studenterna presterade bättre under examinationen jämfört med de som inte hade tillgång 

till video och det kompletterande materialet. 

Andra förslag som mer frekvent framkom i studien var fler filmer från institutionen och 

tillgång till dem tidigare i kursen. Med tillgång till instruktionsfilmer från start möjliggör man 

för studenten att förbereda sig till kommande föreläsning genom att titta på filmerna (Sole et 

al., 2013). Emellertid fann Sole et al., (2013) att det var lång ifrån alla studenter som 

förberedde sig. Men genom att ge studenten fri kontroll över när och hur ofta de får titta på 

instruktionsfilmerna, har de större möjligheter till att förbättra sin inlärning (Wulf, Raupach, 

& Pfeiffer, 2005) som blir bättre av övning uppdelat på flera tillfällen istället för en längre 

träning vid ett tillfälle (DeBourgh, 2011).  

Innan institutionen väljer att producera filmer bör eftertanke ägnas till vilka möjligheter som 

finns. Dels går det att köpa in färdiga filmer, vilket kan spara tid (McKenny, 2011) men vara 

kostsamt (Veneri, 2011) och ofta kommer med restriktioner eller licenser. Om institutionen 

finner ett bra program skulle det vara möjligt att rekommendera studenten att köpa in 

”filmtjänsten” på samma sätt som görs med övrig kurslitteratur. Undervisningen bör anpassas 

till det programmet, så att instruktioner inte skiljer sig åt. Ytterligare ett sätt skulle kunna vara 

att institutionen väljer ut undersökning- och behandlingsmoment som ingår i undervisningen 

på exempelvis Youtube (van Duijn et al., 2014) och delar en spelningslistan till studenterna 

via lärplattformen.  

Väljer institutionen att spela in egna filmerna, finns möjlighet till att utforma dem efter 

kursernas innehåll (McKenny, 2011) och även möjligtvis göra reklam för universitetet via 

webben om man öppnar upp filmerna för alla, detta har gjorts av University of Connecticut 

(http://fitsweb.uchc.edu/PCMLogin/login.asp)(Orientale et al., 2008). Men hänsyn bör tas till 

att studenterna i denna studie inte upplevde sig ha lika stor nytta av alla filmer, utan väljer 

vilka undersöknings-/behandlingsmoment som spelas in. 

  

http://fitsweb.uchc.edu/PCMLogin/login.asp
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6 KONKLUSION OCH IMPLIKATION 

Studien visar att det med enkla medel går att spela in och distribuera instruktionsfilmer till 

fysioterapeututbildningen. Dock kräver det mycket planering och testande i förproduktionen 

innan inspelningen påbörjas. Det är en tidskrävande process som är avgörande för en bra och 

smidig produktion, vilket är viktigt för att få ett bra material till efterproduktionen. 

Studenterna upplevde filmerna användbara som komplement till ordinarie föreläsning för 

egna studier samt en bekräftelse på att man utförde testet rätt och kände sig bekvämare på det 

undersökningsmomentet. Filmernas lättillgänglighet, tydliga långsamma instruktioner, olika 

kameravinklar, bra bild- och ljudkvalité upplevdes positivt och gjorde det enklare att följa 

med samt ta efter vad som visades i filmerna. Studenterna upplevde sig inte ha lika stor nytta 

av alla filmer och vid framtida produktioner bör man fundera på vilka moment som är 

relevanta. En genomgående önskan var fler instruktionsvideos från institutionen och en 

kompletterande beskrivning av behandling-/undersökningsmomentet till filmen. Detta tyder 

på att det finns ett allmänt behov av instruktionsfilmer som komplement till det nuvarande 

undervisningsmaterialet. Infrastruktur och kunskap för att spela in och distribuera 

instruktionsfilmer finns tillgänglig på institutionen, vilket möjliggör egen produktion.   

Här vill jag som författare upplysa om fyra olika inspelningsmöjligheter:  

1. Föreläsare spelar in live under aktuell föreläsning. Då ger man inte möjligheten för 

studenten att förebereda sig genom att se filmerna före (Sole et al., 2013).  Dock finns risken 

att det blir fel som inte går att rätta till i efterhand.  

2. Föreläsaren/institutionen spelar in instruktionsfilmer innan kursens början.  

3. Studenterna får som grupprojekt spela in ett eller två undersökningsmoment, ta fram 

bakgrundsfakta till de testerna och sedan dela filmerna med klasskamrater.  

4. Studenter får göra det som examensarbete.  
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Hej!  

Under grundutbildningen på fysioterapeutprogramet på LTU ingår det flera praktiska kurser 

där föreläsaren visuellt och muntligt går igenom de praktiska momenten och studenterna får 

därefter tillfälle att själva öva under övervakning på lektionstid. De finns ett fåtal studier med 

goda resultat av undervisningsfilm inom medicin som används som komplement till 

lärarhandledd undervisning. I dagsläget använder sig inte fysioterapeutprogrammet på LTU 

av instruktionsvideos som komplement till de praktiska kurserna.  

Jag heter Henrik Strömberg och studerar termin sex på fysioterapeutprogrammet vid Luleå 

Tekniska Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete om film som komplement till 

praktisk inlärning. Genom att skapa två-tre filmer vill jag undersöka upplevelsen av dessa 

instruktionsfilmer. 

Jag vill härmed tillfråga dig i egenskap av verksam fysioterapeutstudent om du vill vara med 

och använda samt svara på skriftligafrågor om instruktionsvideos av praktiska moment inom 

fysioterapiutbildningen termin tre. 

Syftet med studien är att beskriva hur fysioterapeutstudenter vid termin tre vid Luleå Tekniska 

Universitet, upplever praktiska instruktionsvideos som komplement till ordinarie föreläsning 

om undersökning och behandling. Ni som studenter kommer få tillgång till filmer samt 

tillhörande PDF-dokument med tips&råd till det aktuella momentet. I slutet av kursen 

kommer du få besvara ett skriftligt frågeformulär med ett antal öppna frågor om dina åsikter 

och tankar kring filmerna och dokumentet du fått ta del av. Frågeformulären kommer samlas 

in på plats i klassrummet, därav kommer ni i klassen veta vilka som deltar i studien. 

I examensarbetet kommer det stå att det är er klass som är tillfrågad om deltagande och i 

resultatpresentationen kommer citat från olika personer att ingå, däremot kommer inga 

enskilda uttalande kunna härledas till någon speciell person i klassen. Svaren från 

frågeformuläret kommer att hanteras av mig och min handledare, ingen obehörig kommer ta 

del av det.  



 

Informationsbrev - deltagare Bilaga 1 

  

 

 

 

Det är frivilligt att medverka och du kan utan att uppge skäl när som helst välja att avbryta din 

medverkan. 

Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig. 

Vänliga hälsningar  

Henrik Strömberg  

Tel. 0733161838, E-post. henstr-1@student.ltu.se 

Efter genomfört examensarbete kommer studien våren 2015 finnas tillgänglig på: 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html  

Samtyckesformulär 

Förfrågan om medverkan i examensarbete för fysioterapiexamen. 

• Jag bekräftar att jag fått skriftlig information och möjlighet att kontakta författare och 

handledare av examensarbete för att ställa ytterligare frågor.  

• Jag ger mitt samtycke till att använda samt utvärdera instruktionsvideos och därmed 

medverka i Examensarbetet.  

• Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt, samt att jag kan avsluta mitt 

deltagande när som helst och utan förklaring.  

 

Jag godkänner medverkan i examensarbete 

Datum:…………………………….. 

Namnteckning:…………………………. Namnförtydligande……………………………….. 

 

E-post:…………………………………………………………………………………………. 

Lämnas direkt till ansvarig Henrik Strömberg, 0733161838  

Returnera svarstalong via e-post: henstr-1@student.ltu.se 

 

 

Ansvariga  

Henrik Strömberg, fysioterapeutstudent  
Stina Rutberg, handledare 

Universitetslektor, leg. sjukgymnast  

E-post: henstr-1@student.ltu.se  E-post: Stina.Rutberg@ltu.se  

Tel: 073-31 61 838  Tel: 0920-493225 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

mailto:henstr-1@student.ltu.se
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:henstr-1@student.ltu.se


 

Informationsbrev - 
demonstrationsperson 

Bilaga 2 

 

Ansvariga  

Henrik Strömberg, fysioterapeutstudent  Stina Rutberg, handledare Universitetslektor, leg. sjukgymnast  

E-post: henstr-1@student.ltu.se  E-post: Stina.Rutberg@ltu.se  

Tel: 073-31 61 838  Tel: 0920-493225 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

 

Informationsbrev - demonstrationsperson 
  

Hej!  

Under grundutbildningen på fysioterapeutprogramet på LTU ingår det flera praktiska kurser 

där föreläsaren visuellt och muntligt går igenom de praktiska momenten och studenterna får 

därefter tillfälle att själva öva under övervakning på lektionstid. De finns ett fåtal studier med 

goda resultat av undervisningsfilm inom medicin som används som komplement till 

lärarhandledd undervisning. I dagsläget använder sig inte fysioterapeutprogrammet på LTU 

av instruktionsvideos som komplement till de praktiska kurserna.  

Jag heter Henrik Strömberg och studerar termin sex på fysioterapeutprogrammet vid Luleå 

Tekniska Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete om film som komplement till 

praktisk inlärning. Genom att skapa två-tre filmer vill jag undersöka upplevelsen av dessa 

instruktionsfilmer. 

Jag vill härmed tillfråga dig om deltagande i studien som demonstrationsperson vid inspelning 

av instruktionsvideos om axelundersökning och behandling för fysioterapeutstudenter i termin 

tre på LTU. Du kommer vara patient och synas med ditt ansikte i filmerna.  

Syftet med studien är att beskriva hur fysioterapeutstudenter vid termin tre vid Luleå Tekniska 

Universitet, upplever praktiska instruktionsvideos som komplement till ordinarie föreläsning 

om undersökning och behandling. Tillsammans med instruktionsvideorna kommer 

studenterna få tillgång till ett tillhörande PDF-dokument med tips&råd till det aktuella 

momentet. Studenterna kommer besvara ett skriftligt frågeformulär med ett antal öppna frågor 

om deras åsikter och tankar kring filmerna och dokumentet de fått ta del av.  

Instruktionsvideos kommer laddas upp till studenternas låsta fronter rum och finnas där till 

kursens slut, därefter kommer de tas bort. Det finns ingen garanti för att studenterna inte 

laddar ner filmerna för privat bruk. Du som demonstrationsperson kommer före uppladdning 

få titta på färdigredigerat material och lämna ditt godkännande. Det är frivilligt att medverka 

och du kan utan att uppge skäl när som helst välja att avbryta din medverkan. 

Om du har frågor får du gärna kontakta mig. 

Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig. 



 

Informationsbrev - 
demonstrationsperson 

Bilaga 2 

  

 

 

 

Vänliga hälsningar  

Henrik Strömberg  

Tel. 0733161838, E-post. henstr-1@student.ltu.se 

Efter genomfört examensarbete kommer studien våren 2015 finnas tillgänglig på: 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html  

Samtyckesformulär 

Förfrågan om medverkan i examensarbete för fysioterapiexamen. 

• Jag bekräftar att jag fått skriftlig information och möjlighet att kontakta författare och 

handledare av examensarbete för att ställa ytterligare frågor.  

• Jag ger mitt samtycke till att använda samt utvärdera instruktionsvideos och därmed 

medverka i Examensarbetet.  

• Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt, samt att jag kan avsluta mitt 

deltagande när som helst och utan förklaring.  

 

Jag godkänner medverkan i examensarbete 

Datum:…………………………….. 

Namnteckning:…………………………. Namnförtydligande……………………………….. 

 

E-post:…………………………………………………………………………………………. 

Lämnas direkt till ansvarig Henrik Strömberg, 0733161838  

Returnera svarstalong via e-post: henstr-1@student.ltu.se 

 

 

Ansvariga  

Henrik Strömberg, fysioterapeutstudent  
Stina Rutberg, handledare 

Universitetslektor, leg. sjukgymnast  

E-post: henstr-1@student.ltu.se  E-post: Stina.Rutberg@ltu.se  

Tel: 073-31 61 838  Tel: 0920-493225 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

mailto:henstr-1@student.ltu.se
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:henstr-1@student.ltu.se


 

Frågeformulär Bilaga 3 

 

Ansvariga  

Henrik Strömberg, fysioterapeutstudent  Stina Rutberg, handledare Universitetslektor, leg. sjukgymnast  

E-post: henstr-1@student.ltu.se  E-post: Stina.Rutberg@ltu.se  

Tel: 073-31 61 838  Tel: 0920-493225 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

 

Frågeformulär 

Nedan kommer ett par frågor angående filmerna: 

 Hur använde du det tillgängliga materialet? 

 

 

 

 

 

 

 Vad var positivt med filmerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 Vad var negativt med filmerna? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frågeformulär Bilaga 3 

  

 

Ansvariga  

Henrik Strömberg, fysioterapeutstudent  Stina Rutberg, handledare Universitetslektor, leg. sjukgymnast  

E-post: henstr-1@student.ltu.se  E-post: Stina.Rutberg@ltu.se  

Tel: 073-31 61 838  Tel: 0920-493225 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

 

 

 Hur har materialet hjälpt/underlättat din inlärning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om du fick göra någon ändring avseende film, innehåll eller vad som helst, vad 

skulle det vara? 

 

 


