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Sammanfattning/Abstract
I denna studie ligger fokus på utformning av videoinstruktioner i bildämnet på
gymnasieskolan vilka utvärderats via intervjuer av olika informanter, lärare och studenter. De
videoinstruktionerna som utformades under arbetet bearbetades efter bland annat
motivationsteorier, didaktik i bildklassrummet och innefattar konkreta material samt tekniska
instruktioner. Uppgifterna har producerats med självporträtt som det sammanhängande temat,
i de olika tekniker som tas upp under ämnet bild. Enligt läroplanen skall eleverna bland annat
med hjälp av olika tekniker och uttryckssätt genom både traditionella metoder samt nyare
konstformer, få en bättre förmåga att själva utforma konstbilder och konstföremål med olika
uttryck och budskap. Teknikerna sammanställdes till instruktionsfilmer som kan användas
som ett stöd till lektioner i bild. Videoinstruktionerna hade även som mål att motivera
eleverna, samt att möta elevers varierande inställning och arbetssätt oberoende vilken
motivationsgrad de har i ämnet. En intervju genomfördes med en lärare efter att ha visat
videoinstruktionerna. En gruppintervju genomfördes med lärarstudenter, detta för att inhämta
deras åsikter om videoinstruktionen som läromedel. Centrala teman som framfördes av
informanterna under intervjuerna var bland annat att videoinstruktionen har flera fördelar i en
skolmiljö. Det sparar tid och är ett inlägg i elevernas IT kultur som de lätt kan relatera till.
Videoinstruktionen är motiverande för eleverna men har begränsningar. Instruktionens
budskap måste slipas noga för att komma fram i den form som läraren avser. Den bör även
användas i kombination med annan undervisning för bästa resultat.
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1. Inledning
När jag beskriver mitt eget lärande, hur jag inhämtar information inser jag att jag ofta vänder
mig till internet för svar på frågor eller problem. Framför allt är det videoinstruktioner jag
föredrar. Detta då jag genom att se hur andra löser sina problem får uppslag för mitt eget
problemlösande eller alternativt att jag själv prövar mig fram. Jag beskriver mig själv som en
individ som föredrar att få lösningar till problem visuellt presenterade, exempelvis genom
bilder, med korta och tydliga instruktioner. På Internet finns sajten YouTube, vilket är det
videoforum jag oftast vänder mig till. Sajten (youtube.com) grundades 2005, och är idag
världens näst största sökmotor, efter Google. YouTube själva beskriver sajten som en plats
där miljarder människor kan upptäcka, titta på och dela videoklipp. Det är ett forum där
användare kan ta kontakt med varandra, hjälpa och inspirera. Videomötesplatser likt YouTube
kan i viss mån även vara en interaktiv metod där man gör något tydligt mellan individer, ett
möte mellan människor kring ett innehåll.
För att förstå hur jag som snart färdigutbildad lärare kan undervisa, väljer jag att undersöka
hur jag personligen föredrar att ta in information. Detta för att ge mig bättre förutsättningar till
att lära ut i mina ämnesområden, bild och textilslöjd. Videoinstruktionens struktur innebär att
man lär ut något till åskådaren, men för att eleverna skall förstå vad de har lärt sig bör
videoinstruktionen som medium undersökas och utvecklas. Utifrån mitt eget sätt att lära och
inhämta kunskap ges möjligheten att undersöka och få en förståelse för andras
inlärningsprocesser. Denna studie menar jag kommer bidra till fördjupade kunskaper i att
utforma lektioner som blivande lärare i mitt ingångsämne bild.
Videoinstruktioner är något jag snabbt tar till mig och som jag kommer ihåg en längre tid.
Jämfört med motsvarande information som presenterats genom tal eller text, då utan bilder
eller andra visuella illustrationer. Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlerts bok
Undervisning i teori och praktik– En introduktion i didaktik, beskriver hur den digitala
tekniken blir mer förankrad bland dagens unga (2012):
Den moderna tekniken ger stora möjligheter i lärandet. Internet utgör en viktig
informationskälla men ger också stora möjligheter till interaktion. Bloggar, chatt,
sociala medier och sms hör idag till den vardagliga skrivna kommunikationen
mellan barn och ungdomar. Hur kan detta användas i undervisningen? (Lindström
& Pennlert, 2012, s. 58).
Det problem jag därför vill belysa är hur elever återkopplar, men i kärnan hur de lär sig, av en
lektion eller uppgift. För mig personligen är YouTube ett av de verktyg som passar mitt eget
lärande. Jag ser det digitala mediet som en stor informationskälla där det bara är jag själv, och
i förlängningen de som lagt upp klipp på forumet, som sätter gränserna till vad man kan lära
sig. Oftast finns en stor variation i forumet oavsett ämne. I boken, Slöjda för livet, (Borg, o.a.,
2008) tar författarna upp estetiska sinnena och förmågan att utforma produkter och lösa
problem under ständig tankeverksamhet. Att nytänkande, fantasi, kreativitet och samarbete
med andra under exempelvis projektarbeten är grunden för lärande (Borg, o.a., 2008).
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YouTube kan således vara en motor för fantasi och kreativitet i samverkan med andra, en
mötesplats för lärandet.
Diaz (2012) redogör i boken Webben i undervisningen för hur elever upplevde att lektionerna
var roligare, mer varierande samt att motivationen för arbetet ökade då man använde sig av
digitala resurser i undervisningen. Genom digitala resurser och framförallt Internet kan det
samlas mycket information på en och samma plats (Diaz, 2012). Elever minns framförallt
tillfällen då de lyckats, blivit sedda och känt sig bekräftade, men även möten och situationer
som varit obehagliga eller meningslösa. Som lärare vill man på olika sätt stimulera eleverna
runt undervisningsinnehållet (Lindström & Pennlert, 2012). ”Undervisning handlar om att
sätta kunskaper i rörelse, att starta och utveckla lärprocesser, där olika ämnesinnehåll
bearbetas” (Lindström & Pennlert, 2012, s. 29). Ofta kan ett varierat arbetssätt gynna
elevernas lärande, då de därmed kommer i kontakt med olika sätt att lära. Eftersom det finns
stöd i den tidigare redogörelsen för att digitala verktyg kan vara ett effektivt verktyg för
lärande, vill jag som blivande lärare undersöka hur jag utformar egna videoinstruktioner i de
ämnesområden jag utbildats för och hur de uppfattas av de som ser dem. Min målsättning är:
1.Att

underlätta för eleverna att minnas och kunna återkoppla till uppgifterna.
2.Att få eleverna intresserade av uppgifterna och ämnet.
3.Att öka elevernas motivation för att genomföra uppgifterna.
Jag föreställer mig att de videoinstruktioner jag skapar kan fungera som en introduktion till ett
ämnesområde, eller moment i bildämnet. Således är den primära tanken med studien att
genom ett gestaltande arbete utforma ett läromedel, som kan användas av mig eller någon
annan lärare som ett verktyg och hjälpmedel under lektionerna. Detta hjälpmedel och
följaktligen läromedlet som skapas kommer att ha ett tema, en röd tråd, som följer uppgifterna
genom arbetet. I detta arbete och gestaltning är temat självporträtt, och hur elever kan arbeta
med olika tekniker för att få fram olika uttryck i materialen och således också i porträtten.

1.1. Syfte
Jag anser att för mig som ny lärare, som inte har några utarbetade eller beprövade arbetssätt
för att utveckla uppgifter och lektioner i skolan, att målet därför är att, utveckla uppgifter och
lektioner som ger progression i ämnet. Med en stadig förankring i läroplanen samtidigt som
de skall motivera och inspirera eleverna. Mitt syfte blir därför som följer:
Syftet är att utveckla kunskap i att utforma uppgifter och läromedel i form av
videoinstruktioner till skolämnet bild i både högstadie/gymnasieskolan.

1.2. Frågeställningar
1. Hur kan jag utforma videoinstruktioner i ämnet bild med temat självporträtt?
2. På vilka sätt påverkar videoinstruktionerna individer som använder dem?
3. Vilka för och nackdelar har videoinstruktioner i bildämnet i skolan?
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2. Litteraturgenomgång
Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till mitt valda problemområde. Sammanställning
avser att främja läsarens förståelse av studien och gestaltningen och tolkningen av denna i
analysen. Sammanställningen behandlar styrdokument för gymnasieskolan i bild, didaktiska
ställningstaganden och olika lärstilar.

2.1.

Kursplanen i Bild 2011

Under rubriken “Ämnets syfte” i kursplanen för bild från gymnasieskolan står följande:
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera,
producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika
syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl
tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet
att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en
hantverksskicklighet i några valda tekniker (Skolverket, 2011, s. 1).
Studiemålen är att eleverna skall utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom olika material,
med olika verktyg. Med självporträttet som föremål för gestaltning, ges eleverna möjlighet att
kring ett enhetligt tema prova olika verktyg och metoder. Genom att eleverna får pröva på ett
antal olika metoder och tekniker för att skapa egna självporträtt kommer detta att bidra till en
ökad hantverksskicklighet i ämnet. Genom momentet, redovisning, får eleverna också träna
sin förmåga att förmedla och kommunicera med andra. I ett av de senare styckena i
kursplanen, finns en punktlista och under punkt fyra och fem, under rubriken
“Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande”.
Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och
konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer
och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete
(Skolverket, 2011, s. 1).
Jag använder mig av dessa aspekter som stöd för arbetets inriktning, genom att presentera
traditionella tekniker som exempelvis akvarell i en annan tappning, i form av en video, en
teknik som är klassiskt förankrad men som idag har moderna och nutidsenliga forum via
internet. Vidare tas det upp i det centrala innehållet för kursen Bild 100p, tre punkter som
stödjer valet att använda videoinstruktioner som medium när man utformar uppgifter. Dessa
punkter både avgränsar och ger ett ramverk till vad en uppgift i bildämnet bör innehålla i
fråga om arbetssätt och redovisningsmetoder. Det finns ett fokus på traditionella material och
metoder, men även på nya tekniker med problemlösning och processarbete.



Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för
idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder.
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Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser
och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
Orientering i en mångfald av tvådimensionella tekniker i traditionella material och
metoder såväl som i nya tekniker och medier. Uttrycksförmåga och
hantverksskicklighet i några tekniker (Skolverket, 2011).

Utifrån det centrala innehållet är kunskapskriterierna för betyg E formulerade och det är
viktigt att utgå från dessa då man skapar uppgifter. Dessa kunskapskriterier utgör
bedömningsramen som avgör vad eleverna skall kunna efter avklarad kurs och betyg E.
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker samt med viss säkerhet
formspråk för att åstadkomma önskade visuella effekter. Eleven redogör
översiktligt för sina intentioner med bilden samt diskuterar översiktligt i vilken
utsträckning den lyckas kommunicera det tänkta budskapet. I diskussionen
redogör eleven översiktligt för sambanden mellan uttryck och material, färg och
komposition. (Skolverket, 2011, s. 4).
I kunskapskriterierna står: “I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika
metoder” (Skolverket, 2011). Detta har jag tagit med som ett centralt inslag i min studie och
mina uppgifter. Att eleverna skall få pröva på ett flertal olika tekniker och metoder för att
framställa ett och samma motiv i olika tekniker.

2.2.

Didaktik

Begreppet didaktik kommer ifrån grekiskan didaskalia, vilket betyder undervisning
(Lindström & Pennlert, 2012). Didaktik innebär läran om undervisning eller
undervisningsvetenskap och konsten att undervisa. Didaktik är en kompromiss mellan det
kreativt planerade och de improviserade delarna under ett lektionstillfälle. Pedagogisk
forskning visar att den yrkesskickliga läraren är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att
utveckla elevers lärande i skolan. Lindström & Pennlert (2012) redogör för några didaktiska
aspekter/kriterier som är av vikt för elevers lärande. Den didaktiska triangeln tar upp tre delar
av en helhet som bygger lärandet och är ett krav för att ett lärande skall fungera i
klassrummet. Den tar upp didaktisk kompetens, social kompetens och ämnes-/
innehållskompetens och är centralt i pedagogiskt arbete. Det är mötet mellan lärare, elev och
innehåll. I den utvecklade didaktiska triangeln beskrivs tre områden som är särskilt betydande
för lärarens yrkeskunnande (Lindström & Pennlert, 2012, s. 10). Lindström & Pennlert
presenterar följande kompetenser.
Sociala kompetensen- mötet mellan människor, samspel och kommunikationen mellan
individer. Elever vill bli sedda, bekräftade och känna sig trygga i de grupper de ingår i.
Ämneskompetens- Läraren skall ha en förtrogenhet i ämnet och i grunden förstå
ämnesinnehållet som bearbetas.
Didaktisk kompetens- Lärarens har kunskap och ser sambandet mellan undervisningsinnehåll
och genomförande för elevers lärande. Det vill säga att lärare har förmåga att skapa goda
betingelser för eleverna att kunna växa. (Lindström & Pennlert, 2012, ss. 10-11)
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Läraren (L, i Figur 1) använder sig av (b) social kompentens, (d) didaktisk kompentens samt
(c) ämneskompetens för att lära eleverna det behandlade ämnet. I denna balans kommer
lärandet att ske, i ämnet (UI), till eleverna (E). Detta lärande sker även eleverna sinsemellan,
då de lär av varandra, en form av socialt lärande som ytterligare byggsten.

Figur 1. Utvecklad didaktiska triangeln. Triangeln visar de tre områden som är särskilt betydande för lärarens
yrkeskunnande (Lindström & Pennlert, 2012, s. 10).

Lindström & Pennlert (2012)beskriver hur lärandet är knutet till en drivkraft, dvs. vilket motiv
eleven har inför en uppgift, något som eleven stannar upp inför och fokuserar på. Drivkraften
är den inre kraft som driver individen och lärandet framåt. Denna kraft beskrivs av Lindström
och Pennlert som; inre motivation eller intresse för uppgiften. För att intresset och
motivationen sedan ska kunna omvandlas till tankar och minnen hos eleverna krävs det ett
språk, som är förutsättningen för att man skall kunna kommunicera, reflektera och
argumentera för sina tankar. Språket är ett hjälpmedel för vårt tänkande, och genom lektioner
och uppgifter skall elevernas språk utvecklas och då bara inte det talade språket men också det
förmedlade språket som t.ex. bildspråket hos en individ. Dessa olika språk skapar mening och
sammanhang för vårt lärande, att kunna sätta ord på sina tankar och minnen skapar kunskap
(Lindström & Pennlert, 2012, s. 24).
Lindström & Pennlert (2012) menar att en lärare både ska klara av att planera givande
lektioner men även ha den erfarenhet som krävs för att kunna hantera oväntade situationer,
som kan uppkomma under ett lektionstillfälle. Att fånga upp händelsen under lektionen och
använda den för att skapa en situation där eleverna lär sig något nytt. “Att vara professionell
innebär ju bl.a. att veta vad man gör och varför” (Lindström & Pennlert, 2012, s. 25).
Författarna redogör även för begreppen nyfikenhet och intresse. Att elever minns lärare som
bidragit till att skapa intresse och väckt nyfikenhet vilket lett till att eleverna lärt sig.

2.3 Digitala resurser i skolan
Ofta lär barn genom leken före skolåldern ex. grunderna till att läsa eller räkna. Digitala
läromedel bygger på samma grund som traditionella läroböcker, men har större möjligheter att
koppla till lekfullhet, då digitala medier ofta i fritidssammanhang är en lek eller
underhållning. Viktigt att tänka på är dock användarperspektivet och hur man kan använda
digitala medel i skolan. Vilka regler finns om att sprida och kopiera materialet, vem har
upphovsrätten på materialet och hur får det materialet användas? (Diaz, 2012).
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I dagsläget finns det sajter och andra digitala resurser som lärare kan använda t.ex.
Länkskafferiet (Länkskafferiet, 2014), som samlat länkar med hjälp och tips till digitala
verktyg för skolmiljön. Det finns PIM utbildningar för lärare för att stöda praktisk IT- och
media kompetens. Sajterna visar praktiskt hur olika tjänster och programvaror kan användas i
skolans verksamhet. Även på många museer användes digitala resurser, bland annat
Museifönstret.se, där museer kan dela med sig av sina pedagogiska webbresurser (Historiska
museet, 2014). Utbildningsradion (UR, 2014) tillhandahåller utbildningsmaterial, och även
Lektion.se, som innehåller undervisningstips, uppgifter och länkar, skapade av lärare
(Lektion.se, 2014). (Myndigheten för skolutveckling, 2007).
Precis som samhällets digitala användning ökar så växer användandet av digitala verktyg i
skolan. För ungdomar är det därför normalt att arbeta med digitala verktyg då dessa är ett
vanligt förekommande inslag i deras vardag. För att en lärare skall kunna arbeta med dessa
resurser som finns i informationstekniken måste läraren första ha en basstruktur och kunskap i
ämnet och tekniken/resursen. De digitala läroresurserna skiljer sig från traditionella
läroböcker i flera avseenden. I boken Digitala lärresurser-möjligheter och utmaningar för
skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007) tar författarna upp digitala resurserna som
multimodala, där kommunikationen kan ske med både text, bild och ljud samtidigt. Det
viktigaste är processen och inte den eventuella produkten man framställt. När en ny digital
resurs ska skapas måste råmaterialet, informationen, samlas för att sammanställas i digital
form. Råmaterialet kan hittas i böcker, internet, museer, i tidningar, bilder, video, ljud och
animationer. Vad läraren behöver för att använda digitala resurser är uppfinningsrikedom.
I boken Digitala lärresurser- möjligheter och utmaningar i skolan, beskrivs ett par perspektiv
hur man skall använda digitala resurser i skolan. Första perspektivet är framtidsperspektivet,
vilket innebär att alla skall ha grundläggande IT kunskaper för att förbereda sig för yrkeslivet.
De pedagogiska argumenten är, effektivitet, vissa moment kan läras bättre och snabbare. En
av skolans uppgifter är att ge eleverna digital kompetens, samt en nyckel till livslångt lärande
Eleverna skall kunna söka, samla, bearbeta, producera, redovisa och förstå information.
Eleverna skall utveckla ett kritiskt tänkande, där kreativitet lyfts fram som centralt
(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 23). Även begrepp som motivation tas upp i boken.
Digitala resurser kan kännas som ett spännande verktyg något eleverna känner igen från sin
vardag. Fem argument som nämns för digitala resurser är:
1. Öka individualisering, elever kan arbeta i egen takt och förutsättningar.
2. Lättare och billigare att uppdatera, jämfört med fysiska hjälpmedel
3. Bättre stimulans och variation för elever med olika lärstilar. Genom att
kombinera stillbild, rörlig bild och ljud.
4. Större möjlighet till interaktivitet och direkt återkoppling. Snabba svar.
5. Visa och förklara svåra samband.
Diaz (2012) tar upp och klargör ämnet digital kompetens i ett PM Digital kompetens.
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Det handlar om att ha kunskap om hur tekniken fungerar och vilken roll den nya
tekniken kommer att ha i vardagslivet. Både i hemmet och i arbetet. Till
kunskaper räknas inte bara hanteringen och tillämpningen av olika programvaror
och applikationer, utan även att se till den nya teknikens möjligheter, utmaningar
och risker. Det handlar också om att se hur IT kan stödja det innovativa och
kreativa samt att känna till det juridiska och etiska principerna som gäller vid IT
användning. (2012, s. 57).
Elza Dunkels (2012) beskriver att det finns en brytning mellan generationerna. Denna
brytning ligger i att vissa är infödda IT medborgare, dvs. de som har växt upp med datorer
samt IT, och att andra inte är det. Dunkels skriver att den människa som växt upp med IT har
en annan inlärning via datorer än den som inte gjort det. I praktiken är denna avgränsning
tydlig, dagens yngre har i mycket större utsträckning haft ständig tillgång till datorer och IT
på ett sätt som äldre haft. Personer som föds in i IT samhället kan hantera information och
kunskap på ett annat sätt än de äldre som inte gjort det. Eftersom de vuxit upp med IT anser
de detta vara ett verktyg i kunskapssökandet. Detta kan dock skapa problem, då lärare och
elever kommer från olika kulturer då det gäller IT. Ett exempel på detta som Dunkels tar upp,
innefattar en elev som hade låga betyg i både engelska och bild. Det framkom att eleven på
fritiden arbetat på avancerad nivå med Photoshop och använt sig av instruktioner på engelska
för att lära sig om programmet. Detta är inte en indikation på ett systematiskt problem i skolan
då det är en enskild händelse men visar ett extremfall. I skolan måste man betänka att skolan
och läraren som en enhet inte är uppväxta med IT och inte värderar den kunskap som eleven
besitter då den inte uppvisas på ett klassiskt sätt (Dunkels, 2012, s. 86)

2.4 Lärande och motivation
I Lärandets hur beskriver Pettersen (2010)didaktik, som det samma som praktiskt
pedagogiska konsekvenser. Enligt Pettersen är lärande en kvalitativ förändring hos en individ,
där olika individer har olika förutsättningar för lärande. De främsta förutsättningarna för
lärande är bland annat individens IQ, motivation, personlighetsdrag, tidigare kunskaper,
socioekonomisk bakgrund samt socialt arv (Pettersen, 2010). Som det tidigare redogjort
skriver Lindström och Pennlert (2012) om motivation som en funktion av inre drivkrafter.
Pettersen redogör för hur man kan påverka eleven och dess inre verksamhet. Pettersen
beskriver hur man som lärare kan tänka, hur uppgifter kan utformas för att de skall vara
motiverande för elever. Något som jag tagit i beaktning när jag utformat mina uppgifter:
På samma sätt som lärande handlar om att lära sig något avgränsat eller bestämt,
kan vi tala om motivation i förhållande till något avgränsat- en uppgift, en
lärosituation, en lärmiljö (Pettersen, 2010, s. 162).
De egenskaper en uppgift, situation eller lärmiljö bör ha för att vara motiverande tar Pettersen
upp under fem C:n. När dessa samverkar kan de skapa motivation hos eleverna:
Choice, genom att själva till viss grad vara delaktiga i valet av studieområde.
Curiosity, uppgiften bör väcka nyfikenhet, undran, vilja att utforska och förstå.
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Challenge, uppgiften bör utmana tidigare erfarenheter, kunskaper kompetenser.
Control, lärsituationerna bör både ges tillfälle och ställa krav på självstyrning.
Collaboration, möjlighet att samarbeta kring uppgiften (Pettersen, 2010, s. 162).
Det är bland annat genom kombinationen av trygghet, utmaning, nyfikenhet som motivation
hos eleverna skapas. Det är en balansgång att hitta en lämplig utmaning, som gör att eleverna
känner tro på sig själva, och samtidigt håller nyfikenheten levande. Detta gör i förlängningen
att läraren kan fokusera på undervisningen (Pettersen, 2010). Att hålla en balans i
svårighetsgrad för att utmaningen eleven ställs inför skall lyfta eleven inte stjälpa den.
Sammantaget definierar jag i detta arbete motivation för elever i skolan utifrån de författare
som behandlats, Pettersen, samt Lindström och Pennlert som behandlats tidigare.

2.4.1 Lärstilar
Pettersen (2010) beskriver olika lärstilar i boken Lärandets hur. Han behandlar där olika typer
av perceptuella preferenser, hur en person vill ta in information. Dessa sammanfattar han
under akronymen VAKT.
Visuellt, Individen lär sig primärt genom att visualisera informationen. Föredrar att se
bilder, filmer eller illustrationer av materialet. Ofta fördrar den att rita vad den hör, eller
under tiden den lyssnar.
Auditivt, Individ lär sig lättare genom att lyssna på berättelser eller föredrag. Då helst
utan bilder, läsning är även en passande modell för den auditive.
Kinetisk, Individen lär sig via att engagera hela kroppen, grovmotorik. Lärandet är
aktivt och direkt, passande för individen är gympa, exkursioner olika praktiska projekt.
Grupp och klassundervisning är ofta inte optimalt.
Taktila, individer lär sig genom finmotorik. De gillar att pyssla och plocka medan de tar
in informationen. De uttrycker sin kreativitet helst genom handarbete, teckning,
målning, modellering och design (Pettersen, 2010).
Lärstilar är enligt Pettersen (2010)som en elevs favoritsätt att ta in och behandla information.
En lärstrategi är en elevs enskilda intentioner och motiv till lärandet. Detta kan beskrivas som
elevens enskilda lärobeteende. Generellt kan man säga att det finns två strategier att ta in
informationen, ytlig eller djup lärstrategi. En elev som har en djup lärstrategi förstår
lärostoffet, och kopplar det till sina egna erfarenheter. En elev med en Ytlig lärstrategi lägger
fokus på att förstå detaljer och begrepp ofta oreflekterat, detta beskrivs som en kortsiktig
kunskap. I denna studie kommer jag framförallt att använda mig av den visuella lärstilen där
eleven lär sig genom visuell information, videoinstruktioner i det här fallet. I videon kommer
både det talade ordet, men också bilder och rörlig bild att vara den förmedlande kanalen.
Med en konvergent lärstil innebär ett utforskande tänkande, och passar bra när individer
praktiskt får tillämpa teoretiska modeller. Dessa individer är bra på att förena teori och
praktik, och riktar sig till individer som har logiska och stegvisa resonemang. De individer
som har en konvergent lärstil trivs bäst med simulering, laboratorie uppgifter som är
problemlösande genom praktiska projekt. De personer som har en ackommoderande lärstil har
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ett utforskande sätt, de trivs med planering och projekt för att främja sitt lärande. Genom
praktiska och erfarenhetsbaserade lärosituationer anpassar sig dessa individer till förändring.
Lärstilen bygger på att försöka och lära av sina misstag, individen kan ofta vara pådrivande
och vill ha ett snabbt svar och få saker och ting verkställda. Dessa individer är ofta lätta att
umgås med, men beskrivs i boken som otåliga. De individerna som har en ackommoderande
lärstil trivs med aktivitetspedagogiska lärsituationer där situationen kräver att man får saker
gjorda. De arbetar ofta bra genom fält och projektarbete. Dessa beskrivs i boken som den
grupp av individer som inte passar in särskilt bra i skolsammanhanget just nu. Eftersom detta
inte är det sättet som samhället ser på kunskap och lärande.

2.4.2 Lärstrategier
Pettersen (2010) tar upp tre olika sätt att som lärare arbeta med de olika lärstrategierna för att
de skall fungera i klassrummet. Antingen arbetar man med Anpassning det vill säga att
matcha en individs läromönster. Eller genom träning, att utveckla enskilda studiestrategier
eller lärandemetoder hos eleverna, för att individerna själva kan reglera och styra sin
läroinsats. Den tredje är genom utmaning, att organisera undervisningen och uppgifter på
sådana sätt som försöker utmana eleverna för att stimulera och eventuellt att studenter kan
omorientera sig och utveckla mer effektiva sätt att närma sig lärandet. Detta korrelerar med
Pettersens fem C:n som tar upp olika aspekter för motivation.
Pettersen (2010) tar vidare upp fyra lärstilar. Divergent lärstil som ofta beskrivs som bra för
kreativa, sensibla individer som är öppna för synpunkter och personlig respons. De
arbetssätten som passar dem är, ideutveckling, brainstorming, intuitiva språngvisa
tankeprocesser med flera möjliga svar. De arbetar ofta bra i grupp. Assimilerande lärstil
passar individer som har ett abstrakt reflekterande sätt till lärande. Det är ett lärande som
kommer inifrån, där individens egna regler, antaganden, erfarenheter och observationer
hjälper lärandet. De har en generell, teoretisk och välstrukturerad kunskap av fakta.
Individerna gillar att följa anvisningar samt att fördjupa sig i analytiska modeller. Dessa
individer har ofta logiska hållbara lösningar, deras idéer är ofta högre värderade än
människorna som idéerna påverkar. I boken belyses denna lärstil som en av de lärstilar som
passar bra in i skolsammanhanget just nu. Eftersom den assimilerande individen föredrar att
drivas av egna erfarenheter och arbetssätt som stämmer väl överens med hur skolan ser på
kunskap och lärande (Pettersen, 2010).
Pettersen(2010) tar bland annat upp Dunn och Dunns läroteorier (2010, s. 50) de ser på
lärandet ur ett annat perspektiv (Pettersen, 2010) om något som inte är baserat på individens
intellekt, utan på hur individer lär. I teorin tar Pettersen genom Dunn och Dunn upp olika
miljömässiga stimuli, hur olika individer har olika preferenser för hur rummet för lärande
skall se ut. Vissa individer föredrar en formell miljö, likt ett kontor, medan andra föredrar
informella miljöer som soffor och kuddar. Själva organisationen av undervisningen och
lärmiljön benämns som sociologiska stimuli. I sociologiska stimuli/faktorer ingår det om
eleven föredrar att arbeta ensam, i par, i mindre grupper på kring tre till fyra personer, eller
om de föredrar större grupper/team på fem till åtta personer. Även vilket stöd och respons
som finns från lärare och föräldrar eller andra vuxna.
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Ytterligare faktorer kan vara om uppgifterna/lektionerna är uppbyggda genom fasta rutiner
och struktur. Vilken tid på dagen spelar också in, samt vilka fysiska behov en individ har för
optimalt lärande. Med fysiska behov innefattar när individen behöver äta, dricka eller sova.
Allt detta spelar en roll för elevers inhämtande av information och i förlängningen för lärande.
Många motsatsförhållanden tas upp som att vissa elever vill ha aktivitet, medan andra föredrar
lugn vid inlärningen. Sedan finns den emotionella stimuli, som varierar mellan elever. De
former som tas upp i boken delas in i den yttre och den inre motivationen. De individer som
drivs av en inre motivation tycker ofta att uppgiften och arbetet i sig är en belöning. De som
drivs av en yttre motivation behöver dock belöning utifrån, bland annat från lärare (Pettersen,
2010). Vidare beskrivs motivation också vara beroende på vilken uthållighet individen har,
det vill säga hur uthållig en elev är till att lära sig, vilket flera gånger likställs med
“motivation att lära sig” i boken Lärandets hur (Pettersen, 2010, s. 161).
I boken kopplas elevernas motivation och intresse ihop, om intresset för lärostoffet finns
kommer eleverna närma sig den med intentionen att förstå. I och med att det primära motivet i
skolan är att förstå informationen kommer eleven att använda sig av en djup lärstrategi och i
den här meningen ha en inre motivation. En ytlig lärstrategi beskrivs genom att när det
personliga intresset att förstå inte finns, måste det finnas andra förstärkare för drivkraften,
belöningar/fördelar då utifrån. Hos en yttre motiverad individ är avsaknaden av intentionen att
förstå tydlig, men intentionen att klara sig genom sina uppgifter finns oftast (Pettersen, 2010).

3 Teori
Detta avsnitt behandlar teoretiska utgångspunkter för studien. Gardners Intelligenser för
inlärning behandlas, mästerlära och dess applikation på Bild och videoinstruktionen i skolan.

3.1 Mästerläran och de sju intelligenserna
Howard Gardner (1997) tar upp liknande begrepp, som han kallar för intelligenser, i teorin går
det att urskilja minst sju skilda intelligenser.





Språklig(lingvistisk)
Logisk-matematisk
Musikalisk
Visuell/spatial





Kroppslig-kinestetisk
Självkännedom
Social

Dessa intelligenser är tanketankekonstruktioner. Likt lärstilarna flyter de in i varandra och
påverkar varandra, de ger alla individer även en möjlighet att avgränsa och resonera om de
processer och förmågor vårt intellekt har. Vår kunskap som individer växer i samma takt som
samhället. I boken tar författaren upp att våra beslutfattare som bär ansvaret för att planera
våra liv och vad och hur vi skall lära oss bör vara medvetna om och förstå det mänskliga
intellektet (Gardner, 1997). Gardners beskriver att visualisering betraktas som ett hjälpmedel
för vårt tänkande. Men han lyfter även fram att vissa forskare anser att visualisering är
tänkandets grund. En av de mest framträdande förespråkarna för den teorin är
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konstpsykologen Rudolf Arnheim (Arnheim, 1974). I sin bok Visuellt tänkande hävdar han att
de viktigaste tankeprocesserna direkt utgår från vår perception av världen (Gardner, 1997).
Gardner beskriver även Mästerlära, att en novis lär av en erfaren mästare, en expert.
Skråväsendet i Sverige dominerades av hantverk, handel och kommersen fram till
industrialismen. För att vidmakthålla kompetensen och speciella färdigheter inom vissa yrken
till nya generationer av yrkeskunniga, användes en praktisk pedagogik. Man började som
lärling med först enkla uppgifter för att se hur verksamheten fungerade för att sedan få ta mer
ansvar inom professionen. Lärlingen blir sedermera gesäll då denne uppvisar en viss
kompetensnivå, den yttersta titeln är att bli mästare (Nielsen & Kvale, 2000, s. 17). Detta är
förmedlandet även av tyst kunskap som kan vara svår att förmedla på annat sätt än att gå i lära
som en lärling. Detta görs i motiverande, inspirerade forum som inte känns lika formella som
ett klassrum. Vilket kan skapa lärande på nya sätt, genom denna informella struktur kan
elever även lära varandra (Nielsen & Kvale, 2000). Grunden till mästerlära ligger i andra
kulturer och i tidsepoker där det skriftlösa samhället behövt förlita sig på andra former att
lära, exempelvis att gå i lära hos en mästare via ett lärlingssystem (Gardner, 1997).
Nielsen och Kvale menar att man kan applicera konceptet på dagens skola, exempelvis inom
slöjden så är ett vanliga inlärningssätt; observation, experimentering och producering. Via
dessa moment lär sig eleven eller lärlingen teknikerna och erhåller en praktisk kunskap
(Nielsen & Kvale, 2000). En fördel med mästarlära i dagens aspekt är dess individfokus,
inlärningen är anpassad till varje elev eller lärling. Beroende på perspektiv är det mästaren
eller lärlingen som är i centrum för lärandet. Mästaren leder inlärningen men behöver inte
vara den som själv är utlärande, undervisningen kan komma från lärlingarna sinsemellan av
de som besitter mer kunskap. Mästaren tillhandahåller lärlingarna verktyg som utvecklar dess
förmåga och därigenom problemlösningsförmåga. Observationen och imitationen tillsammans
med den sociala aspekten är de centrala begreppen (Nielsen 2000, sid. 33).
Dessa koncept kan appliceras på videoinstruktionen. Det filmade materialet likställs som
mästaren eller mästarens kommunicering med lärlingarna/eleverna, den instruerande (läraren)
finns även tillgänglig i sammanhanget då denne medverkar i klassrummet. Instruktionen
observeras och kräver experimentering och producering, dock här inom kontexten
bildundervisning, som kan likställas som den praktiskt kreativa estetiken.
I boken Mästerlära (Nielsen & Kvale, 2000) beskrivs, Tyst pedagogik och tyst kunskap.
Denna tysta kunskap är svårare att förmedla samt att bedöma eftersom det är en kunskap som
inte är lika kvantifierbar. Den tysta kunskapen är en inre kunskap som inte går att lära ut, i en
traditionell mening. Den tysta kunskapen handlar till viss del om att utövaren vet att ett
uttryck är, men det handlar mer om att ett förhållningssätt måste upplevas. Ett förhållningssätt
som är förankrat i verksamheten mer än i de som utövar den. Begreppet situerad undervisning
kan beskriva detta, att läsa om skulptur eller måleri är skilt från att känna leran i händerna
eller dukens motstånd mot penseln.

11

För att eleverna skall lära sig denna kunskap behövs uppsikt och vägledning från läraren.
Eleverna observerar och återskapar, genom denna process kan de utveckla sin skicklighet för
att sedan testa på egna utföranden för att tillslut bli en mästare. I dagens samhälle är det inte
alltid en mästare och en lärling, utan denna kunskapsförmedling sker genom utvecklingen av
internet och informationsförmedling många digitala kanaler, exempelvis genom delandet av
video. Nielsen och Kvale hävdar att om utvecklingen går i rätt riktning ”… att förstklassig
utbildning kommer att vara tillgänglig för alla och envar- ifall man behärskar
informationsteknologin”. (Nielsen & Kvale, 2000, s. 86). Men kritik kan framföras mot denna
form av lärande då den ses som ett ”auktoritärt system som endast imiterar och reproducerar
lärandet” (Nielsen & Kvale, 2000, s. 36). Genom observation, imitation, kreativitet och
reflektion sker lärandet. Att denna form av lärande börjar komma tillbaka kan bero på
problem i utbildningssystemet med att hinna ikapp med samhällets nya sätt att se och hantera
kunskap (Nielsen & Kvale, 2000).

3.2 The flipped classroom
I och med att digitala resurser, specifikt videoklipp, har blivit allt mer tillgängliga, har ett nytt
begrepp äntrat skolvärlden, nämligen The flipped classroom. Begreppet innebär att eleverna
får undervisningsmaterialet innan lektionen, t.ex. att eleverna får tillgång till ett videoklipp. I
och med att eleverna redan sett klippet när de kommer till lektionen kan lektionstiden istället
användas till annat. Exempelvis kan eleverna gemensamt diskutera materialet, ställa frågor
eller analysera det de fått se. I och med att eleverna får mer tid att formulera djupare tankar
angående vad de sett då de har bearbetat materialet mer kan detta ske på ett annat sätt än om
de fått information presenterat under lektionen. Att flippa klassrummet handlar helt enkelt om
att använda dagens teknik för att tillgodogöra sig undervisningstiden maximalt. (Diaz, 2012,
s. 248). Det är i ett flippat klassrum därför viktigt att återknyta till videoklippet och vad de lärt
sig samt ge tid till reflektion. Genom att verkligen få tid att analysera informationen kan
eleverna utvecklas och lära sig mer. Fördelar med videoinstruktioners är att;
Ofta tilltalar eleverna mer, men framför allt ges möjligheten att få lära i sin egen
takt. Ett videoklipp tillåter eleven att pausa, tänka efter, spola tillbaka, lyssna och
titta igen-hur många gånger de vill. En genomgång i klassrummet ger naturligtvis
inte eleven samma förutsättningar. Genom att i lugn och ro få titta igenom en
genomgång kan eleverna istället formulera frågor som faktiskt är baserade på
innehållet (Diaz, 2012, s. 249).
Dock är det viktigt att som lärare inte lita blint på videoformatet. Bara för att något är inspelat
betyder detta inte automatiskt att eleverna kommer att vilja se det. ”Man behöver även ha i
tanke den ständigt aktuella frågan om vad det är som är viktigt i sammanhanget. Precis som
vanligt gäller det att ha ett tydligt syfte och få eleverna att inse varför informationen är
relevant för dem” (Diaz, 2012, s. 250).
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4 Metod
Gestaltningen i den här studien är i form av videoinstruktioner. Dessa kommer även att
benämnas som tutorials i texten, en tutorial behöver inte vara i form av en video, utan kan ha
ett annat format än video ex bild eller text. Översätter man det engelska begrepp tutorials är
betydelsen “handledning”. På bland annat YouTube innefattar tutorials en förklaring, över hur
man skall utföra en specifik uppgift. Process och metod för den här studien kan beskrivas
utifrån följande punkter.
 Läroplanstolkning
 Sökande efter inspirationsmaterial till uppgiften
 Brainstorming av idéer till uppgifterna, snäva in uppgifterna och deras mål.
 Praktiskt arbete med utformandet av videoinstruktionerna
 Intervjuer med lärare och studenter angående instruktionen som gjorts
 Testa på en grupp studenter
 Reflektera över skillnader och strukturer, återkoppla till litteratur i
diskussionsavsnittet.
För att svara på mina frågeställningar och skapa videoinstruktioner som kom att utgöra den
gestaltande delen av studien har jag sett till min egen arbetsprocess. Det tillvägagångsätt jag
använt mig av är en tolkande och reflekterande analys av min egen arbetsprocess. Genom att
förstå min egen arbetsprocess kan jag förstå andra individers arbetsprocesser bättre i och med
att jag kan jämföra processerna med varandra. Experimenterande i arbetsprocessen har tagit
sin utgångspunkt en förutsättningslöshet under inspelningarna om hur jag på bästa sätt
tillverkar instruktioner. Många tekniker och tillvägagångssätt för att presentera informationen
har testats under inspelningen och i efterarbetet.
Intervjuer genomfördes med både en lärare och studenter angående videoinstruktioner som
läromedel. Intervjun med läraren genomfördes först. Filmen visades en gång utan att pröva
materialet, utan diskuterades bara. Under gruppintervjun med lärarstudenterna visades
videoinstruktionen en gång, varpå en workshop genomfördes följt av intervjun, för att fånga
upp olika perspektiv av hur min gestaltning används och togs emot. Samma intervjufrågor
användes under båda intervjutillfällena (bilaga 1). Detta gjordes för att bilda en uppfattning av
intervjurespondenternas uppfattningar om mitt filmprojekt och om instruktionsfilm i skolan i
en vidare kontext. Intervjufrågorna utformades i flera steg och reviderades i omgångar för att
vara öppna och med förhoppningen att de skulle besvara frågeställningarna.
Marner (2009) beskriver semiotiska begrepp när det gäller överföring av information.
Sändaren står för det emotiva perspektivet och mottagaren som försöker att tolka och förstå
bilden.” (Marner, 2009, s. 47). Beaktning måste tas vid vad sändaren vill förmedla till
mottagaren. I informationsförmedling och kommunikation är det ett spel mellan sändare och
mottagare. Sändaren vill överföra en kod av tecken, som utsätts för “brus”, alltså oönskade
störningar på vägen som kan spela roll vid tolkningen av tecknen och koderna som förmedlas.
Exempelvis att olika individer har olika erfarenheter och kunskaper som får dem att tolka och
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förstå informationen. Vi har alltså som mottagare valmöjligheter i hur vi kommer tolka ett
tecken, samt att vi tolkar informationen på olika sätt beroende på våra tidigare erfarenheter. I
tolkningen av informationen hos mottagaren kan det ha två utfall, antingen en gynnad
tolkning, det vill säga att mottagaren tolkar budskapet på det sätt som sändaren önskar, eller
en icke gynnad tolkning, det vill säga att mottagaren tolkar på ett sätt som inte är förenligt
med det sändaren önskade (Marner, 2009, s. 43) (Marner, Möten & medieringar, 2005, s. 99).
Det genomförda arbetet har i viss del utgått från Marners beskrivning av sändare och
mottagare. Sändar perspektivet behandlas, i min egen process i det gestaltande skapande
arbetet. Mottagarens (informanternas) uppfattning av gestaltningen behandlas av intervjuerna
och tolkningen. Under min arbetsprocess har dessa begrepp funnits som en hjälp för mig att
jämföra vad jag velat förmedla med det jag tror kommer att tas emot.

4.1. Min förförståelse
Den förförståelse jag har kommer från VFU: er (Verksamhets förlagd utbildning) där jag fått
utforma uppgifter från början till slut, presentera, genomföra och bedöma uppgifter.
Grundidén till uppgifternas innehåll kom ofta från vad den handledande läraren som planerat
momentet sedan tidigare. Men ett par av mina handledare lät mig pröva egna
uppgifter/lektioner, utan inblandning av handledaren. Jag fick planera från början till slut
vilket gjort att jag har en förförståelse av hur jag bearbetar en idé till en konkret uppgift med
en koppling till kursplanen. De uppgifter och presentationer jag utformat på mina
praktikplatser har jag även prövat på klasserna jag praktiserat i, samt hållit i redovisningar och
bedömning av elevernas prestationer. Då handledaren på VFU: platsen fanns som stöd fick
jag bra återkoppling avseende uppgifterna, deras utformning och genomförandet av lektioner.
Jag har därför tidigare reflekterat över uppgifter jag själv konstruerat samt hur jag arbetar
baserat på synpunkter både från elever och lärare tillsammans med egna reflektioner och
tolkningar av vad jag genomfört.
Angående valet av självporträtt var anledningen att tekniken bakom att göra självporträtt är att
tekniken fungerar väl med de kriterierna från läroplanen jag tänkte behandla, samt att jag har
ett intresse för tekniken och att jag själv uppskattar att experimenterar med självporträtt.
Under urvalet av teknik valde jag förutsättningslöst ut inspirationsbilder och tekniker som
fångade mitt intresse. Dessa tekniker sorterades och valdes därefter ut med tanke på vilka som
var genomförbara tekniker på den tiden jag skulle lägga på gestaltandet. Detta urval visades
sig vara av övervägande del porträtt och självporträtt.

4.2 Forskningsmetodik
I denna studie har jag arbetat utifrån den kvalitativa metoden, eftersom man i kvalitativ metod
använder sig av verbala formuleringar, och inte uträkningar eller statistik. För att besvara
forskningsfrågorna brukas därför kvalitativ metod för att kunna besvara frågeställningarna
och syftet med denna studie. Jarl Backman skriver om kvalitativ metod (2008).
Det kvalitativa synsättet eller ”filosofin” riktar intresset mera mot individen.
Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan hur
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individen tolkar och formar en (sin) verklighet. Detta är en något annorlunda
fråga, som alltså betonar det kvalitativa (Backman, 2008, s. 54).
För att förklara kvalitativ metod kommer jag även att klargöra kvantitativ metod i korthet.
Enligt Jarl Backman (2008) är en kvantitativ metod när man använder sig av mätningar och
analyser, med hjälp av matematik och statistik. Exempel på kvantitativa metoder är: tester,
prov, enkäter, frågeformulär mm. Denna förklaring stämmer även överens med
“Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder” (Holme & Solvang Krohn,
1997). I kvalitativa metoder är det informanternas uppfattning och tolkningar som är
betydelsefulla, genom sociala processer, sociala sammanhang eller tolkningar mm. Kortfattat
kan man beskriva kvalitativa metoder med information som inte enkelt kan kvantifieras och
omvandla till statistik (Bell, 2000).
En nackdel med kvalitativ metod är att man inte vet om bilden man får är representativ för
gruppen eller är unikt endast för de individer som ingår i undersökningen. En kvalitativ metod
kan även innebära att man har en växande och föränderlig uppfattning under hela
datasamlandet, vilken kan leda till att det bli svårt att jämföra de olika enheterna i efterhand.
Fördelar är att det är en flexibel undersökningsmetod då man kan ändra sig under
informationssamlandet, genom att formulera om frågor eller ställa dem i annan ordningsföljd.
Under datasamlandet sker en ständig förbättring och mer grundläggande förståelse av
frågeställningen växer fram. Vilket leder till att man alltjämt har en växande och föränderlig
uppfattning under datasamlandet. Resultatet på en totalsituation, en helhetsbild, en ökad
förståelse för sociala processer och sammanhang.

4.3 Hermeneutik
Enligt Bryman, påverkar forskarens grundsyn studien i dess utformning. Kunskapssyn är
synen på hur kunskap bildas (2011, s.29-30, 35-36). Min syn i enlighet med tidigare avsnitt är
att människan och elevens lärande är ett resultat av inre drivkrafter. Därför utgår jag ifrån att
kulturen eller kontext har mindre betydelse för hur en människa lär sig, utan det är den inre
drivkraften nyfikenheten som avgör hur individens lärande sker. Jag har valt att i denna studie
utgå från ett hermeneutiskt perspektiv.
Hermeneutik är en lära om tolkande. I min kontext tolkas de som tar del av
instruktionsfilmernas upplevelser och tankar om dem. (Ödman, 2007). Genom denna tolkning
vill jag med studien utveckla mitt eget arbete med digitala läromedel och söka kunskap om
detta inom bildämnet. En effekt av den tolkande fokusen blir att resultatet av en hermeneutisk
studie kan vara specifik för omständigheterna som råder vid tidpunkten för studien och hos de
subjekt som studien behandlar (Bryman, 2011, s. 33). Den tolkande aspekten kan därför göra
det svårt att generalisera resultat, men synsättet är mer lämpat för min studie då det kan ge en
djupare förståelse av en specifik företeelse.
Den hermeneutiska cirkeln är ett begrepp som innebär att det inte går att förstå en del i en
helhet utan att förstå helheten. Vice versa går det inte heller att förstå helheten om man inte
förstår dess delar. Tolkningen blir trovärdig först då en jämvikt uppstått, mellan helheten och
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delarna. I praktiska termer innebär detta att man i sin process då man tolkar måste växla
mellan tolkning av delar och helheten (Ödman, 2007, ss. 98-104)

4.4 Urval av informanter
Urvalet av informanter bestod av en yrkesverksam universitetslärare som arbetar på
gymnasielärarutbildningen, samt en grupp av fyra studenter på gymnasielärarutbildningen, två
kvinnor och två män. Anledningen till detta urval var att få fram uppfattningar både ur
lärarperspektivet och ur ett student/elevperspektivet och därmed få ett bredare perspektiv på
skapandet/utformning av uppgifterna.
Urvalet av respondenter till undersökningen har gjorts med stöd från Holmes & Solvang
Krohns metodbok (1997). Urvalet skall göras systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade
kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade (Holme & Solvang Krohn, 1997). I och
med att studiens syfte berör både lärarens och elevernas perspektiv valde jag att ta kontakt
med både aktiva lärare, och elever. De i lärarrollen jag valde ut har arbetsmässig erfarenhet
med att tolka läroplan på olika nivåer, samt att använda sig av olika medel och metoder för att
få eleverna att lära sig. Alla informanter fick jag kontakt med genom personlig kännedom.

4.5 Etiska ställningstaganden
Vid genomförandet av intervjuerna har etiska principer tagits i beaktning samt presenterats för
informanterna. De fyra etiska principerna är som följer:
Först och främst “informationskravet” vilket innefattar att forskaren som håller studien skall
informera om det aktuella syftet med studien till de medverkande. Den andra principen är
“samtyckeskravet” när informanten presenteras inför syftet skall denne själv bestämma om
denne vill medverka. Ytterligare finns “konfidentialitetskravet”, med detta krav menas att
informanten väljer själv att medverka i studien samt att denne skall vara anonym i studien,
dennes identitet skall skyddas. Sist men inte minst informerar man om “nyttjandekravet”
vilket innebär att allt material som insamlats under studien endast kommer att användas till
forskningsändamålet i studien (Dimenäs (red), 2007, ss. 25-27).

4.6 Genomförande intervjuer
Samtliga intervjuer spelades in med en iPhone 4S, och transkriberades samma dag eller
påföljande dag. Anledningen till att transkribera intervjun så snabbt man kan är för att minnas
detaljer, betoningar och känslor som möjligt som framkom under intervjun. Detta är i enlighet
med vad Holme samt Bell tar upp i sina metodböcker gällande intervju. (Holme & Solvang
Krohn, 1997), (Bell, 2000).
För att tillgodose konfidentialitetskravet har jag har valt att benämna mina informanter,
antingen med “informanten”, “Hen” eller ”informanterna” vilket håller informanterna
anonyma och är dessutom genusneutrala benämningar av individen. Begreppet ”hen” används
i dagligt bruk som ett könsneutral personligt pronomen och passar därmed att använda för att
röja minimalt med information om informanten. I resultatpresentationen från intervjuerna
kommer universitetsläraren att kallas hen eller informanten. Under gruppintervjun kommer
informanterna att ha fingerade namn, för att underlätta för läsaren och för att tillgodose
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konfidentialitetskravet. De två manliga informanterna benämns hädanefter Tage och Tom. De
kvinnliga informanterna benämns Tina och Tilde.
Intervjun med universitetsläraren genomfördes på informantens kontor och tog ca 45minuter
att genomföra. Intervjun inleddes med att informanten fick se filmen som skapat om
akvarellteknik. Efter att filmen visats, intervjuades informanten om sina intryck och tankar
kring filmen. Som guide fanns tre samtalsteman som informanten fått presenterade för sig och
kunde samtala kring. Samtalstemana var följaktligen de rubriker intervjufrågorna har.
Informanten fick välja att tala kring den punkt som hen valde. Informanten såg endast
rubrikerna som denne kunde samtala kring. Den ledning jag som intervjuare gav var i form av
följdfrågor tillika de intervjufrågor som fanns under rubrikerna. Intervjun lades upp på
följande sätt för att ge informanten mer frihet i vad som avhandlades, med ledning av frågorna
jag hade inom temat. Intervjufrågorna och samtalsteman ligger i bilagor (bilaga 1). Detta är
således en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011).
En gruppintervju genomfördes med fyra informanter, två män två kvinnor. Intervjun
genomfördes i grupp, och tog ca 40 minuter utöver tiden för workshopen, där samtliga fick
tala fritt och jag som intervjuare endast fanns till när någon fastnat eller kom ifrån ämnet.
Tillfället inleddes med att studenterna ser genom instruktionen för att sedan utföra den i form
av en workshop. Detta för att studenterna skulle få en praktisk erfarenhet av instruktionen och
därmed bättre kunna studera deras åsikter kring instruktionen som läromedel.
Videoinstruktionen som visades och genomfördes var video 1, akvarellteknik. Samtliga fyra
informanter studerar vid ett lärarutbildningsprogram på universitetsnivå. Förberedelser som
material och grundbild hade förberetts innan tillfället, för att spara tid då tillfället som fanns
var 1,5 timma. Videon visades för informanterna en gång, genom att den projicerades på stor
bildskärm. Det gick även att se videon enskilt då klippet var tillgängligt på YouTube.
Under akvarellens torktid genomfördes intervjun med informanterna. Intervjufrågorna och
samtalsteman finns redovisade i Bilaga 1. För informanterna presenterades samtalstemana
medan vidare följdfrågor fanns hos intervjuledaren, detta var följaktligen en semistrukturerad
intervju (Bryman, 2011).
Efter att ha fått mina frågor besvarade transkriberades intervjuerna i sin helhet nära inpå
intervjutillfället. Genom att dela upp svaren från läraren och gruppen i olika system att
bearbeta texten kunde materialet analyseras. Jag delade in svaren från intervjuerna i teman
utifrån svaren som fokuserade på att frågeställningarna. Svaren sorterades in i relevans utefter
mina frågeställningar och andra intressanta fenomen som uppkom under intervjutillfället.
Efter att ha fångat andemening från informanternas svar städades texten upp från att vara
talspråk och utfyllnadsord för att göra texten mer lättläslig. Jag använde mig fortsatt av den
hermeneutiska tolkningsmetoden i och med att jag tolkade och analyserade materialet i
omgångar och såg till detaljer och delar för att knyta det till helheten. Målet var att börja stort
för att sedan smalna av och utvinna essensen av informanternas svar.

4.7 Metod Gestaltning
Under följande avsnitt beskriver jag de metodval jag gjort under min gestaltning.
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4.7.1 Min arbetsprocess
Min arbetsprocess kan delas in i tre större avsnitt. Först, ett förarbete, det förberedande arbete
som behandlade ett urval och en insamling av material inför filmningen. Till detta hör bland
annat inspirationsarbete och förberedelser inför filmningen. Sedan skedde den praktiska
inspelningen av videomaterialet. Sist kom efterarbetet, vilket innefattade klippning,
inspelning av ljudspår och all efterbehandling av den råa videon för att färdigställa produkten.
4.7.2 Förarbete gestaltning
Det sättet som jag oftast inleder ett arbete med är att samla
inspiration, ofta genom bilder. Detta material organiserar och
kategoriserar jag sedan. Nästa fas är att sålla ut och utvinna
det koncept som jag vill förverkliga. Under den här studien
framställde jag videoinstruktioner som utgör gestaltningen i
detta arbete. I förlängningen blev detta ett inlägg i YouTube,
vilket har sin styrka i förmedlandet och delandet av
information i kommunikation med andra individer. Som lärare
vill jag använda denna kanal för att skapa genomarbetade
presentationer och eventuella introduktioner till ett tänkt
område inom bildämnet. Jag började med att försöka
konkretisera mina tankar genom att sammanställa en
Bild 1, mindmap/moodboard över urvalet av
mindmap.
teknik. Egen bearbetning
Med videoinstruktioner som medel att förmedla min gestaltning i olika material och tekniker,
behövdes ett gemensamt tema för filmerna. Denna initiala tanke grundade sig i hur jag själv
föredrar att ta in information och det medium i vilket jag initialt söker information i. De forum
som jag nyttjade för inspiration var; YouTube, Pinterest, bloggar och böcker inom ämnet.
Detta för att välja ut det gemensamma temat för filmerna samt vilka material, tekniker och
motiv som skulle behandlas i instruktionsfilmerna. I boken Webben i undervisningen (Diaz,
2012) beskriver de webbplatsen Pinterest som ett forum för inspiration. Pinterest fungerar
som en digital anslagstavla:
Användarna samlar genom att ’pinna’ olika saker på nätet, länkar tips och idéer i
form av bilder eller videoklipp på en och samma plats. Man kan sedan organisera
materialet i olika så kallade boards (anslagstavlor). Länken till varje originalkälla
sparas automatiskt så att man när som helst kan hitta tillbaka till ursprungs sidan
(Diaz, 2012, s. 43).
Efter att ha sammanställt den första mindmapen tolkade jag vad jag kommit fram till för att
sedan skissa ner de ramarna jag kom att fortsätta att arbeta utefter. Jag tolkade här min egen
process ur ett hermeneutiskt synsätt, med avseende på att se helheten och detaljerna som
beroende av varandra, samt åter att se detaljen och hur den interagerade med helheten
(Bryman, 2011) (Ödman, 2007). Efter detta kom ett skede av visualisering av det insamlande
materialet. Inspirationsbilderna, videoklippen, bloggarna och böckerna som kunde vara av
vikt för de ramar jag satt upp under skissandet av uppgifterna. Jag analyserade sedan bilderna
jag valt för att finna passande tekniker till workshops. Min avsikt blev att utforma uppgifter
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som skulle engagera elever i och med att uttrycket skulle vara effektfullt och fånga elevens
intresse, men även för att de skulle få pröva på olika tekniker i det tänkta området.
Jag upplevde att insamlandet av inspirationsbilder ledde mig till det gemensamma temat för
mina videor. Jag ville arbeta med olika tekniker och metoder för att framställa självporträtt. I
Scherfbecks bok (2000 , s. 9) får man följa konstnärens liv och alla självporträtt som gjorts
under hennes livstid. ”Självporträtt är ett porträtt där konstnären är sin egen modell.
Konstnären ser sig själv i spegel, skapar en bild av sig själv för andra och för sig själv”.
Eleverna skall få pröva på olika tekniker som korrelerar med de kriterier som läroplanen tar
upp. Något som jag kom fram till när jag samlade inspirationsbilder var att mycket av det
inspirationsmaterial jag såg var att de var uppbyggda som Tutorials eller workshops. Eftersom
en av mina ramfaktorer för det här arbetet var tidsaspekten valde jag att arbeta utifrån
tutorials/workshops då detta gör att eleverna hinner pröva på flera tekniker på kortare tid. De
tekniker jag ringat in under förarbetet av gestaltningen var en akvarellteknik med
maskeringsvätska, samt ett digitalt medel för att framställa geometriska bilder.
Utifrån de ramar och material jag samlat kring de specifika uppgifterna utformades en
mall/storyboard. Detta för att alla videos skulle ha en liknande uppbyggnad för att visa på
gemensamma avsnitt och teman. Min tanke var att efter att ha genomfört ett antal olika
självporträtt i en variation av tekniker, skulle eleverna kunna presentera alla porträtten de
gjort för att föra ett samtal kring likheter/skillnader i uttryck pga. materialen och hur det
påverkar uttrycket. Med hjälp av storyboarden samt mitt mål med filmen, användes både
stillbilder, rörlig bild, text och tal för att komplettera den informationen som man som tittare
kan gå miste om när man bara använder sig av en form för förmedling av information. Till
detta lades bakgrundsmusik på för att skapa ett sammanhang och flyt i filmerna. Här var
återigen den hermeneutiska cirkeln igång, jag försökte sätta mig själv in i elevens situation, då
jag gjorde mina kreativa val, hur skulle detta tas emot? Passade de val jag gjort både utifrån
styrdokument och det jag ville förmedla?
Baserat på kunskapskrav i kursplanen (Skolverket, 2011) började jag att utforma ett material
som kunde ligga som en grund till mina tänkta videor. Det insamlade inspirationsmaterialet
sammanställdes sedan till en klassisk uppgiftsinstruktion i textform som jag också själv
använde när jag utformande videon och storyboarden för filmningen. Jag började med att
utforma ett material som kunde ligga som en grund till mina tänkta videor. På hemsidan
Voodoo film finns det en filmskola med tips och hjälpmedel, exempelvis storyboards (bilaga
2). Voodoo film tillhandahåller ett flertal mallar för olika ändamål som man kan ladda ner och
använda sig av arbetet. Jag arbetade fram ett grundligt bildmanus även kallat storyboard
(Voodoofilm, 2014) (bilaga 2). Detta bildmanus följer sedan hela processen både under
filmandet såväl som klippningen av videon. Förarbetet med insamlande och visualisering av
material tog lika mycket tid i anspråk som filmningen. Ytterligare en anledning till
användandet av bildmanus var att klippen skulle likna varandra i struktur (Bilaga 3-5).
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4.7.3 Tutorials/workshops
När man översätter det engelska begrepp Tutorials, är betydelsen, handledning. På YouTube
innefattar tutorials ofta förklaringar över hur man skall utföra en specifik uppgift. Tutorials
likt workshops används ofta för att förklara/instruera för att genomföra uppgifter för att skapa
en produkt. Under den här studien är instruktionerna av uppgifterna i form av
videoinstruktioner. Båda klippen som utformats för studien har samma tema, självporträtt i
olika tekniker för att skapa varierande uttryck. Genom att ha workshops får eleverna ut mer av
lektionerna och får möjlighet att pröva på fler moment och tekniker. Genom detta tror jag att
jag kommer få en bredare och förhoppningsvis djupare materialbank att basera min
bedömning på. Målet med instruktionerna är att de skall vara motiverande och inspirera
eleverna inför det kommande arbetsmomentet.
Tidigare togs inre och yttre motivation upp, det som man kan utröna av det är att extern
motivation inte är lika effektiv som inre motivation som leder till djup lärstrategi. Det jag
avser att göra är att skapa kunskap genom att introducera ett nytt forum för att för att ta in
information. Som lärare skall jag hjälpa eleverna att se nya mönster både i hur olika material
fungerar samt att skapa presentationer som kan skapa nya tankemönster hos eleverna, som en
bas för en utökad och fördjupad förståelse. Man kan säga att när man förstår, hur en
upplevelse eller erfarenhet hänger samman med andra upplevelser/erfarenheter, är det lättare
att återkoppla till detta mönster i en ny situation. För vissa fungerar dessa mönster som visuell
information, individen kan visualisera sin kunskap eller sina problem för att minnas fakta eller
lösningen på problemet. Att arbeta med en variation på arbetsformerna kommer skapa en
dynamik och stärka kunskap hos eleverna (Pettersen, 2010).
Videon fungerar som en introduktion till de tänkta områdena, sedan ligger fokus på
genomförande och prövande av uppgiften, tekniken, metoden. De porträttbilder som
framställs skulle kunna användas i en tolkningsuppgift för att träna eleverna i att urskilja
uttryck i olika tekniker, kanske till och med utveckla personliga stilar i sitt hantverksarbete.
Detta skulle kunna ta sig i form av en utställning med porträtten där eleverna får redovisa för
sina tankar och argumentera för vad de kommit fram till under de uppgifter de genomfört.
Genom att eleverna arbetar med samma tema, självporträttet ser jag det som en bra övning att
arbeta med elevernas utveckling i sin egen stil och skicklighet i hantverket.
4.7.4 Urval av tekniker för gestaltningen
Tekniker och metoder för framställningen av självporträtten valdes för att fungera i form av
workshops, alltså att de har en kortare tidsram än vanliga lektioner. De teknikerna/metoderna
som behandlade i det gestaltande är akvarell och polygonporträtt. Dessa tekniker har
avhandlats i varsin video som finns på YouTube för allmän beskådan.
Bild 2 Inspirationsmaterial för
akvarellmålning med
maskeringsfilm, och 3D bilder
uppbyggda av polygoner. (Do
small things with love, 2014)
(Abduzeedo, 2014)

20

4.7.5 Gestaltningen-inspelningen material
Inspelningen av videomaterialet filmades med en iPad Air. Klippningen skedde även den i
iPaden på den kostnadsfria redigeringsapplikationen, iMovie som använts för bearbetning av
video och audio material. I och med att iPadens alla applikationer oftast är kompatibla med
varandra valde jag att arbeta med andra applikationer på iPaden, för att sammanfoga dem i
min film, stillbilder video, collage och ljudupptagningar. Collagen gjordes i applikationen Pic
Collage, för att arrangera bilderna till mer dynamiska bilder.
Jag började med att göra en “skiss” i form av en video. Jag filmade det tänkta motivet för att
sedan analysera vinklar och bildutsnitt. Jag försökte förstå hur olika förhållanden av ljud och
ljus spelade roll för filmen och för de som skulle se dem. Samt undersöka vilka möjligheter
som fanns för klippning och filmning med hjälp av en iPaden. För att videoklippen bättre
skulle förmedla de tekniker jag valt ändrade jag under testfilmningen bildmanuset för att
ytterligare utveckla det förarbete jag gjort. Initialt var min tanke att vissa delar av
instruktionerna skulle filmas när jag arbetade i datorn. Men okunskap om passande teknisk
lösning och brist på tid för att lära mig detta samt att man inte kan filma bildskärmen direkt
med en filmkamera ledde till valde jag att använda stillbilder istället. Stillbilderna var av
arbete med program som Photoshop och Imagetriangulator (Concept farm, 2014). Så länge
dessa ”printscreen” bilder skickats till iPaden eller tagits med iPadens kamera och finns på
samma kamerarulle kunde man använda dem på samma sätt som de andra stillbilderna.
Stillbilder och rörlig bild fungerar olika i en video, fördelen med en stillbild är att man kan få
mer fokuserad tydlighet i vad man ser under klippet, men stillbilderna kan bli statiskt och
därmed tråkigt att titta på.
4.7.6 Klipping/redigering
Klippningen/redigeringen skedde i applikationen iMovie. Ljudspår och temamusiken som
använts fanns gratis i appen. Bland de största problemen jag stötte på under mitt arbete var när
det började ta slut på utrymme i iPaden. Orsaken till detta var att videoklippen tog för mycket
plats i anspråk. Problemet orsakade tillslut att jag inte kunde fortsätta arbeta med klippen, jag
löste detta genom att radera onödigt material på iPaden, samt att spara klippen i mindre
format. Jag ändrade även tillvägagångsätt efter jag stött på detta problem. Åtgärden blev att
filma råmaterialet helt klart innan jag bearbetade klippen för att spara tid samt för att skapa en
bättre röd tråd i klippen. Detta gjordes med undantag för de klipp jag ändrade hastigheten på.
Jag ville att vissa klipp skulle ha en förhöjd hastighet för att inte videon riskerade att bli
långtråkig. iMovie tillåter endast ändringar av hastigheten till en viss grad i varje projekt,
nämligen fyra gånger snabbare än originalhastigheten. För att komma runt detta problem
utförde jag dessa ändringar i omgångar. Genom att ändra hastighet, och spara om videon för
att öppna den som ett nytt projekt i iMovie kunde hastigheten ändras stegvis. Det längsta
klippet ändrades i fyra omgångar för att slutligen få det så snabbt och kort som jag tänkt mig.
Temamusiken kommer från iMovies ljudbibliotek. Ljudnivån korrigerades för att höja ljudet
på talet och sänka ljudet på musiken, för att beskrivningarna och meningen med videon skulle
bli tydligare. Under redigeringen använde jag den storyboard jag inledningsvis skapat som
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mall (se Bilaga 2). Jag försökte att få ett fungerande flöde och variation i klippningen för att
hålla intresset uppe samt för att skapa samhörighet mellan instruktionerna.
Något jag använde mig mycket av under klippningen och redigeringen var att ta bort ljudet
helt från klippen, för att sedan lägga på nytt ljud i form av en voiceover. Voiceover betyder
”röst över”, d.v.s. att man har lagt på en talad röst över klippen. Även om klippen avbryts
eller är i olika hastighet kommer inte ljudspåret att påverkas eftersom den ligger på ett eget
spår skilt från filmen. I och med att jag inte behöver tänka på talet under inspelningen av
videon så behövdes inte hänsyn till ljud tas under filmningen. Att ljudet skall läggas på sedan
gav mig större möjligheter att klippa och flytta delar som jag ville, eller ta bort delar som inte
var nödvändiga. Detta gjordes för att korta klippen utan att ta med i beräkningen att ljudet inte
kommer fungera. Jag ansåg detta som lämpligt eftersom jag fick fram mer information och
fakta på det här sättet. Dessa ljudspår spelades in i iMovie som direkt lades in i projektet,
sedan kunde ljudklippen behandlas på samma sätt som videoklippen. Båda klippen laddades
sedan upp på YouTube för att vara tillgängliga för de som vill komma åt dem. Adressen är:
https://www.youtube.com/channel/UCsvwivjhM9oEYpPh9biPZ2Q

5. Resultat
Under detta avsnitt presenteras resultatet av gestaltningen som genomförts samt av den
intervju som genomförts med en yrkesverksam lärare samt gruppintervjun som genomförts
med lärarstudenter.

5.1 Film 1 “Akvarell”; Videoinstruktion
På YouTube är titeln till videon ”Akvarell maskering tutorial”, ca 4 min lång. Den behandlar
akvarellmåleri och en teknik där man maskerar med en latexvätska för att spara vissa delar i
bilden vita.

Bild 3 Filmen inleds med en titel på en mönstrad bakgrund, titeln är ”Akvarell”. Egen bearbetning

Det första som presenteras är det slutgiltiga resultat man åstadkommer. Efter att det färdiga
resultatet presenterats går jag sedan direkt vidare till vad man behöver i form av en grundbild.
Därefter förklaras hur man behöver förbereda bilden, i detta fall i Photoshop. Bilden skall
göras svartvit för att sedan ligga som grund till maskeringsarbetet. Hur man skall behandla
bilden för att åstadkomma resultatet förklaras steg för steg genom stillbilder.
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Bild 4bildutsnittet endast över två händer och den bild som kommer att framställas, Egen bearbetning

Efter detta kommer titel bilden med samma bakgrund som i inledningen, men med annan text;
”Variationer på maskering”. En förklaring på olika sätt att arbeta med maskering följer, detta
för att eleverna skall förstå vilka olika resultat de kan åstadkomma.
Bild 5 Två bilder visas där samma
färger och originalbild har
används som grund men som gett
olika resultat när man maskerat av
olika ytor i de två bilderna. Egen
bearbetning

Metoder och tekniker för akvarellmåleri tas sedan upp. Akvarellfärgen förklaras, dess
egenskaper och de olika uttryck som kan åstadkommas med den detta visas samtidigt genom
att varje teknik målas samtidigt.

Bild 6 Teknikerna som förklaras och dess egenskaper samt lika uttryck beskrivs samtidigt som de målas, Egen bearbetning

En titelbild med samma bakgrund som inledningen dyker upp med texten; ”Material för
tekniken”. Detta är klippt så att materialen som skall användas dyker upp i bild en efter en,
alla materialen beskrivs även i ord eftersom allt läggs fram. Detta görs för att spara tid samt
att ge filmen ett lättsamt uttryck.

Bild 7alla materialen räknas upp en efter en, Egen bearbetning.
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I hög hastighet visas hur eleverna skall maskera bilden med hjälp av ett ljusbord. Det ligger
även en voiceover där akvarellfärgen förklaras närmare. Bilden växer snabbt fram inför
tittarens ögon. Följande steg kommer när akvarellfärgen har torkat, då skalas maskeringen
bort, även detta klipp är i hög hastighet och med en voiceover som förklarar detaljer och
tillvägagångssätt under tiden bilden färdigställs. Det färdiga resultatet presenteras och filmen
avslutas. Hela filmen visas i ett stycke, med alla steg efter varandra. Det färdiga resultatet
finns i bilagor (bilaga 6-8).

Bild 8 de sista stegen som snabbspolas för att visa alla stegen i processen. Videon avslutas, Egen bearbetning

5.2 Film 2 “Geometriska porträtt”; Videoinstruktion

Bild 9 intro bild, Egen bearbetning

På YouTube har klippet titeln ”Polygon porträtt” ca 3 min. Filmen behandlar en teknik där
man kan framställa geometriska “3D” bilder genom en applikation som finns gratis på nätet
att ladda ner. Videon inleds med en halvbild där instruktören sitter framför en dator. Det
förklaras vad videon kommer att behandla. Det förklaras sen hur bilden är uppbyggd och en
närmare förklaring av vad polygoner och trianglar är och innebär. Det tas upp att man kan nå
samma resultat med Photoshop men det kräver mer tid och kunskap kring programmet.

Bild 10 halvbild på instruktören som förklarar vad
videon kommer handla om. Egen bearbetning

Bild 11 det färdiga resultatet presentera,
Egen bearbetning s
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Adressen till webbplatsen där man kan ladda ner applikationen dyker upp som en titelsida,
under tiden förklaras appen mer (Imagetriangulatur5) i genom tal. Talet ligger som en
voiceover. En genomgång om vad som kommer krävas för uppgiften räknas upp- en dator,
möjlighet att ladda ner appen samt en bild som man vill behandla. Photoshop tas upp en till
gång och för och nackdelar med appen som kommer användas. Titelsida med texten
”Imagetriangulator5 - så fungerar det” dyker upp följt av en presentation där en beskrivning i
stillbilder steg för steg tar upp hur man öppnar appen samt vad man skall tänka på.

Bild 12 Dessa stillbilder har varvats med några klipp med en närbild av en hand som klickar på musen, för
att blanda upp klippen så inte videon bara är uppbyggda av stillbilder. Egen bearbetning

Jag fortsätter att beskriva appen och dess uppbyggnad, hur man väljer bild och öppnar den i
programmet samt att det måste vara i JPEG format (bildformat) eftersom det är det enda
formatet som applikationen hanterar. När eleverna sedan öppnat sin bild beskrivs det närmare
hur de skall placera ut de punkterna som kommer att utgöra knutpunkterna för trianglarna. Jag
klargör att man bör följa de linjer och fält som finns i bilden för att behålla originalformerna
av linjer och konturer. Detta så att man kan urskilja vad bilden föreställer.
Vidare förklaras de olika alternativen som finns i appen för att se hur trianglarna och den
slutgiltiga bilden kommer att te sig. Exempelvis ”original” som visar de punkter man placerat
ut eller “mesh“ som visar de rutmönster i form av trianglar som är de sammanlänkade
punkterna, samt alternativet “result“ vilket visar den färdiga bilden med de olika trianglarna
fyllda utan hjälplinjer och trianglarna med den sammantagna färgen inom trianglarna. Alla
steg visas genom stillbilder och med beskrivningar i form av en voiceover.

Bild 2 I videon så visas de tre alternativen, original, mesh och result, Egen bearbetning

Slutligen sparar man bilden genom att klicka på alternativet ” Write to PDF” vilket sparar
bilden som gjort. Filmen avslutas. Videon visas i ett parti där alla delar tas upp efter varandra.
Det färdiga resultatet finns i bilagor (bilaga 9).
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5.3 Intervju med yrkesverksam lärare
Informanten börjar med att beskriva sin uppfattning av filmen, de känslor och tankar som
väcktes av filmen. “Jag tyckte att det var jätte jättebra, sedan är det alltid svårt, med musiken,
den är viktig eftersom den håller uppe ton och tempo”. Hen utvecklar att det alltid är en
övervägning hur hög musiken bör vara i, förhållande till talet. Informanten tror att det kan
vara på gränsen för vissa som har det jobbigt med ljud. Det var bland de första tankarna kring
filmen, att musik, tal och dess ljudnivåer kanske skulle behöva höjas respektive sänkas för att
alla skall ha en möjlighet att ta in informationen som förmedlas. Vidare påpekar informanten
att: “För en normalt hörande är det perfekt avvägt. Men man skulle kunna i pedagogiska
sammanhang, kunna göra ännu lite större skillnad.” Vissa kan ha problem med en störande
ljudbild, exempelvis de med koncentrationssvårigheter.
Informanten påpekar att videon har ett DIY format, med begreppet DIY menas ”Do It
Yourself” att göra något själv, d.v.s. att instruktionen visar exakt det som skall göras. Dock
drar videon över till att beskriva något mer, hur akvarellen fungerar och vilka möjligheter den
har. Hen pekar på att detta är användbart i skolan eftersom videon inte bara visar hur man kan
åstadkomma resultatet utan även hur man kan använda materialet. ”Det är som ett intro till
materialet akvarell. Det skulle kunna vara super användbart i skolan till skillnad från DIY
formatet då man bara får veta exakt hur man gör den här bilden och inget mer, jättebra”. Men
hen påpekar även att det beror på vilket syfte man har med videon.
Informanten utvecklar vidare att det viktigaste med uppgifterna är vad det har för syfte, att allt
hänger på hur man skall använda instruktionerna. “Du vill att eleverna skall få både hur
akvarell uppför sig och hur själva mediet fungerar. Det beror på syftet annars skulle man
kunna dela upp och ha två olika filmsnuttar”. Sedan förklarar informanten att man skulle
kunna ha en video med tekniken för att framställa effekten med maskeringen och en video
med information om akvarellen och dess egenskaper. Vidare anmärker informanten även att i
videon användes mycket begrepp och specifika fackord, vilket hen tyckte var något positivt i
och med att det förmedlar ett professionellt språk vilket är viktigt i skolan. Videons längd var
väl avpassad för en gymnasieklass, den var bra ihopklippt och höll intresset uppe.
5.3.1 Lärarintervju-Videoinstruktioner i skolan, ur lärarperspektiv
Vi samtalade om hur informanten själv använder digitala resurser och hur hen uppmanat
eleverna att själva leta information som kan tänkas vara behjälpliga för att lösa uppgiften och
göra egna filmer. Ibland har hen själv samlat digitala resurser utifrån ett specifikt syfte och
sammanställt dem till en lista som eleverna sedan haft tillgång till. Hen säger glatt ”För det
börjar finnas, ett rätt växande arkiv med kunskap i form av filmer på nätet. Det är ju en
jättefiffig resursbank”.
Informanten ser även nackdelar som tekniken för med sig. Detta leder till en stund av
uppgivenhet då hen kommenterar ”Det är alltid teknikstrul, på olika sätt. Allt från kablar som
inte funkar, eller att det inte går att importera från telefonen till den specifika datorn. Ibland
överväger man vilka möjligheter tekniken har jämnt emot hur mycket strul det orsakar”. Hen
tar dock upp många fördelar med videoinstruktioner eller process filmer som förmedlande
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form. Informanten beskriver ett tillfälle då hen använde sig av film som hen hade filmat
arbetet under ett projekt för att sedan snabbt klippa ihop det inför en presentation. På grund av
tidsbrist blev hen tvungen att under presentationen prata till videon som en berättarröst. Detta
blev väldigt uppskattat. “Men jag fick så vansinnigt mycket positiv feedback av bara den här
lilla presentationen. Att de genast fick en uppfattning om hur jag hade jobbat med projektet.
Så man förstod att den visuella dimensionen var viktig i upplevelsen. Det kan vara lättare att
skapa motivation av en instruktionsfilm än i en platt beskrivning”.
Informanten frågades hur de brukar inleda inspirationssökandet inför en ny uppgift. Hen
börjar med att fördjupa sig i förväntande studieresultat. “Vad förväntas det att man skall
kunna efter att man har jobbat färdigt med det här momentet?”. På samma sätt finns det i
grundskolan kunskapskrav att förhålla sig till utifrån det funderar informanten över vilket
innehåll hen skall förmedla. Då hen har innehållet klart för sig så behöver hen bara hitta ett
sätt att förmedla detta innehåll till eleverna på bästa sätt. Hen räknar upp olika
tillvägagångsätt ”Det kan vara att sätta ihop en serie med instruktionsfilmer, eller att jag visar,
eller att de gör någon form av experimentell verkstad”. Informanten berättar att hen arbetar
utifrån följande frågor: “Det är det som är svårigheten, att prioritera rätt. Att alltid förhålla sig
till ett syfte” Vad är syftet? Vad är det som de skall tränas? Vad är det som de skall lära sig?
Informanten berättar att det gäller att inte gå i fällan och göra det som man själv tycker om,
och fastna i det, utan det gäller ha en överblick, vad var syftet från början?
5.3.2 Lärarintervju- Motivation och motiverande lektioner och uppgifter i skolan
Under samtalstemat, Motivation och motiverande lektioner och uppgifter i skolan behandlas
de videoinstruktioner som jag har gjort i kontexten: motivation i skolan. Mitt grepp med
snabba, effektfulla och enkla tekniker för att lyfta och skapa självförtroende hos eleverna
diskuteras. Informanten berättar att denna strategi är något som hen använder själv för att lyfta
sina elever. Informanten berättar att det är för att öppna upp eleverna och intressera dem för
ämnet eller tekniken. För att få dem att inse att de kan och därigenom lyfta deras
självförtroende, för att kunna som informanten uttrycker, ”jobba med dem på riktigt”.
Informanten beskriver hur hen kunde ta influenser från klassen, för hur man kan motivera och
inspirera eleverna. Hens tanke är att ta till vara på strömningar i klassen för att använda det
som ett verktyg för motiverande lektioner.
Jag försökte att boosta deras självförtroende och försöka att förmedla en känsla av
att alla kan. Att de kan göra grejer där de överträffar sig själva och gör jättesnygga
grejer. Sedan när man öppnat upp dem kan man göra fantastiska grejer. För många
elever kommer med super mycket prestationsångest, och vågar inte, de har en
dålig känsla och känner att de inte kan någonting.
Det som informanten ansåg som den viktigaste motivationen var lusten och intresset för
ämnet, utan det blir det svårt att arbeta med dem. Vidare beskriver informanten att: “Först
måste skapa lite självförtroende och lust, ett driv. Det kan vara via, att plocka upp influenser i
klassen. Ofta har klasser olika koder, alltså saker som anses coolt, bra, inne, trendigt och
eftersträvansvärt”. På frågan om hur denna avläsning kan gå till svarar informanten att det
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först kommer genom att man lär känna klassen. Men informanten brukar även göra mindre
undersökningar. “Det var aldrig något super uttalat, men jag brukade ha lite samtal, ibland
gjorde jag små hemliga undersökningar genom att dela ut papper med frågor ex, ritar du på
fritiden? Tycker du om att rita? Vad drömmer du om? Vilka material har du testat på?
Vi talar vidare om hur hen brukar lägga upp sina lektioner, framförallt samlandet av
information eller fakta och inspiration till nya uppgifter. Strategin som informanten hade var
att först samla på Internet, genom att surfa och samla bilder. Dessa bilder behandlar hen
genom att skissa och att skriva texter till för att snäva in det hen ville behandla i den tänka
uppgiften. Hen ansåg att man måste sålla bilderna med ett analytiskt öga och ställa praktiska
frågor som vad är genomförbart? Hen anser även att det är viktigt att uppgiften ser bra ut för
att eleverna skall känna att uppgifterna är givande något hen tycker är en av de roligare
momenten i skolan. Något som informanten lägger lite extra tid på att uppgifterna som skall
delas ut ser snygga ut och att layouten känns trevlig för eleverna.
Det handlar om att planera det här iscensättandet… Men rent konkret hur jag går
tillväga… Jag surfar mycket, tittar på inspirationsbilder, läser saker, skissar, både i
text och i bild. Det blir som en slags bearbetning av idéer. Sedan brukar tiden så
småningom rinna ut, och man måste bestämma sig. Då måste man applicera någon
form av analytiskt tänkande.
Hen analyserar sitt material genom att ställa frågor som: Stopp vad är genomförbart?
Vad har vi råd med? Vad är möjligt? Vilket perspektiv skall uppgifterna ha? Samt att
försöka att sätta sig in i elevernas roll för att förstå deras förutsättningar för lärandet.
Hen undersöker även deras förkunskaper och vilket tillvägagångssätten eleverna får ut
mest av. Det informanten kommer tillbaka till att “ Det inte bara handlar om vad jag
tycker är roligast att förmedla. Men det genomgående är att man försöker hitta uppgifter
som är roliga för alla parter att genomföra. Både för mig och eleverna”. Vi pratar kring
den videoinstruktion jag gjort och dess uppbyggnad. Några tips på förändring samt vad
som fungerade bra. Informanten påpekar flera gånger att videon var så pass tydligt att
jag skulle kunna ta bort delar av den utan att det skulle påverka förståelsen.
Det var jättetydligt… För att du hade med alla delar i processen, sedan la du till
annat. Något som jag uppskattade, exempelvis under de moment när du
maskerade så nyttjade du tiden för att prata om akvarellen och papperskvalitet.
Det tyckte jag var fiffigt. Man vill gärna ha med alla moment i processen, du
använde tiden till att plocka in ytterligare information utan att göra filmen längre.
Det informanten ansåg som det allra viktigaste med instruktionsfilmer generellt var
förståelsen av det som förmedlas. “Förståelsen är viktig, eftersom att det är ett lättförståeligt
medium, annars skulle man kunna gå till biblioteket och titta i böcker”. Hen påpekar även att
det är viktigt att videon ser bra ut, att det fungerar som ett intro. Ljussättning, ljud, musik och
klippning bör vara något som lyfter videon till något mer än en hemmafilm. ”… där någon
mumlar på låg volym under skenet av en glödlampa. Det beror helt på syftet, men ofta så är
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det själva tekniken som jag är ute efter, och då är förståelsen viktigast”. Alltså är det ofta inte
bildkvalitet som är viktig, utan att filmen skall kunna användas pedagogiskt. Sedan anser
informanten själv att ifall material skall användas i ett intro eller liknande är det klart roligare
att presentera en välklippt film.
5.3.3 Lärarintervju Digitala resurser, Videoinstruktion
När informanten talar om samtalstemat Digitala resurser får hen frågan om för- och nackdelar
av användandet av video som instruktion. Hen ser flera fördelar med digitala resurser, en av
dem är att nästan alla idag har en smartphone eller liknande, aldrig har tillgänglighet till
information varit så stor som idag. ”Detta innebär att man kan handleda på helt andra sätt.
Dessutom har vi en bank som gör att vi inte behöver göra allt själva.” Allt från uppgifter till
instruktioner, handledningar och till att finnas på plats för att svara frågor. Vi kan använda
material som andra skapat på ett lättare sätt, och återanvända det vi själva skapat.
Informanten tar även upp nackdelarna med videoinstruktioner ”… nu när samhällstrenden är
att vi skall göra allt själva. Det börjar finnas en uppsjö av instruktioner men de flesta
instruktionerna är resultatinriktade, ofta handlar det inte om något utforskande”. Informanten
tar sitt mobilfodral som ett exempel. Ofta presenterar man produkten; fodralet och eleverna
skall framställa ett exakt likadant. Nackdel är att: ”det dödar fantasin hos oss” vilket hen anser
vara en stor fara med rättframma instruktiva videos. Hen har inte heller uppmärksammat att
experimenterande videos är vanliga, d.v.s. en video som inte presenterar en lösning till ett
problem utan dokumenterar ett sökande efter en lösning. Detta är något som hen saknar som
komplement till DIY formatet. På frågan hur en experimenterande video skulle kunna byggas
upp, svarar hen på följande sätt: ”Man skulle kunna göra så att man sätter ihop olika videos,
och presenterar dem efter varandra”. Informanten påpekar än en gång att målet med uppgiften
är att man vill göra något som är snyggt, är i sig en motivationsfaktor. Inspirationen för
eleverna är att om de utför processen och om de följer instruktionerna, kan de få ett fodral
som ser exakt ut som det här (hen håller upp sitt mobilfodral).
Det informanten beskriver är att det inte är själva produkten som är det. ”Vi vill komma åt
förmågan att öva färg- och formseende, eller materialkänsla”. Informanten beskriver att man
vill att eleverna skall tänka själv “ De skall kunna använda tekniken fritt. Om vi bara
presenterar tekniker på ett låst och produktorienterat sätt tror jag att man riskerar att vi
hämmar deras förmåga att tänka fritt”. ”Anledningen till att man arbetar på ett
produktorienterat sätt i skolan för att… det har blivit trendigt. Det är ingen medveten strategi.
Sedan är det mycket trender, samhällsfenomen och förändringar.” Informanten belyser att det
är processen som är det viktigaste men “Att process kommer bort ibland. En allt större
anledning till att vi måste börja reflektera över vår egen roll i samhället som lärare framförallt
i skapande ämnen. ”Vi har en jätteviktig roll”. Informanten menar, att lärare måste finnas till
för att eleverna skall få en chans till att experimentera och utveckla sig själv och sitt skapande,
för att lära sig nya saker och få ny kunskap.
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Hen beskriver att kunskapskraven och kursplanen kan vara: ” ... luddiga och innehåller hur
mycket som helst, så är det ändå du som måste sålla och hitta kärnan. Dit återkommer man
alltid: Vad är det som egentligen är kärnan?
Informanten beskriver sedan hur samhället befolkas av två typer av medborgare. ”De som är
uppväxta i IT samhället och de som inte är det. Den gränsen går någonstans vid 25års åldern
idag. De som är 25 eller yngre har växt upp i medievärlden, medan de som är äldre har vuxit
upp utanför”. Hen menar att de yngre i dagens samhälle tar till sig information på ett helt
annat sätt än de äldre. Informanten förklarar att videoinstruktioner är ett bra verktyg i och med
att det fungerar i det samhället som finns nu då det kopplar till hur ungdomar arbetar och
tänker idag, samt hur de tar till sig och bearbetar information.
Den yngre generationen har ett flexiblare förhållningsätt, man kan som lärare
släppa ner dem i Photoshop och säga ’lek’ och vips så testar de sig fram till olika
lösningar. … Medan den äldre generationen inte fungerar så utan gärna vill ha ett
kompendium eller liknande. De kräver andra strategier för att det samhället de
växt upp i har sett olika ut.
Slutligen påpekar hen att detta ställer nya krav på oss som lärare att leverera utmaningar som
blir motiverande i skolan, på andra sätt än tidigare. Den sista frågan som ställs, är hur en
perfekt värld skulle se ut? Hur kan skolan vara lösningen till problemet?
I en utopisk värld skulle det vara en skola för alla. Det skulle vara en skola där vi
hittade, hittade varje elevs lust och kunna hitta varje elevs intressen, väcka varje
elevs lust för olika ämnen och utveckla varje elev utifrån dess behov. Vi skulle
inte jobba på det sättet vi gör idag, vi skulle inte jobba upp till samma nivå i alla
ämnen, för att vi har alla olika intressen och olika förutsättningar. Vi skulle lägga
energin på att se varje elev och utveckla just den.
När jag ställer frågan hur detta rent praktiskt skulle kunna lösas svarar informanten att
betygssystemet bör slopas eftersom det enligt hen kan hämma elever skolan håller på att
utvecklas åt fel håll. Hen beskriver: ”Jag tror att vi skulle behöva fundera över det här med
skolan… skola är ett privilegium, jag önskar att eleverna kunde känna det också, skola är ju
något roligt och lustfyllt”.

5.4 Gruppintervju med lärarstudenter
Informanterna har getts fiktiva namn för att underlätta läsningen. Manlig informant 1; Tage.
Manlig informant 2; Tom. Kvinnlig informant 1; Tina. Kvinnlig informant 2; Tilde.
5.4.1 Videoinstruktioner i skolan
Informanterna börjar samtala kring videoinstruktioner i skolan (se bilaga 1). De tar upp det
negativa med all teknik är att dem kan krångla och att man som lärare bör ha en backup för att
förutse alla situationer. Informanterna diskuterade hur denna backup kan utformas och enas
om att en traditionell uppgift i pappersform är lämplig. Dock belyser Tom att backupen inte
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kan vara lika ingående som videoinstruktionen och att det kan ha samma stil med mycket
bilder men i pappersform. Tom påpekar ”Man skall ju ge ut samma uppgift. Dock kanske den
på papperet är förenklad när det är en lång instruktion (för att vara) på ett papper… den
kanske skall vara sammanfattad och enkelt beskriven”.
Något som Tage ser som en fördel med video är att man kan återanvända klippet flera
gånger i olika klasser istället för att föreläsa om samma sak upprepade gånger. ”Då får
de ju exakt samma genomgång allihop och samma förutsättningar”. Tom påpekar att
videon blir enkelt att ta med sig, antingen finns filen på datorn eller ett USB istället för
på papper. ”Man behöver i stort sett inte ens ta med sig videon, den kanske man har på
sin mail, eller på drop box (online lagringstjänst). För datorer finns ofta i klassrummet”.
Tina inflikar dock att denna möjlighet kanske inte är självklar överallt, det beror på
skolan i frågas ekonomi; ”Det finns ju fortfarande skolor som inte har laptoppar från 56:an, en del elever börjar inte förrän 7:an, det är så himla olika”. Även om de flesta
eleverna har tillgång till en skoldator kanske de inte har tillgång till Internet hemma.
Detta är en av aspekterna man som lärare måste ta i beaktning och inte ta för givet.
Både Tage och Tom tror att det kan vara lättare för eleverna att ta till sig video eftersom
det ligger i tiden och eleverna är uppväxta med digitala verktyg och känner till tekniken
och hur de skall använda klippet. Tage poängterar att det är positivt att eleverna kan
använda YouTube-klippet för att, ”Gå in och titta i sin takt efteråt… det är skönt att
kunna gå tillbaka och titta på stegen själv”. Video är även ett bra sätt att variera
undervisningen menar Tom.Tina säger att det blir en personligare instruktion och att det
är positivt att man kan pausa videon under arbetet och därmed ta det i sin egen takt
Tina påpekar att detta är svårt att åstakomma allt under ett lektionstillfälle eller en
föreläsning då det kan vara svårt att ta in alla information i en sittning, att du kunna gå
tillbaka är värdefullt
(Tina) Men om man nu kanske får ett YouTube klipp som man kan relatera till så
har det som fördel att man vet vad man skall göra, eftersom man kan titta om och
om igen. En del har ju den inlärningen att man kanske måste mata flera gånger.
Tilde beskriver att hon använder sig mycket av videoinstruktioner eftersom det i vissa
moment inte räcker med den skrivna instruktionen i pappersform eller att en lärare förklarar
hur man skall göra, utan att det även krävs att det visas för att man skall hänga med. ”För det
är svårt att läsa och förstå hur de menar om man inte ser det på bild samtidigt”. Tage lägger
till: ” Sedan tror jag att det är bra att få se rörlig bild samtidigt som man pratar. För en bild
exempelvis på tavlan eller på papper tillsammans med text fastnar på ett annat sätt”. Toms
teori är att: ”Man kommer ju ihåg mycket lättare eftersom man inkluderar ett till sinne i själva
momentet, synen också. Inte bara det man hör eller läser utan det ser hända också”.
(Tom) Tydlig röst, bra ljus så att man ser, det skall ju vara en bra bild,
sammanfattad. Hålla sig till ämnet inte skena iväg, videons längd spelar inte så
stor roll eftersom man kan och stoppa pausa.
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(Tilde) Det är viktigt att man verkligen ser vad som händer i videon, för ibland när
det är väldigt små grejer (som visas) så kan det vara svårt att se hur man gör eller
vad som skall göras. Då kan det (uppgiften) lätt missuppfattas vilket gör att man
fastnar och inte förstår resten av videon.
Ibland kan kombinationen av olika medier vara fördelaktig, exempelvis text och bild.
Något som alla informanterna verkligen trycker på är att förståelsen är det viktigaste,
detta gäller alla instruktioner och genomgångar. Tom uttrycker det på följande sätt
”Man kan till och med överdriva sin tydlighet, man kan förställa sig att man talar inför
en person som inte förstår alls, att verkligen vara övertydlig”. Informanterna anknyter
till videon som det använt sig av under workshopen och hur den fungerar enligt deras
kriterier för en bra videoinstruktion. Tage anmärker på tydligheten i videon vilket han
jämställer med att han inte stötte på några större problem eller frågor under
workshoppen. ”Jag tycker att den var bra… tydligen, vi förstod ju uppgiften”. Han
räknar upp kriterierna han ansåg vara bra i den här videon. (Tage) ”Både med förklaring
till vad man skall börja, men också vad man skall använda och vad man skall tänka på.
Lagom lång, man hinner inte bli less och tappa fokus”.
Ett annat problem informanterna ser är ett grundat i ekonomi, det kanske inte finns
möjlighet för alla elever då de kanske inte har en smart telefon eller dator där de kan
komma åt materialet, vare sig privat eller via skolan. När informanterna diskuterar kring
videoinstruktioner och hur man skulle kunna använda det i skolan tar de upp praktiska
aspekter. Tage t.ex. påpekar att det kan vara ”Lättare och planera, om man har en
genomgång(klassisk katederundervisning) kan det vara lätt att i stunden glömma bort
någonting man tänkt säga”. Men om man har möjligheten att i lugn och ro planera och
lägga upp filmen kan man se till att man inte missar något. Ytterligare en negativ aspekt
som Tilde, Tom och Tage lyfter är tidsaspekten, det tar tid att göra filmerna och man
behöver speciell kompentens. Men informanterna påpekar även att det kan spara tid om
kan bemästra tekniken.
(Tilde) Det ju ta ganska lång tid att göra sådana här videos tänker jag mig. Man
måste ju spela in… klippa ihop videon… Fast när man väl är klar (med videon)
har man ju något bestående som man kan använda flera gånger.
(Tom) ”Ja det krävs ju mer, man skall ju ha rätt teknik, rätt kunskap och man tid till att
göra videon, det tar ju tid att filma klippa ihop också”… samt att man kan behöva
assistans med någon som håller kameran eller liknande utrustning. Dock ser
informanterna även att videoinstruktioner kan ha positiv påverkan på tidsaspekten.
(Tage) Men den tiden man lägger på att göra filmen tror jag att man tjänar igen
under lektionen. Instruktionsfilmer som är väldigt aktuellt i slöjd och bild, istället
för att eleverna bara skall sitta och vänta på att få hjälp, kanske de själva kan gå in
och titta på stegen och försöka. Som lärare så blir det mer tid under själva
undervisningstillfället.
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En punkt som informanterna diskuterar är följaktligen böckernas och de traditionella
formerna i skolan och deras vara eller icke vara. Dagens teknik har fördelen gentemot
de traditionella formerna då en enorm mängd information ryms i en surf/läsplatta, det
blir enklare att välja bort biblioteken och böckerna. Tage påpekar att det kan vara lätt att
välja bort böcker och de klassiska metoderna att söka information när det finns ”smarta”
lösningar som digitala resurser. Dock lyfter Tage även att ” Skolan måste hänga med
samhällets utveckling också så är det ju”. Tom: ”Bara för att video har blivit populärt så
behöver det ju inte utesluta böcker. Åtminstone inte på en gång, för böcker har ju
fortfarande sitt syfte”.
5.4.2 Gruppintervju -Motiverande lektioner och uppgifter i skolan
Något som informanterna är överens om är hur intresse och motivation verkar vara
sammanlänkade. Tage påpekar att ”Om man är intresserad är det lättare att motiveras”.
Exempelvis när han skall skriva en teoretisk uppgift så är det enklare att skriva om
något som man är intresserad av även om det är lika många sidor som skall skrivas.
Tage berättar även att en lärare kan ligga till grund för motivationen men att, ”Det finns
lärare som har stått med gråa kläder, grått hår, pratat jättemonotont å tråkigt och säger
exakt vad man skall göra inget utöver det, inget som peppar eller ger lektionen lite liv”.
Det Tage menar är att när man som lärare kommer ut i skolorna måste vara förberedd på
att alla inte har samma förutsättningar då skolan konstant utvecklas och förändras.
(Tage) Att tänka på att när man kommer ut så kanske vissa kollegor har jobbat i
30 år och kan vara ganska lätt att de blir kvar i det gamla för att de känner sig
trygga där. För eleverna är det säkert stor skillnad på hur olika undervisningen ser
ut. Antingen Janne 63 år som undervisat historia, eller en helt nyutexaminerad.
På samma sätt som det finns olika lärstilar så finns det lärare som har olika utlärningsstilar.
Något som Tom tar upp var hur en av hans lärare brukade avsluta sina föreläsningar med en
iögonfallande bild som projicerades upp på tavlan. Denna bild återkom sedan som framsida
på det uppgiftshäfte de fick. Vilket gjorde att Tom mindes det som tagits upp. Att använda
humor kan vara ett sätt att nå eleverna. Tage påpekar att motivation ”Är ju upp till varje elev
också men humor kan ofta fungera för att motivera”.
En aspekt som Tilde ansåg som motiverande är uppgiftens tydlighet, eftersom om eleverna
inte förstår så tappar de snabbt motivationen. Tilde ansåg även att en fullständighet i
uppgiften var viktig. Allt skall finnas tillgängligt när uppgiften drar igång för att eleven inte
skall fastna i ett kreativt träsk.
(Tilde) Att det drar igång fort, att man har ett mål med instruktionen, att man inte
måste sitta och fundera på vad man skall göra vilket är väldigt omotiverade, att
man inte direkt kommer på någonting. (Hon jämför med den genomförda
workshopen). Men om man får en sådan här uppgift så har man ju sin bild och det
är bara att starta igång och välja färg. Det är ju som roligt att göra uppgiften
eftersom man bara kan börja direkt.
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Tage säger även att den här uppgiften var motiverande av den anledningen att den tog
upp något nytt och spännande, något som skiljer sig från vanliga uppgifter. Rörande
frågan om videon behöver ändras svarar informanterna att det var vissa detaljer som att
beskrivningen kring tejpningen var lite oklar, samt att man bör informera att man skall
skaka om flaskan med maskering. Tom påpekar att:
(Tom) Jag tycker att videon var ganska komplett. Du visade ju olika alternativ att
måla och maskera för att få olika resultat. Samtidigt som uppgiften var styrd och
enkel hade man fortfarande val hur man kunde göra och det tycker jag om.
Några önskemål som informanterna hade var att ha arbetsprov på de olika teknikerna
som tas upp i videon i klassrummet så att eleverna kan plocka upp dem och studera
dem, t.ex. hur man kan maskera för att nå de olika resultaten. Något som Tilde
uppskattade extra mycket var de partier i videon som snabbspolas med voiceover
eftersom hon såg det som en sammanfattning av vad som gjorts, till skillnad från de
videor som inte visar resultatet av vad som gjorts. ” … för efter att man förstått hur man
skall göra är det intressant att se resultatet… Det är lättare att förstå om man får se, även
om det är snabbspolat.
Tage berättar att han uppskattade uppgiften i och med att man inte behövde finlir när
man skulle färga bilden i och med att den är maskerad. En nackdel är att eleven kanske
bara kladdar utan att tänka efter. ”Men det är lätt att ha bråttom då och inte tänker efter
vilka färger som kommer passa. Där skulle man kunna stoppa eleverna och få dem att
tänka efter innan, kanske testa olika alternativ över vad som kommer passa ihop”. Tage
tycker även att en bra ide hade varit att dela upp filmen i flera kortare avsnitt, eftersom
man slipper spola i filmen för att hitta önskad del. Här tipsar Tom om att denna funktion
redan finns i YouTube gränssnittet, ”Man kan ju ha thumbnails i filmen”. Thumbnails är
hållpunkter i videon, som man snabbt kan ta sig till genom att klicka på dem, en sorts
bokmärken i videon. Även praktiska aspekter kom upp under intervjun. Studenterna
ansåg att rätt material är viktigt. Långa väntetider kunde ha kortats genom att alla haft
ett eget ljusbord för att slippa vänta. Det som Tage och Tom är överens om var att det
var roligt att läraren som gjort videoinstruktionen också var läraren för gruppen, det
skapar en koppling till gruppen. ”Det blir mer personligt och mer relevant”.
5.4.3 Gruppintervju-Digitala resurser (Video Instruktion)
En fara med att använda digitala enheter i klassrummet anser informanterna är att eleverna
inte gör vad de ska. Tage beskriver en farhåga om att eleverna kanske gör annat än att se på
genomgången som förberetts. Studenterna såg endast videon en gång under workshoptillfället,
vilket verkade vara adekvat eftersom inga större frågor väcktes under arbetet. Tage berättar att
eftersom de var en liten grupp vände han sig hellre till mig ifall han hade några frågor:
(Tage) Jag tror att om jag stött på problem så hade jag inte tagit och kollat igenom
filmen igen, då hade jag hellre frågat dig när du finns till och inte är upptagen av
annat. Men om du hade gått iväg och vi hade behövt hjälp så kanske vi hade tagit
upp klippet och kollat.
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Tina anser att detta beror på hur lektionen ser ut, är den exempelvis uppdelad på två
tillfällen tror hon att man skulle använda videon på ett annat sätt. Men som Tina
påpekar att om videon varit längre och uppgiften sträckt sig över fler lektionstillfällen så
kanske ”… så hade eleverna behövt titta på videon igen, eftersom de kanske inte har
bild så ofta och som gör att de glömmer vad de gjorde förra gången”. Informanterna tror
även att videoinstruktioner skulle vara positivt då ordinarie lärare är borta och en vikare
sätts in. Det är enkelt för en vikarie att snabbt titta igenom videon och presentera den för
eleverna. Tage beskriver detta på följande sätt.
(Tage) Instruktionsfilm som man har förberett kan.. (göra det) lättare för vikarien
att ta över snabbt och förstå vad man håller på med. Istället för att få en bunt med
papper med stödord tillhörande någon presentation, så är ju filmen klar. Tror att
det skulle vara lättsamt som vikarie att komma in hastigt. Speciellt när det är så
tydligt beskrivande så om eleverna skulle fråga mig som vikarie så är det enkelt
för mig.

6.

Analys

Det problem jag utgått ifrån är hur jag kan förmedla information genom videoinstruktioner
men även hur jag som blivande lärare tolkar kursplaner, hur jag producerar uppgifter och
presentationer. Jag har jämfört med en verksam lärare för att få en ökad kunskap om mitt
problemområde. Dessa videoinstruktioner har som uppgift att eleverna ska komma i kontakt
med olika tekniker och metoder för att lösa uppgiften, samt att utmana deras lärstilar
(Pettersen, 2010). Förhoppningsvis har detta också som effekt att inspirera och motivera
eleverna till ett fortsatt lärande. Kreativ problemlösning är för mig en av kärnpunkterna i
bildämnet i skolan, när man arbetar med många av de kriterier som tas upp i läroplanen för
bild (Skolverket, 2011). Genom de många egenskaper uppgiften behandlar anser jag att
uppgifterna bör påverka sinnet, eftersom det kan få eleverna intresserade och därmed minnas
uppgiften och få nya erfarenheter. Nyckeln till lärandet är att eleverna minns och sedan kan
återkoppla till dessa minnen (Lindström & Pennlert, 2012).

6.1 Diskussion- gestaltningen
Med hjälp av informanternas diskussion och den tidigare genomgångna teorin kommer jag i
detta avsnitt att reflektera över gestaltningen som jag utformat. Ett mål med detta är att dra
paralleller till min lärarroll och hur jag utformar uppgifter.
Det finns olika metoder för att uppnå kunskap och lärande hos eleverna. I denna gestaltning
har fokus legat på det visualiserade och videor. Jag har försökt skapa videor som ger översikt
men ändå kan förklara detaljer. Videor som har strukturen av en presentation eller
genomgång, likt tutorials. Videoinstruktionen blir en planerad presentation och en del av
lektionen där alla aspekter i förväg är genomtänkta. Det presenteras en väg och en grund till
ett resultat men ändå lämnas plats för eleven att själv undersöka materialet i videon och
experimentera. På grund av det så tror jag att både elever som har en konvergent och en
assimilerande lärostil kan tillgodogöra sig materialet (Pettersen, 2010).
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Jag har valt ett sammanhållet tema på alla mina videor, detta för skapa en möjlighet att öva
särskilt på det valda motivet med olika uttryck. En fördel med att använda samma motiv, men
med olika material, är att man kan jämföra alstren med varandra och undersöka om man kan
urskilja uttrycksskillnader i teknikerna som behandlas.
Jag ser självporträttet som en passande övning för olika tekniker och skickligheter.
Skicklighet och kunskap om materialen krävs för att kunna kommunicera olika utseenden och
uttryck via porträtt. Videoklippen hölls inom ramen för YouTube’s format, d.v.s. enkla, korta
och informativa videor för att vara lätta att relatera till (Myndigheten för skolutveckling,
2007). Jag har även utgått ifrån Pettersens kriterier, de fem C:na och skapat en uppgift som
har de komponenter som krävs för att skapa motivation och lust hos eleven (Pettersen, 2010).
För vart och ett av Pettersens C har det gestaltande arbetet utformats på följande sätt:






Choice; genom att eleven själv är delaktig genom det egna valet av motiv i form av
bild och dess uttrycksätt.
Curiosity; genom att använda en ny teknik och förmedlandesätt som eleven sen
tidigare är bekant med.
Challenge; genom att skapa en uppgift där svårighetsgraden kan ställas in genom
åtagandet i bildens detaljrikedom.
Control; genom elevens egen kontroll över instruktionens förmedlande.
Collaboration; genom den gemensamma presentationen och lärarens närvaro.

Det går att förfina mina instruktioner ytterligare utifrån feedbacken från informanterna.
Hållpunkter ligger i att videon skall vara klar i sitt budskap och ha specificerade
formuleringar. Jag ser även förbättringspotential i att arbeta mer med bildmanusen för att inga
detaljer i bildspråket skall ställa till problem. Både lärare och studenterna i gruppintervjun
ansåg att problem fanns med ljudspråket i filmen. I praktiska termer kan detta bli en sådan
stor störningskälla att vissa elever inte kan ta in materialet, eller att syftet med videon inte
förmedlas som sändaren menat. Exempelvis kan elever med koncentrationssvårigheter eller
hörselsvårigheter uppleva en spretig ljudbild vilken kan vara så pass störande att de inte kan ta
till sig videon. Detta anser jag är av vikt i enlighet med respondenternas tryck på tydlighet. Ett
sådant tillfälle upptäckte jag under presentationen för studenterna. I videon beskriver jag om
att man bör tejpa fast papperet på underlaget, för att förhindra att papperet torkar och blir
buckligt. Men i och med att jag missat att filma och i förlängningen att visa denna process i
videon så gör inte studenterna som det sagts i videon, utan bara vad de sett.
Detta tolkar jag som att i förmedlandet av görandet, är det visuella viktigast i och inte lika
mycket det jag uttrycker med ord. Detta talar för att videoinstruktionen är särskilt stark på det
visuella planet, vilket underlättar lärandet för de med visuell lärstil eller preferens (Pettersen,
2010).
Många skolor börjar även tillhandahålla iPads till lärare vilket möjliggör att använda sig av
dem som ett verktyg under lektionerna. Programmet iMovie som jag använde under min
gestaltning följer med i iPadens grundutbud. I iMovie finns möjligheten att redigera sin film
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långtgående. Möjlighet fanns att separera ljud från video, för att sedan flytta dem individuellt
vilket jag gjorde i ett antal delar av klippen. I och med att jag använder mig av video kommer
jag ha möjligheten att använda materialet jag gjort under lektioner som kan bli mer
individuellt anpassningsbara till eleverna eller klassen. Eftersom eleverna kan pausa, kolla
igenom i sin takt och resonera fram frågor eller andra punkter att diskutera. (Diaz, 2012).
IT teknik medför både fördelar och nackdelar. Samtliga respondenter tar upp teknikens
potential till tekniska problem som ödslar tid. En fördel som informanterna i gruppintervjun
påpekar är att man kan återanvända videoinstruktioner, samt att man har möjlighet att finslipa
instruktionerna innan de visas. Genom att perspektivet är föränderligt i videomediet kommer
eleverna in närmare på lärandet då detaljer kan belysas och blir tydligare (Diaz, 2012).
Videoformatet har även som fördel att man kan möta individen på den nivå som den enskilda
individen befinner sig. En fördel som informanterna beskriver stöds även av Diaz
resonemang. Att med samma material (videoklippet) kan varje elev ta det i den takt som
passar elevens egen lärstil (Diaz, 2012). Eleverna kan t.ex. pausa klippen för att hinna med
eller ta om delar som kanske inte var helt självklara. I mitt urval av tekniker för det
gestaltande var målet att jag skulle kunna möta alla elever och motivera dem oberoende på
vilken teknisk och/eller motivationsnivå de har.
Att använda sig av videoinstruktioner och den visuella lärstilen ger eleverna en möjlighet att
lyftas så högt de har möjlighet till, samt att de kanske kan uppleva en ny lärstil (Pettersen,
2010). Detsamma kan förhoppningsvis leda till att eleverna lär sig mer om sin egen lärstil och
bidrar till utvecklingen av denna. Den visuella lärstilen kommer inte att fungera bäst för alla
eleverna i och med att det finns en variation av lärstilar eller intelligenser som Gardner (1997)
resonerar angående. I och med att det finns ett antal olika intelligenser som Gardner tar upp
bör man komma i kontakt med dessa under sin skolgång för att lära känna sig själv. Genom
uppgiften och dess format anser jag att flera av elevens intelligenser sätts på prov. Den
visuella aspekten behandlas genom uppgiftens videoformat. Något som även studenterna i
gruppintervjun ger en ytterligare dimension i uppgiften enligt Tages resonemang. Elevernas
självkännedom sätts på prov genom att uppgiften behandlar av självporträtt. Just elevens
uttryck av självporträttet och därigenom visande av den egna gestalten kopplar även in i den
sociala intelligensen. Genom att arbetet genomförs i en klass, d.v.s. i en större grupp blir
interaktionen mellan eleverna en faktor. Eleven utmanas att hitta en nivå på sitt uttryck för
gruppen, eleven kan i bästa fall tvingas resonera om vad som för hen är OK. Många av dessa
arbetsformer och intelligenserna är lämpliga att bearbeta i ett skolsammanhang och
framförallt via videoinstruktioner som återknyter till läroplanen (Gardner, 1997) (Diaz, 2012)
(Skolverket, 2011).
Att tänka i nya banor, att se nya mönster och göra nya kopplingar gör att eleverna
förhoppningsvis minns lärdomen. Ur lärlingsperspektivet bör lärandemiljön erbjuda en bred
tillgång till relevanta uppgifter och till fler än en mästare på det område man specialiserar sig
inom. (Nielsen & Kvale, 2000, s. 137). Mästerlära är ett situerat lärande, där lärandet är en
form av social praxis. Mästerlära blir i denna betydelse inte bara en historisk form för
organisering av lärande, utan ett verktyg för att utveckla ny förståelse av lärande i dag.
37

(Holme & Solvang Krohn, 1997, s. 16). Författarna påpekar att lärande är i betydande
utsträckning situerat och inbäddat i praktik. Vi tänker allt mindre på lärande och kunskap som
är integrerade i vår vardag och i de olika former av social interaktion vi ägnar oss åt.
Att lära av en mästare har i århundraden varit det huvudsakliga sättet för unga att bli invigda i
de färdigheter, kunskaper och värden som har anknytning till ett hantverk eller ett yrke. Under
de senaste årtiondena har intresset för mästerlära åter väckts i antropologiska undersökningar
av lärande som social praxis. Mästerlära kan brukas som en allmän metafor för ett förhållande
i vilket en novis lär av en mer erfaren person inom ett område. (Nielsen & Kvale, 2000).
Videoinstruktioner kan jämföras med den klassiska formen av mästerlära där en lärling
studerar under mästare, ofta ett hantverk, som förmedlas genom visuellt tolkad information
som redan imiteras och repeteras av eleven. Videoinstruktioner kan ses som en modern form
av lärlingssituationen. Det formatet saknar i förhållande till den traditionella definitionen är
att man går miste om den direkta kommunikationen mellan individerna. Tittaren, Eleven,
Lärlingen lär av videoskaparen/läraren/mästaren. Möjligheten till kommunikation finns
mellan tittare och skapare i efterhand, eller i klassrumssituationen då läraren tillika skaparen
av videon finns på plats. Men det kommer inte att vara den direkta kommunikationen som ett
samtal har. Den fysiska närvaron finns heller inte om kommunikationen endast sker genom
digitala former ex. mail eller kommentarer på YouTube. Detta är inte optimalt och mycket är
upp till tittaren (eleven) att lära sig själv. Dock ger dessa kanaler ett större utrymme för eleven
att kontakta skaparen av materialet än vid användningen av ett traditionellt läromedel i form
av exempelvis en lärobok. På grund av detta anser jag att det är viktigt att läraren finns
tillgänglig för eleverna i kombination med videon för att en lärlingssituation skall vara
givande. Från genomförandet av uppgiften och intervjun med lärarstudenterna belystes även
vissa av de gruppdynamiska tankegångar som innefattas i mästarläran. Tage berättade att han
frågade mig som lärare om hjälp då det var en liten grupp, implicit innebär det att han tagit
hjälp av någon annan jämlike ifall läraren ej funnits tillgänglig, ett förhållande som anses som
positivt, att lärlingarna lär varandra och därmed utvecklas då de själva får lära ut.
Aspekten med förmedlande av tyst kunskap riskerar också att missas ifall det traditionella
läromedlet används uteslutande, men även ifall ingen instruktion finns från en närvarande
lärare. Tom beskrev att han upplevde en större koppling eller närvaro till uppgiften då jag som
skapat den fanns närvarande. Den implicita kunskapen hos eleven som mästarläran ämnar
förmedla måste fås genom närvaron i skapandet. Ett exempel som uppkom var den då
studenterna inte tejpade sina bilder, de kan inte felas för detta i sammanhanget men ifall den
tysta kunskapen förmedlats till dem över tid hade chansen funnits att detta hade ansetts som
självklart då mediets förändring med vätan varit känt (Nielsen & Kvale, 2000).
I grunden handlar det om att skapa den informella och kreativa miljö där en mäster/lärlings
situation kan uppstå, en miljö där eleverna i enlighet med Dunn och Dunns (Pettersen, 2010)
resonemang finner sin egen stil att lära, om det är igenom interaktion med sina kamrater,
läraren eller endast videon. Ett förbättringsförslag ansåg studenterna var att ha med
arbetsprover för att visa potentiella utfall fysiskt för eleverna. Förutom dess värde för eleverna
att använda som referens så stärker även detta den kreativa klassrumsmiljön.
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6.2 Diskussion- intervju
När jag sammanställer svaren från lärarintervjun påpekar hen att det största problemet i skolan
för eleverna kan vara betygen och hur skolan arbetar i stort. Att betyg kan vara en negativ
kraft istället för något som skulle kunna motiverat eleverna. Hen menar att vi måste tänka om,
hur skolan skall drivas i och med hur den har utvecklats. Enligt informanten är skolan en plats
för motivation och lust och lärande och inte en ångestfylld plats som hämmar eleverna.
Videoinstruktioner skulle kunna vara ett medel och motiverande verktyg i skolan. Men att jag
som lärare måste ansvara för vilket syfte som är det bästa sättet att nå målet, en motiverande
skola som utvecklar eleverna.
Enligt studenterna som genomfört uppgiften blev lektionen både roligare och mer varierad
och genom detta ökade motivationen för arbetet. Informanterna ansåg att IT tekniken gör det
möjligt att ständigt nå information samt att den ger ett enkelt och snabbt sätt att hålla ordning
på information till skillnad från papper och anteckningar. Detta ansåg informanterna både som
positivt och spännande. I Diaz undersökningar var även den ständiga tillgången till
information en av de stora pedagogiska fördelarna (2012). Diaz tar upp flera lärare i sin studie
som menade att klassrumsklimatet blivit lugnare efter införandet av datorer och även att
samarbetsklimatet blivit trevligare. (En dator till alla, Falkenberg) (Diaz, 2012, s. 73). I linje
med respondenternas svar kan detta bero på den individuella anpassningen av lärandet som
uppstår mellan eleven och videoinstruktionen då de kan anpassa takten själva. Detta grepp bör
hjälpa både eleven som har en djup och en mer ytlig lärstrategi. Då man sätter verktyget i
elevens händer fungerar det både som en yttre stimuli för de som har en ytligare lärstrategi
samt som ett sätt för eleven som har en djup strategi att detaljstyra lärandet (Pettersen, 2010).
Genom att videoinstruktionen skulle ta upp ett avgränsat område för att ge instruktioner likt
en tutorial eller workshop, kommer temat och formen av videoinstruktion att återkomma. Att
informationen återkommer skapar en upprepning som eleverna kan minnas. Som lärare kan
man använda videoinstruktionerna för att skapa nya situationer för lärande. Exempelvis kan
eleverna jämföra de bilder som producerats under genomgångarna med sina egna bilder. Att
eleverna tar upp olika tekniker, undersöker skillnader i uttryck när uppgifterna har samma
utgångspunkt är intressant ur ett skolperspektiv då det ger en möjlighet till att undersöka de
produkter de gjort och tydligare märka skillnader mellan teknikerna. Denna blandning eller
kombination av presentationssätt upplevde studenterna som viktigt för att motivera eleverna.
Eftersom temat följer alla genomgångarna kan nya kopplingar skapas och eleverna kanske får
en aha upplevelse då de förstår tekniker. Genom redovisningen av porträtten kan eleverna öva
sig i att förmedla och kommunicera sin process och uttryck till kamraterna (Skolverket, 2011).
Lärarinformanten beskriver i intervjun hur DIY formatet på videon har fördelar och
nackdelar. I dagens internetkultur är det ett populärt grepp som lockar många tittare och det
har stora likheter med mästerlära då lärlingen observerar och imiterar. Videoinstruktionerna
kan fungera som det medlande som sker mellan mästaren och lärlingen. I videoinstruktioner
blir lärande därmed utan direkt formell verbal undervisning likt katederundervisning eller
föreläsningar. I videoinstruktioner blir undervisningen istället till största del fokuserad på det
visuella lärandet, förutom det talade och skrivna. Motivationen är en dimension eller en
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kvalitet mellan lärandet och uppgifterna, en bryggande kraft som hjälper lärandet från
uppgiften. Det handlar lika mycket om en motiverande undervisning och lärosammanhanget,
som motiverade elever. Lärarinformanten påpekar att det resultatorienterade tänket i DIY
formatet skapar en kreativitetssdödande situation. Detta ser jag som korrekt i instruktionens
renaste form då minimal frihet ges till mottagaren att frångå instruktionen, produkten är målet.
I enlighet med teorin om mästerlära anser Nielsen och Kvale att internet och
videoinstruktioner kan förmedla en form av massutbildning, men att det inte skapar
fullständig kunskap. Utan erfarenhet av vägledning under en lärare vars engagemang och stil
dagligen visas, kan inte imitationen äga rum, det implicita förmedlandet av känslan, eller den
tysta kunskapen förmedlas ej i samma utsträckning. Därigenom kan inte en sådan
massutbildning skapa experter (Nielsen & Kvale, 2000) (Marner, 2009). Detta stämmer
överens med informantens resonemang men då större frihet ges användaren till att skapa själv
utifrån instruktionen minskas problematiken. Genom att ej fokusera på resultatet utan på
processen och förmedlandet av en teknik eller ett tankesätt hellre än en produktprocess. Den
typen av experimenterande videoinstruktion som informanten berör är ett intressant koncept
att utforska inom videoformatet. Att själva ge mottagaren eller eleven möjligheten att
navigera eller se hur ett projekt experimenteras fram. Att visa hur det vrider och vänder innan
ett resultat nås kan belysa processen bättre. I förlängningen anser jag att den inre drivkraften
som människan har måste matas med utmaning och kreativa situationer som väcker
nyfikenheten, ett totalt produktfokus tror jag kan få denna drivkraft att stagnera
I skolan är tanken att alla skall ha samma förutsättningar. Även om många som
lärarrespondenten beskrev har tillgång till en smart telefon, finns det enligt studenterna
eventualiteten att inte alla har samma tillgång till Internet. Detta är en ojämlikhet man måste
beakta. Men möjligheten finns att eleverna kan använda sig av de digitala läroplattformer som
ofta finns på skolorna eller eventuellt att man får återgå till klassiska pappersuppgifter i vissa
fall.
En annan punkt att beakta är något som samtliga respondenterna tryckte på. De ansåg att
beroende på vilken generation man växt upp i kommer man att ha olika förutsättningar för
inlärning via IT. Både informanten i lärarintervjun och studenterna i gruppintervjun ansåg att
det fanns en brytning mellan äldre och yngre i intagandet av digital information, på grund av
att de yngre växt upp med tekniken. Dunkels resonemang om infödda IT medborgare stöds
här av det som informanterna anser. (Dunkels, 2012).
Samhället idag, ungdomarnas och i förlängningen elevernas, kultur är färgat av det snabba
informationsförmedlandet och den närhet de har till informationen. Likt hur olika individer lär
sig på olika sätt kan det även vara så att vissa generationer kanske har haft fokus på en
specifik lärstil som har varit lärstilen för tiden. Elza Dunkels skriver att de IT infödda
medborgarna oftast lär sig på ett annat sätt än den äldre generationen (Dunkels, 2012). Som
lärare bör jag anpassa mig till hur elever fungerar och lär eftersom det är mitt främsta uppdrag
som lärare att just lära eleverna något nytt (Diaz, 2012).
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I boken Seendets språk tar författarna upp film och video samt att människor, och i det här
fallet elever, finner film och video intressant. De kulturella gränserna mellan vuxen och
ungdom blir allt mer diffusa idag. Båda kulturerna sitter inne på kunskap men har svårigheter
att kommunicera med varandra då man kommunicerar på olika sätt. (Hansson, Karlsson, &
Nordström, 2006, s. 64). Lärare måste förstå att olika individer fungerar på olika sätt och att
komma åt de olika sätten som en elev kan lära sig genom.
Att använda sig av de verktyg som finns i samhället och verktyg som eleverna känner till och
är en del av deras vardag borde vara ett mer förekommande val för en lärare. Detta bör även
ge en bättre förutsättning att undvika den typ av extrem situation som beskrivits av Dunkels i
texten. Meningen med exemplet är att belysa att lärandet kanske inte når fram till alla
individer i och med att många har olika lärstilar. Det finns många kanaler, applikationer,
program eller andra resurser där elever idag lär igenom. Digitala resurser är en hjälp och ett
verktyg som man bör lära sig för att kunna skapa varierande lektioner och uppgifter som kan
hålla eleverna intresserade och motiverade inför lärandet (Diaz, 2012).
Video är i enlighet med Gardners definition (1997) en förmedling av ett visuellt
inlärningssätt. Från lärarintervjun framkom att video som medel att förmedla information
fungerar väldigt bra för de eleverna som lär sig genom visuella metoder. Den intervjuade
läraren ansåg denna form av förmedlande som särskilt motiverande för eleverna, särskilt då
materialet är lätt att ta till sig och skapar ett effektfullt resultat. Jag anser att det finns visst
stöd för att detta skulle kunna öka självförtroendet hos eleven, vilket i sin tur skulle kunna
leda till en ökad lust och i förlängningen en ökad motivation till inlärning. Jag anser att det är
eftersträvansvärt att försöka placera utbildningen i nära angränsning till den kultur eleverna
har privat i enlighet med Diaz resonemang, lusten kommer från förtrogenhet, igenkänning och
självförtroende. Men för att inte endast fokusera på denna typ av inlärning och göra
inlärningen för enformig är det lämpligt att variera undervisningen. Informanterna i
gruppintervjun ansåg att en sådan variation var viktigt för att skapa och bibehålla motivation
för eleverna. Gardners resonemang om att man lär på olika sätt anser jag att man kan
applicera på videoinstruktionen. Som lärare bör man försöka utnyttja de resurser och verktyg
som finns för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lära sig (Gardner, 1997). För
många elever anser jag, med stöd av respondenterna, att detta bör ge dem en möjlighet att
testa och finna sin lärstil och passande strategier för att lära.
Respondenterna i studentintervjun menar på att en stor fördel med videoinstruktioner är att
man kan använda samma instruktion som presentation till flera klasser. Samt att genom att
eleven har tillgång till materialet själv så kan de titta igenom bitar de är osäkra på igen. Detta
blir en stor praktisk fördel då man genom detta sparar tid till handledning under lektionen.
Dock krävs tid från läraren ifall tanken är att denne själv skall skapa instruktionen,
nettoeffekten bör dock bli att tid sparas ifall man ser till en längre period. Denna effekt kan
även förstärkas genom att materialet sprids till andra lärare som kan använda det. En
möjlighet är även att vikarier kan hjälpas av detta, som berörts av respondenterna. Precis som
tidigare resonemang från respondenterna krävs vissa produktionsmässiga element i
videoinstruktionen för lyckat resultat, bildspråket, ljud och tydligheten måste vara balanserat.
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Summerat skall videon vara genomarbetad. Trots att det som tidigare nämnts finns goda
verktyg för att hjälpa en med detta kräver produktionen av min erfarenhet en viss grad av
kunskap och förtrogenhet med den kultur som rör hur unga idag använder video. För yngre
lärare kan det vara nästan lika självklart med video som för eleverna och detta blir därmed
inte ett problem, men för äldre lärare kan det resultera i en större anpassning ifall man vill
använda detta arbetssätt. Att använda sig av arbetssättet the Flipped classroom blir i praktiken
en förlängning av detta, en form av effektivisering som skapar förutsättning till tidsbesparing
utan att det pressar eleven eller läraren (Diaz, 2012). Att eleverna får instruktionerna eller
förklaringen innan lektionstillfället gör att lektionstid kan användas till annat än förklaring av
uppgiften eller genomgångar av det som behandlas. För detta arbetssätt finns dock
problematiken som beskrevs av studenterna, alla elever har eventuellt inte tillgång till dator
eller internet uppkoppling utanför skolan, detta är en punkt att beakta då man designar en
lektion utifrån tanken på the Flipped classroom.

7. Slutsats
Inledningsvis har jag valt metoder/tekniker som är enkla att förstå och kan genomföras under
en lektionstimme (likt en workshop) men som genom sitt starka visuella uttryck kan fånga
elevers intresse. Vissa delar under filmningen fick även ändras i och med tidsramen för
arbetet och frångå visionen för hur videoklippen skulle se ut. Urvalet av tekniker har även
spelat roll i de videos som arbetet ledde till i och de tekniker som valts gör att båda
videoinstruktionerna har olika uttryck. Jag har inte gjort instruktionsfilmer förr vilket gör att
dessa första videos skiljer sig från varandra eftersom jag är inne i processen att hitta den väg
som passar mig bäst. Det är en process som i andemeningen inte avslutas i och med denna
studie utan tvärtom något som gett nya influenser och erfarenheter till fortsatt kvalitativ
progression av mina instruktionsvideos.

7.1 Hur kan jag utforma videoinstruktioner i ämnet bild med temat
självporträtt?
Under analysen har följande teman identifierats som viktiga för att besvara första
forskningsfrågan. Videoinstruktionen lämpar sig väl för användning i samband med
undervisning med workshopkaraktär då handledningen ofta kan varvas med instruktionen.
Intervjuerna visar även att bildspråket i videon är väldigt viktigt. Brus, störningsmoment, i
tolkningen som tas upp av Marner (2009) bör följas upp och åtgärdas genom löpande
förbättringar på instruktionen. Överlag bör en noggrann övervägning göras över vilka som
skall ta emot instruktionen och ifall speciella behov föreligger hos dessa. Vem mottagaren är
och dess tolkning har stor inverkan på vilken information som faktiskt tas emot, finns
exempelvis fokusstörningar eller likande är det särskilt viktigt att tänka över bildspråket och
ljudbilden. Andra överväganden bör även göras avseende den mottagande individens tillgång
till teknik ifall instruktioner skall bearbetas utanför skolans miljö, genom exempelvis
tillämpningar av the flipped classroom tekniken eller liknande. Uppgiften skapade ett
effektfullt resultat med tämligen kort arbetsinsats från deltagarnas sida. Detta trodde
respondenterna kunde skapa mer intresse för uppgifterna vilket de även likställer med
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motivation. I förlängningen kan detta öppna upp eleverna och skapa bättre självförtroende hos
deltagarna, något som var positivt för uppgiften i rollen som inledning till ett avsnitt. Den
samlade bilden av respondenterna var att stora fördelar förelåg men att det bör ses som ett
komplement till traditionella undervisningsmetoder och varvas med ordinarie undervisning.

7.2 På vilka sätt påverkar videoinstruktionerna individer som använder
dem?
Under studiens gång har flera teman framkommit som svar till forskningsfråga två. Det har
framkommit att videoinstruktionen blir ett hjälpmedel passande särskilt för de som lär sig
genom en visuell lärstil och tränar den visuella intelligensen hos eleven. Men även
självkännedomen och till viss del den sociala interaktionen hos eleven sätts på prov.
Nyckeln till lärande är motivation alltså ett intresse av att förstå och i förlängningen att lära
sig. Ett sätt kan vara att, utmana elever till att testa andra läromodeller för att de skall få upp
ögonen för hur de lär för att nyansera och utveckla sin stil (Pettersen, 2010). DIY formatet
som används fungerar som en modern form av mästerlära i kombination med
lärarhandledning och kan därmed ge en intressant omväxling i inlärningen. (Nielsen & Kvale,
2000) Videoinstruktionen i detta format verkar mycket motiverande enligt samtliga
respondenter. Respondenterna var även överens om att dagens elever är mottagliga för denna
typ av instruktion på ett helt annat sätt än den äldre generationen som inte vuxit upp med IT i
sina liv. Den naturliga kopplingen mellan kulturen som eleverna lever i och uppgiftens format
ger även en grund till högre motivationsfaktor än andra läromedel. En fara kopplad till den
DIY kultur som florerar på nätet idag är dock som lärarrespondenten påpekar, ett överdrivet
produktfokus. Detta påvisar dock vikten i att tänkta över något som samtliga respondenterna
ansåg var viktigt; syftet med instruktionsvideon. Vad är det jag som lärare vill förmedla till
eleverna? Inom bilden är ofta lärprocessen eller tekniken och de överväganden som eleven
gör viktigare än resultatet/produkten. Därför bör videoinstruktionen även fokusera på
processen eller tekniken och inte produkten i fråga. Kunnandet i processen kan implicit
förmedlas som en form av tyst kunskap.

7.3 Vilka för och nackdelar har videoinstruktioner i bildämnet i skolan?
Den tredje och sista forskningsfrågan berör för och nackdelarna med videoinstruktioner i
bildämnet. En stor fördel som belyses är en tidsmässig vinst trots en viss investering av tid
och kunskap för dess produktion. Det vill säga att använda sig av videoinstruktionen
effektiviserar presentationen för klassen och spar därmed tid till handledning. Viktigt att
notera är att besparingen i tid snabbt försvinner ifall tekniken strular som respondenterna
påpekar, en välfungerande teknisk plattform är en grundbult för att videoinstruktionen skall
fungera som läromedel. Vidare visar analysen att eleverna garanteras en enhetlig information.
Utöver detta kan eleven anpassa lärandet till sin egen takt eftersom eleven får möjlighet att
när som helst pausa och återuppleva presentationen, därmed kan en mer personlig
presentation erbjudas.
Jag kan se svårigheter i att elever inte vill använda sitt eget ansikte i och med att det är för
privat och att man utelämnar sig själv, samt att dålig självkänsla kan ha betydelse för vissa
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elever. Men många elever är i dag vana vid att ”lägga ut” sig själva på internet. Vanligaste
formatet att ”lägga ut sig” på internet är att fotografera sig själva så kallat ”selfies”. Jag som
lärare kan använda mig av elevernas kunskaper i att ta ”selfies”.
I boken Digitala lärarresurser -möjligheter och utmaningar i skolan (Myndigheten för
skolutveckling, 2007, s. 58) ställs frågan om lärare och böcker kommer försvinna ur skolan, i
texten resoneras det till att svaret är nej men att läroböcker behöver anpassa sig till de digitala
hjälpmedel som finns. Läraren kommer inte förändras men dennes arbete kommer att
omskapas för att på bästa sätt dra nytta av mänskliga möten och tillgängliga tekniska
möjligheter (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Men det kommer att behövas
nyfikenhet, mod och klokhet för att nyttja resurserna som finns. Utveckling är redan på gång
och vad det handlar om är att vi lärare måste anpassa oss till utvecklingen och våga använda
de nya möjligheter som teknikutvecklingen ger upphov till.
Jag hoppas att detta användande av digitala resurser är något som kan fånga elevernas intresse
samt nå fram till fler elever. Eleverna kan bygga på en bättre självkänsla då de inser vad de är
kapabla till. Om man kan fånga elevens intresse kan man skapa tankemönster för att eleverna
ska minnas och i förlängningen lära sig av det som påverkat dem.

7.4 Fortsatt forskning
Jag anser utifrån min pedagogiska utbildning och min erfarenhet, att använda digitala verktyg
inom skolväsendet är en stor fördel för elevernas pedagogiska utveckling då de genom den
kan utveckla sina kunskaper och sitt nytänkande. Det är intressant att utforska nya
lärstrategier som tekniken kan bidra med. Jag anser det intressant med ytterligare fältstudier i
frågan om hur det faktiskt arbetas med webben samt video i undervisningen. Hur kan man
maximera nyttan av användandet av digitala resurser som i skolan? Mästerlära, att lärjungar
lär av en mästare för att sedan själva utvecklas till mästare, anser jag är ett koncept som kan
ligga till grund för en fördjupad studie om hur elever kan lära varandra genom utformandet av
egna videoklipp. Att gå ifrån formen tutorials (med DIY format) skulle även vara ett
didaktiskt intressant grepp för ett gestaltande arbete och istället använda sig av ett
experimentellt utforskande perspektiv under produktionen. Även nya sätt att arbeta med video
kan användas i gestaltningen, till exempel interaktiva videometoder där man kan påverka
innehållet i efterhand och under tiden man tittar.

7.5 Reliabilitet, Validitet, tillförlitlighet
Validitet handlar om studiens giltighet, att man studerar det man avser att undersöka.
Giltigheten ökar om någon som är vetenskapligt skolad granskar undersökningen och även
kan ge förslag på förbättringar, detta är innehållsvaliditet. Inom kvalitativa metoder, likt
denna studie anses kommunicerbarheten vara ett mått av validiteten, nämligen att andra skall
kunna förstå vad som beskrivs samt förstå resultatet (Dimenäs (red), 2007).
Reliabilitet, är studiens trovärdighet eller tillförlitlighet Att resultatet är tillförlitligt innebär att
man kan tro på det. En form av reliabilitet i en kvalitativ intervjustudie som denna är att man
exempelvis spelar in intervjuerna, för att se till att inga nyanser av talet skall förloras då
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respondentens svar transkriberas. Om man bara antecknar informationen på papper kan detta
gå förlorat (Dimenäs (red), 2007, s. 231).
För att maximera reliabiliteten i min studie har jag spelat in intervjuerna och transkriberat
dem snarast efter färdigställd intervju. Jag har även strävat efter en variation i urvalet av
informanter och anpassat dessa mot de forskningsfrågor som studien baserats på. Jag har även
förhållit mig till de etiska reglerna och ställningstaganden för intervjustudier då jag har
behandlat respondenternas svar och försökt presentera dessa på ett rättvisande sätt (Dimenäs
(red), 2007). Den interna validiteten hos en studie förstärks igenom den transparensen som
studien har. Ett stort mått av transparens uppvisas ifall utredningsarbetet varit systematiskt
och att man därmed öppet redovisar tillvägagångssättet och de överväganden som gjorts under
arbetets gång. Då min studie har fokuserat på min egen gestaltning och min process anser jag
att mina överväganden har redovisats i en stor utsträckning och därmed har en tillräcklig
transparens uppnåtts för att den interna validiteten skall vara tillfredställande.
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Bilaga 1: Intervjufrågor
Allmänna frågor
Informera om: Nyttjandekravet och konfidentialitetskravet
1. (Namn),(Man eller kvinna)
2. Vilken tidigare utbildning har du?
3. Vilket yrke har du? Vilken form av arbetsplats har du nu?
4. Vad tyckte du om de här instruktionsvideorna? Förklara varför?
5. Anser du att något skulle gjort s annorlunda? Fattades något?
Digitala resurser (Video Instruktion)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tycker du att instruktionen hjälpte dig förstå tekniken som togs upp?
Om du skulle utforma egna videoinstruktioner, vilka aspekter tycker du är viktiga?
Hur föredrar du att inhämta information/fakta inför nya projekt?
Vilket arbetssätt föredrar du när du skall ta in ny kunskap?
Vilka för och nackdelar ser du med instruktionsvideos som ett verktyg vid inlärning?
Använder du videoinstruktioner privat, i så fall, hur?

Motivation och motiverande lektioner och uppgifter i skolan
1.
2.
3.
4.
5.

Intresserar några specifika delar inom bildämnet dig, i så fall vilka, varför?
Vad inspirerar dig? Exempelvis vid start av nya projekt?
Var det någon del av videon som du särskilt minns?
Motiveras/intresseras du av vad videon tar upp? I så fall varför?
Brukar du aktivt samla inspiration om ja på vilket sätt?

Videoinstruktioner i skolan ur lärarperspektiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hur gör du när du tolkar kursplan för att skapa konkreta uppgifter till elever?
Vilka genvägar eller system brukar du använda när du utformar nya uppgifter?
Vilka sätt använder du för att för att samla inspiration till nya uppgifter?
Vilka fördelar ser du med att använda videoinstruktioner i skolan?
Vilka nackdelar ser du med att använda videoinstruktioner i skolan?
Hur skulle du didaktisk använda videoinstruktioner?

Samtals Teman:
1. Digitala resurser (Video Instruktion)
2. Motivation och motiverande lektioner och uppgifter i skolan
3. Videoinstruktioner i skolan, ur lärarperspektiv
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