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Sammanfattning 

Vi är  två snart  färdigutbildade gymnasielärare som har gjort ett delvis gestaltande examensarbete. 
Arbetet  består  av  två  delar.  Den  första  skriftliga  delen  består  av  en  undersökning  av  vad  tre 
gymnasielärare  inom medieämnet anser om, och hur de arbetar utifrån, de  kursplaner  som berör 
ämnena i kurserna medieproduktion A samt rörlig bild A. Vi ville genom de intervjuer vi genomförde 
med  lärarna  undersöka  vilka metoder  de  använder  när  de  går  igenom  de  teoretiska  respektive 
praktiska momenten kring videoproduktion. Målsättningen var att undersöka vilken typ av läromedel 
lärarna  använder  i  de  här  ämnena,  på  grund  av  att  vi  själva  har  upplevt  att  det  är  en  brist  på 
undervisningsmaterial  i  dessa  ämnen,  och  att  lärarna  ofta  sätter  ihop  eget. Vi  sökte  svar  på  våra 
frågor för vår andra del och huvudsyftet med detta arbete, var att producera ett eget läromedel för 
vår egen skull som blivande lärare i medieämnet och till kommande elever. Vi har även forskat kring 
hur  man  skapar  ett  läromedel  och  vad  man  ska  tänka  på  för  att  främja  lärande  genom  en 
litteraturgenomgång.  

Det vi har kommit fram till är att de intervjuade lärarna följer styrdokumenten men väljer att ibland 
lägga  till  eller  ta  bort  något moment.  Skälen  till  detta  varierar, men  oftast  handlar  det  om  att 
eleverna behöver kunskap om något extra  i sina projekt, eller att de går  igenom de momenten på 
andra kurser. Lärarna ansåg att det viktigaste  i kurserna var att eleverna skulle få en helhetssyn på 
videoproduktion, från ide till färdig produktion.  

Metoderna som lärarna använde sig av i undervisningen var likartade. De började oftast med att ha 
lite teori  i början av varje moment, för att eleverna skulle få en grund att stå på, för att sedan  låta 
eleverna arbeta praktiskt med uppgifterna. Lärarna gick sedan runt i grupperna och hjälpte eleverna 
om de stötte på problem. En av lärarna brukade gå igenom en del moment gruppvis, som till exempel 
redigeringen. Det som lärarna undervisade om när det gällde videoproduktion var allt från synopsis, 
bildmanus, berättarkomponenter och kameravinklar till dramaturgi och grundläggande redigering.  

Vi hade i början lite problem med att finna forskning kring läromedel och läromedelsproduktion men 
tillslut kom vi  i kontakt med Mayers sju designprinciper för multimedia. Vi använde oss av några av 
dem när vi producerade den gestaltande delen av detta arbete, ett lärmedium om de grundläggande 
kunskaperna man behöver för att arbeta med videoproduktion.  För att komplettera arbetet skapade 
vi även en lathund om grundläggande redigering i Adobe Premiere.   

Sökord: rörlig bild, videoproduktion, läromedel, gymnasiet
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Inledning/bakgrund 

Den finns i nästan varje hem, oftast fler än en. Om du inte har en och säger detta högt tittar folk på 
dig med funderande, värderande blick. Den står på en central plats i alla hem som på ett upphöjt litet 
altare. Hos en del ensamma människor står den påslagen  för att  fylla  tystnaden. Hos andra är den 
stor dyr med många tillbehör och ropar ut sin ägares status med sin kristallklara bild och sitt fylliga 
omringande ljud. Den är där för att roa oss, informera oss, söva oss, inaktivera oss och sluka oss in i 
sin värld av äventyr så fantastiska vi aldrig skulle kunna uppleva dem i det verkliga livet. Små leende 
människor med hud så perfekt som om den vore av plast berättar den för oss vad vi behöver och hur 
billigt vi kan få det.  

Den 29 oktober 1954 startade Sveriges television sina första sändningar ut i landet med programmet 
”En  skål  för  televisionen”. 1956 beslutades det  av  Sveriges  riksdag  formellt  att  televisionen  skulle 
införas  i  Sverige. Det evenemang  som  fick de  flesta  svenska medborgare  att  springa och  köpa en 
televisionsapparat  var  världsmästerskapet  i  fotboll  1958.  Även  frågesportprogrammet  10  000‐
kronorsfrågan  eller Kvitt  eller dubbelt  var  lockande  faktorer1. Det har  gått  fort och många  av oss 
reflekterar inte över vad vi blir matade med av medierna.  

Vi  lever  i en tid när historiska dokument oftast presenteras för oss på film eller  i TV. Vi måste hela 
tiden  fråga oss själva om källorna är pålitliga, vilka  intressen som  ligger bakom dem, vem som har 
ordet och vem som inte släpps fram.  Genom att gå medieprogrammet skall eleverna få förståelse för 
betydelsen av kommunikation via olika medier och deras roll i samhället.  

Intresset för media har bara ökat och många ungdomar har haft som en dröm att arbeta med media i 
sitt vuxna liv. Medieprogrammet kom till 1992, där eleverna får lära sig att använda teknik och teori 
runt medieämnet och vilka bakomliggande faktorer det kan finnas som man  inte annars reflekterar 
över.  

Vi är två snart färdigutbildade gymnasielärare med inriktningar mot media, IT och bild som har gjort 
detta delvis gestaltande examensarbete. Arbetet består av två delar. En teoretisk del där vi genom 
intervjuer med  tre  lärare  på  gymnasienivå,  har  undersökt  hur  de  arbetar med  kursplaner,  vilka 
metoder  de  använder  i  sin undervisning och  vilka  läromedel de har  tillgång  till, och  vad  av detta 
material  de  använder  i  sin  undervisning.  Vi  upplevde  under  vår  egen  VFU  (verksamhetsförlagda 
utbildning)  att  lärarna  i  medieämnet  använde  få  eller  inga  böcker  och  att  det  är  en  brist  på 
undervisningsmaterial i dessa ämnen och att lärarna ofta sätter ihop sitt eget material eller använder 
stoff eller färdiga delar de hittar på Internet. Vi undersökte detta för vår andra del, det gestaltande 
arbetet. Huvudsyftet med detta arbete är att producera ett eget  läromedel  för vår egen skull som 
blivande lärare i medieämnet och till kommande elever.  

Utifrån  intervjuerna  med  lärarna,  visade  det  sig  att  det  saknades  ett  komplett  läromedel  till 
videoproduktion och genom vårt examensarbete hade vi en möjlighet att  lägga en  längre tid på att 
utveckla detta, vilket lärarna sällan har möjlighet till. 

                                                            
1 Sveriges television, http://svt.se/2.46917/50‐tal, 2009‐06‐12  
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Det gestaltande arbetet består av en PP  (PowerPoint) och en  lathund  som behandlar grunderna  i 
videoproduktion.  Vi  har  baserat  läromedlet  på  de  svar  vi  fick  i  intervjuerna,  litteratur  och  egna 
kunskaper. Den PP vi har skapat är meningen att användas interaktivt i visningsläge, för att man som 
användare snabbt ska kunna använda de delar man för tillfället är i behov av. Den är även utformad 
för att kunna  läggas ut på skolors nätverk, så att eleverna ska kunna arbeta med den själva. Det är 
även användbart att skriva ut delar av den och använda tillsammans med OH‐apparat. Lathunden är 
en fortsättning av vår PP, en grund för redigering i programmet Adobe Premiere. 

Nämnda kurser innehåller naturligtvis fler moment än de vi tar upp, men just filmproduktion var det 
vi ville göra ett läromedel för, även baserat på intervjusvaren så kände vi att det var ett korrekt val. 
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Syfte 

Vårt tvåfaldiga syfte med denna rapport var att först undersöka vad eleverna får lära sig, enligt tre 
verksamma gymnasielärare, på kurserna rörlig bild A samt medieproduktion A när det gäller 
videoproduktion. Detta var något vi valde att undersöka för att kunna nå vårt huvudsyfte, att 
producera eget material till oss själva och framtida elever, när vi ska börja undervisa inom 
videoproduktion som verksamma lärare inom en snar framtid. Anledningen var även att det saknas 
ett komplett läromedel till detta, enligt de lärare vi intervjuat. 

När vi bestämde oss för dessa frågeställningar, tänkte vi att de frågor vi har, ska ge oss svaren på vad 
vi behöver veta för att kunna skapa ett läromedel till de filmskapande delarna i de berörda kurserna. 
För att avgränsa forskningen valde vi att enbart undersöka på A‐nivå.    

De frågeställningar vi kommit fram till är följande:  

• Vad  tycker  lärarna  om  kursplanerna  och  hur  arbetar  de  utifrån  dem  i  kurserna 
medieproduktion A samt rörlig bild A? 

• Vilka  metoder  använder  lärarna  i  undervisningen  när  de  går  igenom  de  teoretiska 
respektive praktiska momenten kring videoproduktion? 

• Hur skulle ett läromedel, baserat på kunskaper från de två första frågorna, utformats till 
grundläggande undervisning i videoproduktion? 
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Metod 

För att finna svar på våra frågeställningar har vi använt oss av intervjuer med lärare som undervisar i 
kurserna  rörlig  bild  A,  B  och  C  samt  medieproduktion  A  och  B.  Vi  spelade  in  intervjuerna  och 
transkriberade dem efteråt för att få ett tydligare underlag för våra tolkningar av dem. Vi har även 
gått  igenom de styrdokument som finns  i anslutning till de aktuella kurserna och studerat  litteratur 
om  läromedelsforskning  samt multimediala  läromedel.  Den metod  vi  har  valt  är med  andra  ord 
kvalitativ, eftersom vi använder oss utav kvalitativa/halv‐strukturerade  intervjuer som grund för att 
besvara de frågeställningar vi har2. 

Forskningsetik 

För att visa respekt för de deltagande i vår undersökning och för att vinna deras förtroende samt öka 
deras motivation kommer vi att använda oss av några forskningsetiska regler3. De regler vi kommer 
att använda oss av, för vår och de deltagandes skull är följande: 

Deltagarna var medvetna om  forskningens  syfte, vi berättade  före  intervjun vad vi undersökte. De 
frågor vi fick av deltagarna besvarade vi sanningsenligt. Deltagarna fick själva välja om de ville delta i 
undersökningen eller inte, vi tvingade dem inte på något sätt att delta. De fick även veta att de kunde 
avbryta deltagandet när de ville utan att det skulle ge några negativa följder för dem.  

Vi  förklarade även  för deltagarna att  vi  kommer att  skydda deras anonymitet,  samt att om  skulle 
namnge dem, skulle vi be om skriftligt tillstånd.  

Urval 

På grund av att det inte fanns många lärare inom en radie av 15 mil som arbetade med de kurser vi 
forskade om, kontaktade vi de verksamma lärare vi med säkerhet visste arbetade med rörlig bild eller 
mediekommunikation på gymnasienivå. Detta är lärare vi hade kommit i kontakt med under tidigare 
VFU‐perioder.  

Vi fick tips av vår handledare om andra lärare, men de var inte längre verksamma inom de kurser vi 
undersökte och därför inte lika intressanta att intervjua till vår studie.   

Intervjuerna 

De  intervjuer vi har genomfört kallas  för halvstrukturerade  intervjuer på grund av att de  frågor vi 
hade var både öppna och fasta4. Frågorna vi använde ställdes i en specifik ordning, tillsammans med 
de följdfrågor vi hade. Vi var dock även öppna för att ställa ytterligare frågor om vi upplevde att det 
behövdes. Syftet med de frågor vi hade konstruerat, var att få så uttömmande svar som möjligt och 
vi hade därför formulerat relativt enkla frågor så att de intervjuade kunde ge så omfattande svar som 

                                                            
2 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006), Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget s. 48 
3 Ibid s. 30 
4 Lantz, Annika. Intervjumetodik, 2007, Studentlitteratur. Pozkal, Polen s. 33 
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möjligt. Många av de frågorna vi konstruerat, kunde de deltagande besvara genom att använda sig 
utav sina egna erfarenheter5. 

Syfte med intervjuerna 

Anledningen till att vi intervjuade lärare, som var verksamma inom de ämnen som handlar om rörlig 
bild och  videoproduktion,  var att  vi  ville  lära oss om  vad de  tar upp  i undervisningen och hur de 
använde sig av läromedel i undervisningen av videoproduktion. Informationen använde vi sedan som 
grund när vi skapade vårt gestaltande arbete.   

Genomförandet av intervjuerna 

När vi genomförde intervjuerna förklarade vi syftet med vår forskning för de lärare vi intervjuade, så 
att de förstod den forskning de blev deltagare i. Vi försökte etablera en förtroendefull relation till 
lärarna, för att vi skulle kunna få ut så ärliga svar som möjligt6. Vi bad även om tillstånd att få spela in 
intervjuerna med en MD‐spelare. 

Intervjuerna genomfördes i avskilda rum utan distraherande ljud eller andra påverkande faktorer 
som kan vara störande för den intervjuade. Vi hade tidigare ringt och bokat in en tid med de lärarna 
vi skulle intervjua, så att det blev en tid som passade för han/hon och oss. Detta för att undvika att vi 
skulle intervjua en person som var upptagen med annat och egentligen inte skulle ha tid att besvara 
de frågor vi hade. 

Fördelning av arbete  

Arbetet delade vi upp på följande sätt när det gäller rapportdelen: 

Helena har gjort  inledning och genomfört  intervju med  lärare  två  samt  skrivit diskussionen  till vår 
första frågeställning. Hon har även forskat om läromedel.   
 
Mikael har skrivit syfte, metod, intervjuer med lärare ett och tre samt skrivit diskussion till vår andra 
och tredje frågeställning. Andra delar som till exempel disposition med innehållsförteckning, stycket 
som handlar om koppling  till  läromedel och  slutsatserna har han även  skrivit. Han har  forskat om 
multimedieproduktioner och skrivit skapande av lärmedia och interaktiva läromedel.  
 
De delar vi har arbetat tillsammans med är språket i rapporten, intervjufrågorna, sammanställning av 
intervjusvaren, sammanfattningen och delar av slutsatsen. Båda har även deltagit i intervjuerna och 
skrivit begrepp förklaringar.  

När det kommer till den gestaltande delen av arbetet har vi arbetat på följande sätt: 

Helena har gjort större delen av PP:n, förutom den dramaturgiska delen som Mikael har skapat. Han 
har även konstruerat den ”Lathund” vi gjort till redigeringsprogrammet Adobe Premiere.  

                                                            
5 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006), Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget s. 48 
6 Ibid. s. 48 
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Disposition   

För att tydliggöra ordningen i arbetet för läsaren följer här en disposition av arbetets olika delar.    

Arbetet är  indelat  i  två delar, en gestaltande del och en teoretisk del. Den gestaltande delen  följer 
med i form av en DVD.  

Den  teoretiska delen  är  indelad på  följande  sätt:  Först en  litteraturgenomgång om  läromedel och 
interaktiva  läromedel,  sedan  resultatet  av  intervjuerna  till  våra  två  första  föreställningar.  Efter 
intervjuerna  finns  en  sammanställning  om  vår  forskning  kring  läromedel/läromedels  produktion 
under  stycket  ”Skapandet  av  lärmedia”. Här  anser  vi  att  läsaren  ska  stanna  upp  och  granska  det 
digitala  material  vi  bifogar  som  bilaga  2,  lärmediumet  och  lathunden.  Efter  resultatet  kommer 
diskussionen om resultatet kring våra  frågeställningar och därefter kommer kopplingen mellan den 
teoretiska delen och den gestaltande delen i ett separat stycke.  

Allt  avslutas  med  slutsatser  kring  den  teoretiska  samt  gestaltande  delen  och  förslag  på  vidare 
forskning. 
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Definitioner och förklaringar 

Innan  vi  går  vidare  finner  vi  det  av  vikt  att  förtydliga  en  del  begrepp,  program  och  innehåll  på 
webbplatser som kommer att nämnas i detta examensarbete. 

Webbplatser: 

www.Youtube.com (Youtube): Är en webbplats där vem som helst kan ladda upp filmklipp. Runt 65 
000  videosekvenser  laddas  upp  varje  dag.  Det  är  klipp  från  musikvideor,  TV‐spel  bland  annat. 
Videoklipp  laddas upp utan kostnad så  länge de är max 1 gigabyte samt max 10 minuter  långa. Ett 
annat villkor är att klippen inte innehåller upphovsrättsskyddat material.  

YouTubes slogan är "Broadcast Yourself"  (ungefär sänd  [dig] själv) vilket speglar  företagets  idé: att 
tillhandahålla möjlighet  för  videouppladdning. Besökare uppmuntras  att  registrera  ett  konto,  som 
gör  att man  kan  ladda  upp  videosekvenser men man  behöver  inget  konto  för  att  titta  på  andra 
användares filmer. Det är många som väljer att publicera videomaterial om hur man  lär sig allt från 
att arbeta med greenscreen till att förbättra sin sångteknik. 

Voodoofilm  är  en  filmtidning  på  Internet  som  rapporterar  om  filmnyheter.  På  sidan  finns  en  del 
pedagogiskt  material  om  hur  man  gör  film.  Den  berör  de  flesta  delar  inom  filmskapande  från 
dramaturgi  till  teknik. Sidan  säljer undervisningsmaterial och  riktar  sig både  till privatpersoner och 
skolor. Mycket information kan man söka på och använda gratis. 

Programvaror:  

Adobe  Elements/Premiere  är  videoredigeringsprogram  som  är  vanligt  förekommande  på 
medieprogram  i  Sveriges  skolor.  Elements  är  en  lite  tunnare  och  billigare  version  av  det  mer 
professionella Premiere versionen.  

Adobe  Flash  är  ett  multimedieverktyg  som  används  i  stor  utsträckning,  även  för  skapandet  av 
webbplatser och andra virtuella miljöer. Användningsområdena är många för detta program och det 
krävs mycket kunnande i animering samt programmering för att använda denna programvara fullt ut.   

PowerPoint är ett presentationsprogram från Microsoft och  ingår  i programsviten Microsoft Office. 
Programmet är mycket vanligt och närmast dominerande  för presentationer på  företag. Det är en 
modernisering av OH‐apparaten  som  förstorar  text och bild på ett plastskikt. Med PowerPoint har 
man möjlighet  att  i  datorn  redigera materialet  i  presentationen. När  vi  i  denna  rapport  talar  om 
PowerPoint presentationer kommer vi att förkorta dem med PP eller PP presentation för PowerPoint 
presentation.   
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Smartass är ett program som man kan använda  för att spela  in det som visas på en dators skärm. 
Man kan exempelvis använda det i redigeringsprogram för bilder för att göra guider om hur man går 
till väga för att göra olika typer av bildredigering. Filmerna kan sedan användas i undervisningssyfte.7 

Begrepp:  

Den  mänskliga  kognitionen:  Kognition  är  en  psykologisk  term  och  kan  kort  förklaras  som  en 
samlingsterm för våra olika tankeprocesser.8 

IKT: Är en förkortning av informations‐ och kommunikationsteori.  

Lärmedia:  Regeringen  anförde  i  prop.  1995/96:125  om  åtgärder  för  att  bredda  och  utveckla 
informationstekniken i skolan att genom IT och multimedia kan en helt ny typ av läromedel tas fram. 
Ett namn som ofta används är läromedia.  

Lärplattform:  Det  är  ett  avancerat  system  där  man  både  kan  skapa  utbildningsmaterial  och 
administrera  kurser med  allt  vad det  innebär,  registrera elever och  lärare, göra utvärderingar och 
uppföljningar,  importera  och  exportera  kursmaterial9.  FirstClass,  Fronter  och Moodle  är  namn  på 
vanliga lärplattformer som används inom skolväsendet.   

Multimedia:  Är  en  datorbaserad  presentation  bestående  av:  text,  datorgrafik  samt  stillbilder, 
animeringar och videosekvenser,  tal och musik. Åtminstone  två att dessa komponenter måste  ingå 
för att man ska kunna kalla en produktion för multimedia10.  

Till detta kan man även lägga in begreppet interaktivitet som ofta förknippas med multimedia. Med 
interaktivitet menas att användaren kan antingen  integrera eller samverka med  framställningen av 
produktionen på något sätt. Agerandet kan vara alltifrån enkel styrning av tempo till val av väg (ex 
byta kanal på tv).  

VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning): En del av den nya lärarutbildningen där studenten är ”ute på 
fältet”, det vill säga befinner sig i skolor och implementerar olika uppgifter. 

 

 

                                                            

7InfoCaption AB Smartass e‐support system http://www.smartass.se/infosite/main.jsp?page=10&lang=sv&menu=menu.jsp, 
2009‐06‐15 

8 Richard E. Mayer (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University s. 41 

9 Lena Nordung, (2005). Vad är LMS?, Nationellt centrum för flexibelt lärande, http://larresurs.cfl.se//default.asp?sid=722, 
2009‐05‐16 

10 Skolverket (1996). Multimedia i utbildning – Ett referensmaterial. Gummessons tryckeri, Falköping s. 48  
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Bakgrund/litteraturgenomgång 

 

Undervisningsmaterial och material för lärare inom den rörliga bilden 

En  av  de  populäraste  läroböckerna  som  används  på medieprogrammet  är Medieboken  –  Rörliga 
bilder av Claes Jenninger. Denna lärobok tar upp allt från historik kring den rörliga bilden till lagar och 
etik på ett grundläggande sätt. Boken är indelad i sju olika kapitel och i de olika kapitlen får läsaren 
grundläggande  kunskaper  om  de  rörliga  bildernas  språk,  teknik  och  studioproduktion  samt 
framtidens rörliga bilder för att nämna några. Det finns bra exempel på bildutsnitt, bildperspektiv och 
olika  kamerarörelser. Boken passar bra  som  litteratur  för de  gymnasielever  som  läser  kurser  som 
behandlar  den  rörliga  bilden  och  videoproduktion,  exempelvis  till  kurserna medieproduktion  A‐B 
eller rörlig bild A‐C. Boken är reviderad ett antal gånger och känns inte föråldrad.  

Boken Filma bättre av Erik Fagerholm är en handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare 
och konstnärer. Denna bok handlar mindre om teknik och mer om själva berättandet,  intervjuerna, 
redigeringen  och  animeringen  som  man  använder  sig  av  i  arbetet  med  den  rörliga  bilden. 
Inspelningsmetodik samt planering och research är även delar som  tas upp. Boken  i sig är  lite mer 
avancerad  än Medieboken  –  Rörliga  bilder  och  riktar  sig mer  till  lärare  eller  yrkesutövare  än  till 
gymnasielever.  

Effektiv  kommunikation  med  video  &  interaktiva  media  av  författaren  Pär  Lundgren  som  har 
yrkeserfarenhet  inom  media  och  undervisar  vid  Karlstad  universitet  för  programmet 
Multimediedesign.  Boken  är  studielitteratur  till  medieämnet  och  berör  många  delar  inom 
utbildningen. Den tar bland annat upp hur man kan arbeta med allt från grunderna för videofilmning, 
reklamfilm, reportage och dokumentärfilm och om Internet och datoranvändning. Den berör många 
ämnen ytligt och är en bra introduktion till många delar inom media.  

Berätta med video av Siv Fagerholm som är  journalist och videointresserad förlagsredaktör och Erik 
Fagerholm som är journalist, TV‐producent och informationschef. Boken är inriktad på video‐ och TV‐
produktion  för  TV‐bolagens,  företagens,  organisationernas  och  institutionernas  behov. 
Tyngdpunkten  ligger  på  berättandet  och  arbetsmetodiken.  Boken  tar  även  upp  dramatik, 
programkomposition, analys, samspelad ljud och bild, intervjuteknik, synopsis och efterarbeten.  

Läromedelsforskning 

Vi trodde det skulle vara enkelt att finna fakta och  litteratur om  läromedel, men vi upplevde att så 
inte  var  fallet,  det  fanns  ingen  enorm  mängd  att  göra  urval  ifrån.  Läromedel  som  sökord  i 
kombination med olika ord för att klargöra att vi letade efter exempel på hur man skapar läromedel 
eller exempel på vad ett bra läromedel är fanns inte att finna. Ämnesspecifika läromedel hittade vi en 
del litteratur om speciellt de teoretiska men problemet var att hitta allmänt om läromedelsforskning. 
Om  man  slår  upp  ordet  läromedel  i  en  svensk  ordbok  får  man  betydelsen  ”hjälpmedel  i 
undervisningen”  vilket  kan  vara  lite  vad  som  helst.  Slutligen  hittade  vi  ”Läromedel  –  specifikt  ‐ 
betänkande om läromedel för funktionshindrade”. 
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Den här boken förklarade en del av svårigheterna att inte hitta litteratur om  läromedel på grund av 
definitionen om vad ett läromedel är, inte är så självklar. 

”De  informationsförmedlande  komponenterna  i  undervisningen,  de  kan  utgöras  av  en  lärobok 
med  eller utan  illustrationer,  en  film,  ett bildband  eller  ett undervisningsprogram.  I  rollen  som 
informationsförmedlare  ses också  läraren  som ett  läromedel. Läromedlet är konstruerat  för att 
leda mot vissa bestämda mål11” 

Så ett läromedel kan enligt detta även vara läraren. Läroböcker har funnits sedan antiken. Den skulle 
både avgränsa vad  som  skulle  läras ut  i olika  skolstadier, hålla eleverna  sysselsatta och alla  skulle 
arbeta  i  samma  takt. Vidare  skulle  den  komplettera  läraren  som  inte  alltid  var  så  välutbildad.  En 
lärobok är enklare att definiera, eftersom att den alltid är en  lärobok vare sig den är  i eller utanför 
skolan12. 

I mitten av 1970‐talet gjorde utbildningsdepartementet en undersökning om  läromedlets  styrande 
funktion  i undervisningen,  i detta fall var det  läroböcker som menades med  läromedel. 270 stycken 
40 minuters  lektioner  studerades  inom  alla  ämnen  och  årskurser  ända  upp  till  gymnasiet.  I  den 
utredningen kom det  fram att  läroböcker var det vanligaste  redskapet  för både elever och  lärare  i 
den tidens skola och att de färdiga läroböckerna var ett hinder för elever och lärare. En bindning som 
ansågs vara  svår att  frigöra  sig  ifrån.13  I vårt arbete kan man  läsa om att  i de ämnen vi undersökt 
används väldigt få specifika läroböcker. Kanske beroende på den digitala frammarsch som har skett, 
där även lärarna hittar mycket av sina läromedel på Internet. 

Ett  annat  och  för  oss  nytt  namn  om  den  typ  av  läromedel  vi  utvecklat  i  detta  examensarbete  är 
läromedia14, alltså att det är skapat genom IT eller multimedia. Med IKT ‐ baserade läromedel avses 
en digitalt baserad informationskälla som för en eller flera personer kan användas som ett läromedel. 
Produkten är i huvudsak utvecklad i digitalmiljö.15  Följande stycke presenterar Interaktiva läromedel 
närmare. 

Interaktiva läromedel 

Det blir vanligare och vanligare med  interaktiva och multimediala  läromedel  i dagens samhälle och 
till vår gestaltande del av detta examensarbete  följer härmed en  litteraturgenomgång av  forskning 
inom detta område.  

                                                            
11 Sou 2003:15 (2003). läromedel–specifikt‐, Edita Norstedts, Stockholm s. 54  

12 Ibid. s. 55 

13 Ann‐Christine  Juhlin  Svensson,  (2000). Nya  redskap  för  lärande  studier  av  lärares  val  och  användning  av  läromedel  i 
gymnasieskolan, Erlander graphic systems, Göteborg s. 15  

14 Ibid. s. 54 

15 Sou 2003:15, (2003). läromedel–specifikt‐, Edita Norstedts, Stockholm s. 59 



‐ 12 ‐ 

 

Richard E. Mayer är en forskare som har tagit fram sju designprinciper16 när det gäller multimedia, 
kopplat  till  lärande  och  hur människan  lär  sig  effektivast  i  sin  bok Multimedia  learning.  De  sju 
principer han presenterar i boken angående multimedieproduktioner är följande:     

1. Multimedia principle: Studenter lär sig bättre med ord och bilder än med enbart ord. 
2. Spatial Contiguity principle: Studenter lär sig bättre när sammanhängande ord och bilder 
presenteras nära varandra än när de är en bit ifrån varandra.  
3. Temporal Contiguity principle: Studenter lär sig bättre när tillhörande ord och bilder presenteras 
simultant istället för successivt. 
4. Cohrence principle: Studenter lär sig bättre om extramaterial som till exempel bilder och liknande 
lämnas utanför snarare än tas med i produktionen.  
5. Modality principle: Studenter lär sig bättre om ord presenteras som berättande, snarare än som 
skärmtext i animationer.  
6. Redundancy principle: Studenter lär sig bättre med animationer och berättande än med 
animationer, berättande och skärmtext.  
7. Individual differences principle: Designeffekter är starkare för de som inte vet så mycket och 
svagare för de som redan kan en del inom detta område. 

Det Mayers vill säga med de sju principerna är att lärandet både kan främjas och distraheras om en 
produktion stödjer mer än ett sinne åt gången. De sju principerna är tänkta att ge stöd till författare 
av multimediala läromedel, enklare förklarat som läromedel som stödjer mer än ett sinne.  

I sin bok gör han en undersökning där ett antal personer får lära sig olika saker med hjälp av 
multimedia under en viss tid. De deltagande i undersökningen får därefter några minuter på sig att 
skriva ner vad de kommit ihåg av informationen de lärt sig. Mayers har sedan sammanställt resultatet 
som visar på att människor lär sig bättre med multimedia.  

Andra forskare som stödjer att text kombinerat med bilder ökar lärandet är bland annat J. D. Fletcher 
och Sigmund Tobias. De kallar detta för multimedia principen när de ger ett exempel på att en bild 
kan innehålla tusen ord och säger att det är allmän kunskap att text tillsammans med bild underlättar 
för människor att lära sig17.  

Det finns mer forskning inom detta område, och områden runt omkring, men vi valde att ta upp 
Mayers på grund av att han verkar vara den forskare som specialiserat sig på multimedia kopplat till 
lärande.  
 

 

 

                                                            

16 Mayer, Richard. E. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University s. 184  
17 Mayer, Richard E. (red.) (2005). The Cambridge handbook of multimedia learning Cambridge, U.K, University of 
Cambridge s. 117 
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Resultat 

Det  vi  tar  upp  här  nedan  är  resultatet  av  de  intervjuer  vi  genomfört med  de  tre  lärare  som  är 
yrkesaktiva inom Västerbottens län. Alla är lärare på olika gymnasieskolor och de benämns lärare ett, 
två och tre för att skydda deras anonymitet18. De som har blivit intervjuade har blivit informerade om 
rapportens syfte och att den fokuserar på kurserna rörlig bild A samt medieproduktion A. De frågor vi 
har  ställt  till  de  intervjuade  finns  i  Bilaga  1.  Efter  varje  intervjugenomgång  finns  en  kort 
sammanfattning om vad som kommit fram i intervjuerna. Det avslutande stycket i resultatet handlar 
om vårt arbete kring det läromedel vi skapat.   

Lärarnas bakgrund 

De aktiva lärare vi intervjuat har olika utbildningar och två av de tre som vi intervjuat saknar formell 
lärarutbildning. 

 Lärare  ett,  som  arbetat  som  medielärare  i  fyra  år,  har  läst  samhällsvetarprogrammet  på 
universitetet, informatik A‐D, mediekommunikation A+B samt några strökurser, bland annat för att få 
lokal  behörighet  som  lärare  inom  kommunen.  Denna  lärare  tyckte  att  de 
mediekommunikationskurser  han  tidigare  läst,  var  relevanta  för  yrket  med  tanke  på  att  det 
behandlade många teorier han nu använde sig av  i undervisningen. De programvaror han kommit  i 
kontakt med på  skolan har han  lärt  sig  själv och det är bland annat programmen Adobe  Indesign, 
Premiere samt Photoshop. Läraren får fortbildning av skolan under vecka 45 varje år, då eleverna har 
novemberlov. Under denna vecka får han gå på föreläsningar på universitetet eller ägna sig åt egen 
fortbildning i till exempel programvaror. 19 

Lärare två, som har varit medielärare i två och ett halvt år, har läst flera kurser på universitetet, bland 
annat 80p religion, och är färdigutbildad vetenskapsjournalist. Tidigare har han arbetat ett antal år på 
Sveriges television, mestadels som redaktör och producent, det var  innan hans  lärarkarriär började. 
När han  arbetade på  Sveriges  television  fick han  lära  sig  redigering och provade dessutom på  att 
jobba  som  videoreporter, då han även  fick  filma  sitt eget material  till de  inslag han producerade. 
Efter att han arbetat med detta i tre‐fyra år började han undervisa inom media på universitet. Efter 
jul ska han börja med att läsa upp till lärarbehörighet, på grund av att det är osäkert vad som händer 
med  gymnasieskolan  när  den  görs  om.  Han  är  nu  anställd  som  yrkeslärare,  och  får  inte  någon 
fortbildning av sin skola då han inte är behörig lärare. 20 

Lärare  tre har en  tvåårig  reklamutbildning, en  förberedande konstnärlig utbildning  samt en  treårig 
lärarutbildning inom bild. Han har arbetat som medielärare i cirka sexton år. Den lärarutbildning han 
läst gav honom även behörighet som medielärare och han tycker att allt han läst är relevant för det 
han undervisar i, även den tvååriga reklamutbildningen. Han tycker att han har en bra grund att stå 
på, men att det kan vara svårt att hänga med när allt inom media utvecklas i den hastighet den gör. 

                                                            
18 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget s. 30 
19 MD‐band 1, 00.00‐03.10 
20 MD‐band 2, 00.06‐03.59 
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Han  anser  även  att  ett  av  de  största  problemen  med  hans  arbete  är,  att  han  inte  får  någon 
fortbildning genom skolan han arbetar på.21 

Lärarnas arbete och tankar kring kursplanerna 

Lärare ett 

Lärare ett anser inte att kurserna rörlig bild och medieproduktion har förändrats så mycket under de 
fyra år han jobbat som medielärare av anledningen att kursplanerna inte har förändrats. Det som har 
förändrats  är  att  det  tillkommit  nya  programvaror. Han  har  hela  tiden  arbetat  digitalt  sedan  han 
började sitt arbete på skolan22. När han skall lägga upp en terminsplanering utifrån kursplanen jobbar 
han  rakt av efter kursplanen, omvandlar varje punkt  i den  till ett moment och gör  till exempel ett 
Case eller en PowerPoint om  lagstiftning. Sedan  testar han elevernas kunskaper när momentet är 
slut23. Han  tycker  att  kursplanen har  realistiska mål  för eleverna24 och  att det  inte  saknas något  i 
kursplanen för rörlig bild A eller medieproduktion A. Han har förtroende för Skolverket, de som har 
gjort kursplanerna25. 

I medieproduktion A tar han inte upp något utöver det som redan finns i kursplanen men, i rörlig bild 
A säger han att det kan hända emellanåt.  I rörlig bild A har de till exempel byggt modeller vilket inte 
ingår i kursplanen. Dessutom har de arbetat med specialeffekter, det ingår inte heller. Han tycker att 
det  kan  ligga  värde  i  att  låta  eleverna  arbeta med  det,  för  att  bli  engagerade  och  att  det  oftast 
resulterar i att de blir mer motiverade på lektionerna. Han menar att den tiden man ger dem tar de 
igen med  råge om de blir motiverade26. När det gäller kursen medieproduktion,  tar han upp allt  i 
kursplanen, men  i kursen rörlig bild blir det annorlunda, han tycker att det har betydelse beroende 
på vilken kurs det handlar om. 

I mediekommunikation  följer  läraren kursmålen strikt och gör om dem  till moment. Han  tycker att 
han arbetar friare med rörlig bild. Eleverna får göra en film från idé till färdig produktion. För att de 
ska bli  intresserade av den  idén,  tror han att det är bäst om de  får välja sina egna projekt, annars 
finns det en risk att de missar något moment, om de väljer spelfilm kanske de missar intervjudelen till 
exempel. Han anser att det är rätt godtagbart när rörlig bild är en tillvalskurs, annorlunda är det med 
mediekommunikation A som är en obligatorisk kurs. Han tycker att: 

 ”kurser alla  ska  läsa  ska också  följa  skolverkets plan  till punkt och pricka. En  tillvals kurs kan utföras      
enligt elevernas önskemål27” 

Det han anser är det viktigaste i kurserna rörlig bild A/medieproduktion A är egentligen helheten.  

”Mediekommunikation A 100p  kurs  innehåller nästan allt  inom media. Radio  film och  trycksaker osv. 
Otroligt mycket att lära sig. Så även där blir det helhets‐ tänkandet, de skall kunna lite om varje sak. Men 

                                                            
21 MD ‐ Band 3, 00.00‐01.28 
22 MD ‐ Band 1, 03.11‐03.47 
23 MD ‐ Band 1, 03.51‐05.07 
24 MD ‐ Band 1, 05.08‐05.17 
25 MD ‐ Band 1, 05.18‐05.34 
26 MD ‐ Band 1, 07.39‐08.38 
27 MD ‐ Band 1, 05.37‐07.38 
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helheten  är  det  viktigaste.  Det  är  nog  det  viktigaste  på  rörlig  bild  att  eleverna  lär  sig  lite  om  varje 
moment som ingår. Från att ”brainstorma” fram en idé till att göra urval av idéer, framför allt till manus 
filmning,  redigering  och  exportera  det  färdiga  resultatet  på  dvd.  Då  blir  de  bäst  förberedda  att  gå 
vidare28.  

Han påpekar också att det finns fördjupningskurser för dem som vill läsa ytterligare. 

Lärare två 

Lärare två anser inte att kurserna rörlig bild och medieproduktion har förändrats så mycket under de 
två och ett halvt år han arbetat som medielärare. Detta trots att de har fått andra verktyg att arbeta 
med, till exempel har eleverna fått bärbara datorer och de kan använda sig av en läroplattform. Detta 
har förändrat arbetet till viss del men inte så mycket anser han29.  De lärare två fokuserar på när han 
skall  lägga upp en terminsplanering utifrån kursplanen, är att han går ganska mycket efter vad han 
själv vill. Det spelar i sig ingen roll, om man tittar på kursplanen vare sig man jobbar med filmer, tv, 
musikvideo etc. Oavsett vad man gör, finns det alltid vissa grundmoment som skall vara med. I vissa 
kursplaner  är  det  betydligt  mer  grundläggande  moment.  Man  skall  kunna  göra  en  enklare 
videoproduktion efter egen text och bildmanus. 

Lärare  två anser att använda grundläggande berättarkomponenter och begrepp när det gäller bild 
och  ljud  är  viktigt. Det  är  samma  sak  när det  gäller dramaturgi och  att  känna  till modern  teknik.  
Lärare två berättar att om kursen  läses som en del av ett program eller som en tillvalskurs, är den 
olika grundläggande. Han säger att om en elev har gått A‐ kursen i rörlig bild, då har denne fått någon 
slags grund, men har  inte kommit  långt  i sin utbildning30. Han  tycker att kursplanen har  realistiska 
mål för eleverna men att den skulle kunna modifieras. Lärare två tycker ändå att den är ganska bra i 
sin helhet, den fungerar bra för honom och han känner sig ganska fri i det han lär ut.31.   

Det han saknar  i kursplanerna till rörlig bild och medieproduktion är det som  ligger  i tiden nu.  Idag 
handlar det mycket om distribution och det står ingenting om det i kursplanen. Han säger att:  

”Idag  i  rörlig bildkursen handlar det bara om att de ska  lära sig  filma och  redigera och  så 
stannar det där, det finns ingenting om steget efteråt som handlar om att göra en DVD eller 

lägga ut sakerna på nätet” 32 

Vidare anser han, att  i alla  fall på C‐nivå borde det vara mer After Effects och  liknande moment  i 
kurserna. Lärare två nämner att han trots detta kommer att använda sig det datorprogrammet i år.  

 Han  tar upp några delar som  inte står  i kursplanerna men som gäller  i  fortsättningskurserna. Vårt 
arbete är i huvudsak inriktat på rörlig bild A och mediekommunikation A33. 

                                                            
28 MD ‐ Band 1, 08.39‐09.55 
29 MD ‐ Band 2, 03:59‐06:20 
30 MD ‐ Band 2, 06:20‐09:29 
31 MD ‐ Band 2, 09:30‐10:04 
32 MD ‐ Band 2, 10:04‐11:13 
33 MD ‐ Band 2, 11:13‐12:26 
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Det han anser att han  tar upp mindre av  från kursplanen är delen om upphovsrätt, vilket är något 
han  tror  att  han  ägnar  maximalt  två  lektioner  åt.  Detta  tillsammans  med  ”public  service”  och 
reklamavsnittet  i A‐kursen,  har  han  ett  samlat material med  dessa  delar. Mycket  handlar  om  att 
arbeta  praktiskt  på  rörlig  bild  kurserna  och  inte  så  stor  del  om  teori,  menar  han. 
Produktionsplanering och ekonomi  får de  lära  sig  i  liten grad om, att göra budget  tycker han  inte 

fungerar bra när det inte är på riktigt, därför tar han inte upp det i någon större omfattning34.  

Det  lärare  två  tycker  är  det  viktigaste  i  kursen  handlar  om  berättandet. Att  tekniken man  har  är 
verktyg för att lära sig berätta det man vill ge uttryck för. 

Lärare tre 

Under de sexton år  lärare tre har arbetat har det blivit en förändring av kursplanen.  Innehållet har 
förändrats ganska radikalt tekniskt tycker han. Framförallt det som hänt genom digitaliseringen.  Från 
början var allt analogt,  idag är allt digitalt. Medan det  teoretiska  innehållet  i kursplanerna  inte har 
förändrats så enormt, enligt honom35. 

Det som lärare tre fokuserar på när han ska lägga upp en terminsplanering utifrån kursplanen är vad 
som egentligen  står  i kursplanerna, vilka moment  som  ska  ingå  i de olika kurserna. Han har både 
rörlig bild A, B och C och de skiljer sig åt ganska mycket.  

”På A‐nivå uttrycker kursplanerna att det är mer en filmkurs, en kurs där man ska arbeta mycket med 
gestaltande  verksamhet  och  grunderna  i  filmproduktion.  Det  är  i  medieproduktion  A  man  lägger 
grunderna för teknikkunnandet, sedan kommer innehållskunnandet i rörlig bild A, B och C kurserna36.” 

Han  anser  att  kursplanen  har  realistiska mål  för  eleverna37och  tycker  inte  att  det  saknas  något  i 
kursplanerna för de två kurserna rörlig bild och medieproduktion38. Lärare tre lägger till en del saker 
som  inte  står med  i  kursplanen. Detta  antar  han  att  han  gör  på  grund  av  att  det  finns mycket  i 
kursplanerna som inte är relevant för elevens helhetssyn. När han säger det, tänker han på att arbeta 
i grupp och de sakerna som inte direkt är kopplade till medieämnet. Han tycker att det finns mycket 
som  han  tar  upp, men  han  finner  det  svårt  att  säga  vad  det  är.  Ett  exempel  är  projektet med 
mänskliga rättigheter som de arbetar med. Han säger att det står  ingenstans att de ska arbeta med 
liknande projekt. Han anser att  innehållet  i det som eleverna arbetar med är minst  lika viktigt som 
tekniken39.  

Det han  inte tar upp, som står  i kursplanen, är arbetsmiljö, beroende på att den kursen har de som 
en  separat  kurs. De  finns  andra delar  som han  även  vet  att  andra  kurser  tar upp och därför  inte 
använder då det bara skulle bli en upprepning för eleverna påpekar han. ”Lärarna har fört ett samtal 
om det  i arbetslaget, vad de ska ta upp och vad de andra ska ta upp”40. Vad han ansåg viktigast att 

                                                            
34 MD ‐ Band 2, 12.26‐13.32 
35 MD ‐ Band 3, 01.29‐01.58 
36 MD ‐ Band 3, 01.59‐03.00 
37 MD ‐ Band 3, 03.03‐03.07 
38 MD ‐ Band 3, 03.08‐03.26 
39 MD ‐ Band 3, 03.27‐04.13 
40 MD ‐ Band 3, 04.14‐04.40 
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lära ut i kursen rörlig bild A/medieproduktion A är konsten att berätta med rörliga bilder. ”Det är ju 
huvudsyftet”,  säger  han  och  att  eleverna  behärskar  tekniken.”  Att  de  kan  verktygen”41,  och med 
verktygen menar han filmkameran, redigeringen och konsten att berätta med bilder.  

Sammanfattning av intervjuerna angående kursplanerna 

Alla tre lärare utgick ifrån kursplanerna och skapade utifrån dem olika moment. Lärarna tog även upp 
delar som inte står i kursplanerna. De delar som de tog upp har att göra med specialeffekter, bygga 
modeller till produktioner, arbetsmiljö eller exempelvis mänskliga rättigheter. Lärare tre som tar upp 
mänskliga  rättigheter  anser  att  även  innehållet  i  elevernas  produktioner  är minst  lika  viktigt  som 
tekniken omkring. Han tar inte upp de moment eleverna får lära sig i andra kurser, på grund av att de 
blir repetition för eleverna.  

Lärare två anser att grundläggande begrepp och berättarkomponenter kring ljud och bild är en viktig 
del av kursen. Lärare tre säger så här om kurserna: 

”På A‐nivå uttrycker kursplanerna att det är mer en filmkurs, en kurs där man ska arbeta mycket med 
gestaltande  verksamhet  och  grunderna  i  filmproduktion.  Det  är  i  medieproduktion  A  man  lägger 
grunderna för teknikkunnandet, sedan kommer innehållskunnandet i rörlig bild A, B och C kurserna42.” 

Lärare ett påpekar detta när det gäller det viktigaste i kurserna: 

”Mediekommunikation A 100p  kurs  innehåller nästan allt  inom media. Radio  film och  trycksaker osv. 
Otroligt mycket att lära sig. så även där blir det helhets‐ tänkandet, de skall kunna lite om varje sak. Men 
helheten  är  det  viktigaste.  Det  är  nog  det  viktigaste  på  rörlig  bild  att  eleverna  lär  sig  lite  om  varje 
moment som ingår. Från att ”brainstorma” fram en idé till att göra urval av idéer, framför allt till manus 
filmning,  redigering  och  exportera  det  färdiga  resultatet  på  dvd.  Då  blir  de  bäst  förberedda  att  gå 
vidare43.  

Det vi kunde se efter att alla  intervjuer var genomförda var att alla tre  lärarna följde kursplanerna. 
Det lärarna ansåg vara viktigast för eleverna att kunna i de kurser vi har undersökt, var tekniken och 
de grundläggande berättarkomponenterna, men även helheten. Med helheten menas då från en idé 
till färdig produktion.  

 

 

 

 

 

                                                            
41 MD ‐ Band 3, 04.41‐05.00 
42 MD ‐ Band 3, 01.59‐03.00 
43 MD ‐ Band 1, 08.39‐09.55 



‐ 18 ‐ 

 

Vilka metoder lärarna använder i undervisningen och vad de lär ut 

Lärare ett 

Intervjuperson  ett  brukar  alltid  ha minst  ett  introduktionspass med  eleverna  före  varje moment, 
vilket består av en föreläsning för att sätta in eleverna i vad momentet kommer att handla om. Han 
säger att de har rätt få böcker på skolan och att de arbetar väldigt praktiskt med den rörliga bilden. 
De arbetar praktiskt från början till slut, men har några föreläsningar om bland annat dramaturgi och 
om hur man  skriver manus och använder  syntaxer  i kurserna  rörlig bild och medieproduktion A44. 
Han  säger  även  att  han  låter  eleverna  använda  sig  utav  Voodoofilm.org  när  de  arbetar med  de 
teoretiska delarna kring videoproduktion. Det moment som han kan ha mer än en föreläsning om är 
lagstiftning45. 

Han säger sig vara sämre på att använda sig av prov och mäter  istället kunskaper med  inlämnings‐ 
uppgifter  och  delmål  som  eleven  ska  uppnå46.  För  att  ge  ett  exempel  brukar  han  ge  eleverna  en 
praktisk övning om exempelvis dramaturgi, där eleverna får använda kameran till att visa att de kan 
använda den dramaturgiska kurvan.  

Det  läromedel han brukar  lämna  till eleverna är PP‐presentationer,  som han efter  föreläsningarna 
lägger ut på nätverket så att eleverna kan ta hem dem själva. Han lägger ut dem för att eleverna skall 
kunna kolla på PP:n och minnas det han har undervisat om47. När han ska gå igenom föreberedelser 
inför filmer brukar han använda sig av föreläsningar men även webbplatsen Voodoofilm.org, där det 
finns mycket  information  om  bildmanus,  synopsis  och  sådant  enligt  den  intervjuade48. Han  säger 
även att han  inte är helt nöjd med något  läromedel som  finns  idag men att  just Voodoofilm.org är 
väldigt bra. Även om man inte köper medlemskap kan man använda sig utav hela webbplatsen49. 

När  denna  lärare  ska  gå  igenom  kameran  för  första  gången med  eleverna  brukar  han  koppla  in 
kameran  till TV:n så att eleverna kan se vad som visas  i displayen på kameran. Han har  inte några 
praktiska prov på videokameran50. När det kommer  till  filmteknik brukar han ha någon  föreläsning 
om detta, dessutom brukar han följa med de olika elevgrupperna när de filmar och ge dem exempel 
på plats medan de arbetar. Eleverna har även tillgång till kamerans manual när de arbetar, som pdf 
på skolans nätverk, han delar inte ut någon lathund eller liknande material till kameran51.  

När det gäller redigeringen säger  lärare ett att det kan bli styrt av eleverna vad de  lär sig men han 
börjar alltid med en föreläsning på projektorn och visar de grundläggande delarna. Sedan brukar han 
hjälpa  till  i  de  olika  projekten  som  eleverna  har  med  olika  redigeringsprojekt,  till  exempel 
specialeffekter.  Några  elever  nöjer  sig med  de  grundläggande  kunskaperna  och  andra  elever  vill 

                                                            
44 MD ‐ band 1, 10.02‐11.17 
45 MD ‐ band 1, 12.36‐13.03 
46 MD ‐ band 1, 11.18‐12.35 
47 MD ‐ band 1, 13.03‐14.08 
48 MD ‐ band 1, 14.37‐14.57 
49 MD ‐ band 1, 30.42‐31.49 
50 MD ‐ band 1, 14.09‐14.35 
51 MD ‐ band 1, 15.09‐15.51 
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åstadkomma mer i redigeringsprogrammet och då lär han ut det de önskar göra med programmet52. 
De  saker  som han går  igenom med alla är  tidslinjen, verktygsfältet,  import/export av  filer och hur 
man infogar text så att eleverna kan göra för och eftertexter till produktionerna53. 

När vi ställer frågan om varför lärare ett använder sig av de metoder som han använder för att lära ut 
saker,  får  vi  svaret  att  han  nyttjar  föreläsningar  till  att  ge  grunderna  och  kliva  över  den  första 
inlärningströskeln.  Lärare ett nämner att han  tror på praktiskt arbete och att när eleverna  förstår 
grunderna så kan de  lära sig mycket själva, när de har viljan att  lära sig mer  i hemmamiljö eller på 
skolan.54  

Något  som den här  läraren även  tar upp  i undervisningen är att det är  viktigt med deadlines och 
förklarar  varför  till  eleverna. Han  anser  också  att  när  det  står  i  styrdokumenten  att  eleverna  ska 
arbeta professionellt kan eleverna mista sin chans att få MVG om de lämnar in sent.55   

Lärare två 

Lärare  två  använder  sig  sällan  av  böcker  i  sin  undervisning.  Istället  använder  han material  från 
Internet.  Han  använder  exempelvis  instruktionsvideos  från  www.youtube.com  om  hur  man  kan 
arbeta med Greenscreen. Han menar att han använder det på grund av att det finns tillgängligt och 
därför behöver han inte göra en instruktionsfilm om det. Efter att han berättat detta säger han:  

 ”Nej  jag använder  väldigt  få böcker,  vissa  saker  skriver man  själv, mycket konstruerar man  själv och 
producerar  själv,  sen använda  sig  av mer  lär  sekvenser, att  eleverna  får arbeta  igenom  ett material, 
svara på vissa frågor, de får ett frågebatteri och så får de länkar till var fakta finns och så möjligen titta 
på något klipp på  internet och  så  ska de besvara vissa  frågor, och med vissa  frågor  får eleverna  inte 

länken för det är meningen att de ska leta reda på fakta och bedöma dess trovärdighet.”
 56

 

Intervjuperson  två  använder  sig  inte  av  traditionella  prov men  däremot  andra  typer  av  prov  där 
eleverna  får  nyttja  det material  de  har  använt  sig  av  i  kursen  för  att  svara  på  frågor57.  När  det 
kommer  till  teoritillfällen  som  föreläsningar  och  liknande  har  den  här  personen  ett  eller  fler 
teoritillfällen  som  inledning  till varje moment. Han  räknar att det är ungefär 25 %  teori och 75 % 
praktiskt arbete58.  

Lathundar  i pappersform delar han ut till eleverna men han använder sig även av ett program som 
kommunen har köpt  in; ”Smartass”. Det programmet spelar  in det som sker på datorskärmen, och 
med hjälp av detta program har han gjort guider till redigeringsprogrammet Premiere Elements. Han 
planerar även att göra samma sak till Premiere pro, det mer avancerade redigeringsprogrammet. Det 
han  spelat  in  kan  eleverna  se  via  en webbplats  där  han  lägger  upp  dessa  små  instruktionsfilmer. 
Intervjuperson två har även planer på att göra ett interaktivt läromedel om kameran med hjälp av en 

                                                            
52 MD ‐ Band 1, 15.52‐16.40 
53 MD ‐ Band 1, 16.51‐17.17 
54 MD ‐ Band 1, 17.18‐18.50 
55 MD ‐ Band 1, 18.57‐20.40 
56 MD ‐ band 2, 14.06‐16.00 
57 MD ‐ band 2, 16.00‐16.20 
58 MD ‐ band 2, 16.20‐17.09 
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PP som han exporterar till programmet Adobe Flash. Han anser dock att när eleverna verkligen tar in 
kunskaper effektivast är när de arbetar praktiskt.59  

Kompendium och liknande material som han använder har han ärvt av den tidigare läraren. Han har 
uppdaterat materialet,  och  brukar  lägga  ut  det  på  skolans  läroplattform.  Där  sätter  han  även  ut 
uppgifter som eleverna ska göra.60 

Lärare  två  har  en  teorigenomgång  då  han  undervisar  om  hur man  skriver  synopsis,  bildmanus, 
premiss och efter det får eleverna göra uppgifter kring dem. De får sedan lämna in arbetet för att få 
feedback. Efter att eleverna har filmat en produktion får de redovisa vad de producerat och läraren 
återkopplar till förberedelserna för att höra om eleverna uppnådde det de planerat. Han påminner 
dem även hur viktigt det är med föreberedelser  inför filmning. Han brukar uppmuntra eleverna att 
hitta sin egen metod när det gäller föreberedelser  inför filmning, och säga till dem, efter att de har 
arbetat med det ett tag, att alla har olika sätt att förbereda sig, och att hans sätt kanske inte fungerar 
lika bra för alla.61 

Vad det gäller filmteknik så arbetar han likartat, han har en teorigenomgång om olika bildvinklar där 
han  går  igenom  grundläggande begrepp  som panorering och  tiltning.  Efter  genomgången  går han 
tillsammans med eleverna ut och använder kamerorna samt introducerar dem till stativen, så att de 
får lära sig hantera dem. Eleverna får under samma lektion i uppgift att göra en kortfilm med hjälp av 
klipp  i kameran med olika bildutsnitt, bildperspektiv  samt olika kamerarörelser.  Intervjuperson  två 
säger att han undervisar olika grundläggande beroende på om det är en medieklass eller inte.62 

På samma sätt går han igenom redigeringen, även där har han ett färdigt material samt de Smartass 
guider  som  han  har  gjort  till  programmet  Adobe  Premiere  Elements.  Han  startar med  att  ha  en 
genomgång med hela klassen, sedan får eleverna sitta vid sina datorer och öva tillsammans. Eleverna 
på  skolan kommer att  få egna bärbara datorer,  i och med detta kommer de att  få göra de  första 
övningarna med  redigeringsprogrammet  individuellt. Den  fördel  som  han  ser med  det  är  att  när 
eleverna jobbar enskilt med redigeringen så kan ingen någon elev smita undan eller bli utanför. Det 
blir även  lättare  för honom som  lärare att betygsätta eleverna när han kan bedöma vad varje elev 
presterar när de arbetar individuellt.63 

Det han går igenom i redigeringsprogrammet på A‐nivå i kurserna rörlig bild A samt medieproduktion 
går  ut  på  att  arbeta  strukturerat,  spara  filer  på  samma  ställe  samt  förstå  hur  programmet  är 
uppbyggt. Som  första  steg  lär han ut det  som är nämnt  tidigare därtill hur man  får  in materialet  i 
datorn och hur man klipper in på tidslinjen. I detta ”steg” går han inte igenom några effekter, om inte 
eleverna anser att de behöver det. Han  lär egentligen bara eleverna att berätta med bilder enligt 
honom själv, musik får användas men  inte dialoger på detta stadium. På ”steg två” handlar det om 
att göra ett reportage och då få de arbeta mer med  ljud och dialog. Han påpekar att  ljud är väldigt 
viktigt. Han har erfarenhet av att om man har en film med dålig kvalitet på bilden är den uthärdlig att 

                                                            
59 MD ‐ Band 2, 17.09‐19.11 
60 MD ‐ Band 2, 21.57‐24.19 
61 MD ‐ band 2, 19.23‐21.57 
62 MD ‐ band 2, 24.19‐26.05 
63 MD ‐ band 2, 26.23‐28.28 
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se, men  inte om den har ett dåligt  ljud. Detta brukar han  informera eleverna om. I steg tre handlar 
det om bildkorrigering samt färgkorrigering. Han varierar beroende på vilken A‐kurs det handlar om, 
är det filmelever tar han upp detta tidigt i kursen.64  

När det kommer till val av metod så säger intervjuperson två att han anser att dessa ämnen handlar 
om att arbeta praktiskt, därför använder han sig väldigt  lite av katederundervisning. Han  tror även 
väldigt mycket på att eleverna själva ska söka sig till den kunskap de behöver och påpekar att det inte 
förenklar lärarens arbete. Det gäller att finna bra metoder som är fungerar för eleverna när de söker 
kunskap.65   

Lärare tre 
 
Intervjuperson tre brukar skapa sina egna läromedel eftersom att han anser att de som finns inte är 
anpassade för dagens teknik och elever. Han brukar samla in från olika källor när han skapar sina 
läromedel, mestadels blir det om ljud, ljudsättning och de delar som de inte finns några tydliga 
läroböcker om.66  

Han har  inga teoretiska prov på kurserna medieproduktion A och rörlig bild A eftersom han provat 
det tidigare och upptäckt att eleverna ändå hade glömt bort allt cirka två veckor efter provet. Han 
har istället praktiska prov som han anser fungerar bättre67.  

När det handlar om teoripass brukar intervjuperson tre gå igenom redigering, ljussättning, ljudteknik, 
dramaturgi. Det kan variera lite beroende på klassen han undervisar men han värderar att det landar 
på  4‐5  teoritillfällen  under  A‐kurserna.  Medan  eleverna  arbetar  brukar  han  även  gå  igenom 
teoretiska delar med eleverna och det anser han är ett bättre sätt, för då har eleverna motivation. De 
står inför ett problem och kommer och frågar honom ”hur ska vi lösa det här”. Så kan han hjälpa dem 
att  lösa det. Hade han sagt att de ska  lösa det här problemet och sen skickat  iväg dem så skulle de 
inte ha någon motivation, enligt honom. ”Nu har de motivation,  för de måste  få  färdigt produkten 
och de måste veta hur man gör”. Intervjuperson tre anser inte att man kan skilja på teori och praktik 
på det sättet.68 

När  det  gäller  lathundar  brukar  han  dela  ut  dem  efter  behov  samt  se  till  att  de  finns  i 
redigeringsrummen. De  lathundar  som han har  är  till  redigering, dramaturgi och  ljussättning. Han 
brukar dela ut dessa i efterhand, när eleverna kommer till det stadiet i produktionen.69 

När  det  handlar  om  videokameran  går  han  igenom  den  genom  att  han  kopplar  den  till  tv:n  i 
klassrummet och så delar han ut kameror till grupperna, under tiden han går igenom alla knappar på 
kameran  får  eleverna  sitta och prova på  samma  sak  i  grupperna.  Sen  får de  gå ut, när de  träffar 
varandra första gången får de en uppgift att de ska presentera varandra med videokameran. Syftet 

                                                            
64 MD ‐ Band 2, 30:17‐33:25 
65 MD ‐ Band 2, 29:02‐30:17 
66 MD ‐ Band 3, 05.44‐06.21 
67 MD ‐ Band 3, 06.22‐06.40 
68 MD ‐ Band 3, 06.41‐08.10 
69 MD ‐ Band 3, 08.11‐08.46 
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med det är egentligen inte att de ska presentera varandra utan att de ska lära sig tekniken. Han säger 
inte att de ska  lära sig kameran, när han har haft genomgången får eleverna gå ut  i smågrupperna 
och intervjua varandra och göra det på nästan vilket sätt som helst, men det viktiga är då att se att de 
har förstått det han gick igenom.70  

”Första  gången  får  de  köra  på  automatiska  inställningar  och  det  är  ju  för  att  de  ska  känna  sig  för, 
framförallt  fortfarande  tyvärr  är  det  så  att  tjejer  har  väldigt  respekt  för  tekniken,  och  lite  för  att 

avdramatisera det här från början så då jobbar vi med automatik.”
 71

 

Han säger att syftet  i första hand är att kunna hantera kameran och förstå hur den fungerar och få 
hålla i den. Andra gången de gör en uppgift går han igenom de manuella funktionerna, då kräver han 
dock inte att de ska använda dem, han har gått igenom dem och säger att om eleverna vill använda 
dem  så  är  det  bra,  men  känner  de  sig  osäkra  kan  de  jobba  med  automatiken.  Ju  längre  in  i 
utbildningen de kommer desto mer ser han att de använder de manuella funktionerna beroende på 
att de ställer högre krav på sig själva och tekniken. Eleverna förstår även att  läraren också gör det. 
När de går sista terminen använder de sällan automatiska inställningar. 72 

När det gäller filmteknik brukar han och eleverna titta på filmer som tidigare elever gjort på skolan 
för att senare se på professionella produktioner, till exempel om de skall göra dokumentärer ser de 
på en eller två dokumentärer. De analyserar sedan hur de har gjort och sen ser de även på de tidigare 
dokumentärerna som eleverna har gjort och för ett samtal om vad som är bra och vad som är dåligt 
med dem. Sedan ger han förutsättningar för uppgiften som de ska ha, vilket kan variera mycket.73 

När de kommer till det stadiet att de är färdiga att redigera det material som de har förberett, sätter 
han sig med grupperna  i redigeringsrummet och går  igenom redigeringen grupp för grupp. Han har 
även en snabbgenomgång i helklass så att de ska förstå hur det fungerar och hur man tar in det man 
har  filmat  från kameran, eftersom det underlättar senare när eleverna ska redigera. Men generellt 
kan  man  säga  att  han  går  igenom  med  grupperna  när  de  kommer  till  redigeringsstadiet  i 
produktionen.74    

När han går  igenom  redigeringen börjar han  från grunden. Han börjar med att visa var de  startar 
programmet, var de ska spara sina filer och hur de ska skapa ett nytt projekt i programmet. Sedan går 
han vidare med hur man tar in filmen, hur man klipper den, hur man lägger det i fillistan, hur man tar 
ner  det  på  tidslinjen,  effekter,  ljudsättning  och  hur man  arbetar med  ljudet  och  exportering  av 
filmen.75  

När vi frågar varför lärare tre väljer de metoder han använder blir svaret att han tycker att det viktiga 
med  undervisningen  är  att  det  ska  förankras  och  konkretiseras. Han  säger  att medieämnet  är  en 

                                                            
70 MD ‐ Band 3, 08.47‐09.43 
71 MD ‐ Band 3, 26.12‐27.23 
72 MD ‐ Band 3, 26.12‐27.23 
73 MD ‐ Band 3, 10.03‐10.54 
74 MD ‐ Band 3, 11.04‐11.44 
75 MD ‐ Band 3, 13.07‐14.12 
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skapande verksamhet och försöker tänka i de banorna när han undervisar. Han går igenom hur man 
förbereder, genomför och efterarbetar.76  

Sammanfattning av intervjuerna angående metoder 

Alla  tre  lärarna  har  en  teorigenomgång  av  de  grundläggande  teoretiska  delarna  i  början  av  varje 
moment och låter eleverna arbeta självständigt med det praktiska. De teoretiska delarna kan handla 
om synopsis, bildmanus, dramaturgi, kameravinklar och  ljussättning. Lärarna  introducerar eleverna 
för begreppen och låter dem sedan använda sig utav dem i deras praktiska arbete.  

När det gäller genomgång av kameran och  liknande utrustning använder  lärarna  liknande metoder. 
De har genomgång av videokameran med hjälp av en tv eller projektor, visar de olika knapparna och 
pratar om utrustningen. Efter genomgången får eleverna utföra en enkel övning som handlar om att 
använda kameran.  Lärare  tre  säger att  ”Fördelarna med denna  form av övning är att eleverna  lär 
känna varandra bättre, samtidigt som de lär sig hantera kameran”77.  

Lärare ett och två delar ut  lathundar på skolans nätverk så att eleverna själva kan ta hem och  läsa 
dem. Lärare  tre har  lathundar  liggandes  i klassrummet och redigeringsrummen så att eleverna kan 
titta i dem när de behöver. Att dela ut lathundar via skolans nätverk anser vi vara väldigt effektivt och 
enkelt när det gäller åtkomst till materialet, detta är en av anledningarna till att vi har valt att göra 
vårt gestaltande arbete digitalt.  

När det gäller redigeringsmomentet i kurserna gör lärarna på liknande sätt. De går igenom i helklass 
med hjälp av projektor eller gruppvis.  Lärare  två har även  lagt ut  filmklipp  till programmet Adobe 
Elements på Fronter så eleverna själva kan se hur man gör en del saker i programmet. Han använder 
sig även av Youtube länkar. 

Lärarna  ger  eleverna  grundläggande  kunskaper  i  redigeringsprogrammen.  Allt  från  att  importera 
material från kameran till att arbeta med tidslinjen, ljud, färgkorrigeringar, klippning och exportering 
av  material.  De  säger  även  att  det  beror  lite  på  vad  eleverna  vill  och  behöver  kunna  för  att 
färdigställa deras projekt. Det vi tar med oss av denna kunskap till den gestaltande delen av arbetet 
är de grundläggande funktionerna som eleverna behöver kunna  i redigeringsprogrammen. Från hur 
man  importerar,  klipper,  använder  tidslinjen  och  redigerar  ljud  till  exportering  av  den  färdiga 
videoproduktionen.   

Skapandet av den gestaltande delen 

För att få full förståelse för denna del rekommenderar vi  läsaren att samtidigt eller  innan ta del av 
bilaga 2, den tillhörande DVD:n, där vårt gestaltande arbete finns.  

                                                            
76 MD ‐ Band 3, 12.06‐13.05 

77 MD‐Band 3, 08.47‐09.43 
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Vad är tanken med lärmediumet och lathunden 

När  vi  sammanställt  det  vi  fick  fram  i  intervjuer  och  studier  av  litteratur  inom  ämnet  för 
videoproduktion, började vi titta på hur vi skulle producera  lärmediet. Vi ville att det skulle vara så 
bra  som möjligt  och  innehålla  stora  delar  av  det  som  de  intervjuade  lärarna  tar  upp  i  kurserna 
medieproduktion och rörlig bild på A‐nivå. De kursplaner vi studerat gav även några ledtrådar till vad 
vår produktion skulle innehålla.  

Tanken  bakom  lärmediet  är  att  det  ska  vara  ett  komplement  till  vår  framtida  undervisning  inom 
videoproduktion, men även  fungera som självstudiematerial  för eleverna. Vi har  tidigare motiverat 
varför vi valde att göra materialet digitalt, så vi behöver inte upprepa det igen.  

De delar som vi valde att våra lärmedium skulle innehålla är kortfattat följande:  

• Förberedelser som utförs före filmning, exempelvis synopsis, bildmanus och dramaturgi.  

• Vad man ska  tänka på medan man arbetar med själva  filmandet, som  till exempel bildvinklar, 
bildutsnitt, berättarkomponenter, ljussättning och subjektiv/objektiv kamera.  

• Även lite mer information om makro, ljud och vitbalans, samt extra material i form av mallar till 
synopsis och bildmanus.  

För att komplettera detta arbete med redigeringsmomentet, valde vi att skapa en lathund till Adobe 
Premiere om grundläggande redigering.  

Insamling av material till lärmediet 

Vi letade upp information och fakta om de här delarna i den litteratur som används på gymnasiet av 
elever och lärare. Andra platser som vi sökte information på var webbplatsen Voodoofilm.org där det 
finns mängder av material kring videoproduktioner.  

Vår grund i arbetet är baserat på det som kom fram i intervjuerna med lärarna. När vi samlat in fakta 
kring de moment och delar som de tog upp i undervisningen, utökade vi själva med några delar som 
vi ansåg ge lärmediet en större helhetssyn på videoproduktion.  

Design av lärmedium och lathund 

För  att  skapa  ett  så  lärorikt  och  användbart  lärmedium  som möjligt,  tog  vi  hjälp  av Mayers  sju 
designprinciper78  när  det  gäller multimedia.  Vi  upptäckte  snart  att  både  vårt  kunnande  och  det 
program vi valt att arbeta med  inte räckte till för att utnyttja designprinciperna fullt ut. Om vi hade 
haft längre tid på oss när det gäller den gestaltande delen av arbetet, hade vi valt att lära oss Adobe 
Flash och gjort lärmediet i det programmet istället.  

                                                            

78 Mayer, Richard. E. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University s. 184 
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Enligt Mayers principer så lär sig människan effektivast om man kombinerar och använder mer än ett 
sinne för inlärning, exempelvis att man kombinerar text och bild som i ”multimedia principle” istället 
för att endast använda  text.   Mayers  tar även upp  i  sina principer att om man placerar bilder och 
sammanhörande text nära varandra, så lär användaren av lärmediet sig mer, än om det placerar de 
två  komponenterna  långt  ifrån  varandra.  Denna  princip,  den  andra,  kallas  för  ”spatial  contiguity 
principle” och det är främst de här principerna vi har använt oss av i vår produktion.  

Vi  valde  att  använda  oss  av  dem  på  grund  av  att  det  är  väldigt  effektivt  och  enkelt  att  förklara 
bildvinklar och bildutsnitt för andra genom att använda sig utav både bild och text. Att använda sig 
utav två sinnen är även bättre än att enbart använda sig utav ett. 

Undertecknade har  försökt att skapa en produktion som hjälper den mänskliga kognitionen genom 
att använda tekniken, som genom multimedia förmedlar och hjälper till med att konstruera kunskap. 
På  grund  av  detta  och  att  designen  är  väldigt  enkel  är  produktionen  lärcentrerad  snarare  än 
teknikbaserad79. Enklare uttryckt  innebär det att produktionen är  skapt  för att  lära,  snarare än att 
vara stilfullt designad, på grund av att det kan hämma lärande snarare än främja det80.    

När  det  gäller  lathunden,  utgick  vi  inte  från  Mayers  när  vi  skapade  den  utan  från  våra  egna 
erfarenheter kring lathundar. Vi försökte bara att göra den så enkel som möjligt att arbeta efter.  

Användning av lärmediumet samt lathunden 

Tanken  vi  hade när  vi började  arbeta med  examensarbetet  var  att  vi  ville ha något  som  vi  själva 
kunde använda när vi började våra  lärarkarriärer, så vi valde att göra ett gestaltande arbete. Det vi 
bestämde oss för var att skapa ett  lektionsunderlag samt  lathund som vi kunde använda oss när vi 
undervisade om videoproduktion.  

När vi nu är färdiga har vi insett att det material vi skapat har många fler användningsområden än vi 
hade  i  åtanke  i  början  av  arbetet.  Det  lärmedium  som  skapats  kan  användas  till  att  leda  några 
lektioner, men även som stöd och undervisning  för elever som kanske missat en  lektion och vill  ta 
igen, eller för de som behöver hjälp att minnas vad läraren tog upp på lektionen.  

Lathunden är tänkt att ligga i närheten av redigeringsdatorerna, så att eleverna har tillgång till den.  

Användningsområdena  är många och  på  grund  av  att materialet  är digitalt,  är det  väldigt  lätt  att 
sprida eller skriva ut i form av lathund/kompendium. Det går även att skriva ut så att man kan göra 
OH‐blad, i fall att den skola man arbetar på inte har en projektor.  

                                                            

79 Mayer, Richard. E. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University s. 9‐10 

80 Ibid. s. 166‐167 
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Diskussion/Analys 
 

Under  denna del  redovisar  vi  resultatet  ytterligare  samt diskuterar  lärarnas och  våra  egna  tankar 
kring  kursplanerna.  Vi  relaterar  även  detta  till  de  aktuella  kursplanerna,  ämnets  utveckling  och 
viktläggningar av innehållet i kurserna rörlig bild A samt medieproduktion A. Efter detta behandlar vi 
lärarnas metoder och  innehåll  i undervisningen  för att därefter anknyta  till hur detta hör  samman 
med den gestaltande delen av arbetet, som vi även diskuterar kring designen samt användningen av 
lärmediumet.  

Rörande lärares arbete och tankar kring kursplanerna 

Fokusering på kursplanen 

Till  frågan:  ”Vilka  delar  de  tre  lärarna  fokuserade  på  beträffande  en  terminsplanering  utifrån  en 
kursplan?”, sa lärare ett att han omvandlar varje punkt i kursplanen till ett moment81 . 

Lärare  två sa att han använder sig av vissa grundmoment  från kursplanen, därefter ansåg han vad 
som var passande för inriktningen på kursen. Det låg en skillnad i om man läste rörlig bild A som en 
del av ett program eller som en tillvalskurs hur grundläggande utformningen blir 82. De  lärare tre sa 
att han  fokuserade på när han skulle  lägga upp en terminsplanering utifrån kursplanen är vad som 
faktiskt står  i kursplanerna och vilka moment som ska  ingå  i de olika kurserna. På A‐nivå uttrycker 
kursplanerna att det är i huvudsak en filmkurs, en kurs där man ska arbeta mycket med gestaltande 
verksamhet och  grunderna  i  filmproduktion. Det  är  i medieproduktion A  som  grunderna  läggs  för 
teknikkunskaperna, sedan kommer innehållskunskaperna i rörlig bild A, B och C kurserna83.  

Utbildning inom varje skolform skall vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas men en likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas exakt likadant överallt eller att skolans 
resurser kan fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivåer. Det finns olika sätt att nå målen84. Elever som flyttar mellan olika skolor kan uppleva 
att samma utbildning kan skilja sig radikalt i sitt utförande. Vi har tolkat lärarnas svar på vad de 
fokuserar på i kursplanen när de ska göra en terminsplanering. Lärare ett och tre följe kursplanen 
noggrant medan lärare två plockar ut grundmomenten vilket kan medföra att kurserna inte blir exakt 
lika. Vi tycker att det är bra att man som lärare har en viss frihet i hur man lägger upp arbetet så 
länge huvudmålen uppnås, eftersom att olika skolor har olika resurser och elever har olika 
förutsättningar och förkunskaper. 

                                                            
81 MD ‐ Band 1, 03.51‐05.07 
82 MD ‐ Band 2, 06:20‐09:29 
83 MD ‐ Band 3, 01.59‐03.00 

84 LPF94 1.1 
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Alla  tre  lärarna ansåg att kursplanerna har  realistiska mål85,86. Den som hade något att  tillägga var 
lärare två som menade att kursplanen kunde modifieras något, men att den trots allt var bra, för den 
gav honom frihet i det han lär ut.87 

Ämnets utveckling 

Lärare ett som hade arbetat som  lärare  i  fyra år  tycker  inte att ämnet  förändrats så mycket under 
hans  tid som  lärare,  förutom att det har  tillkommit en del nya programvaror88. Lärare  två som har 
arbetat som lärare i två och ett halvt år tyckte inte heller att det var så stora förändringar förutom att 
eleverna  fått  bärbara  datorer  och  att  de  numer  använder  en  lärplattform89.  Lärare  tre  som  har 
arbetat sexton år inom samma ämne, tycker att den största förändringen är att tekniken har gått från 
analog till digital men han anser inte att ämnet innehållsmässigt har förändrats mycket 90. 

Eleverna  ska  kunna  orientera  sig  i  en  komplex  verklighet  med  stort  informationsflöde  och  snabb 
förändringstakt. Läraren och skolan skall se till att eleverna lär sig finna, tillägna sig och använda sig av 
ny kunskap91. 

Med  att  använda  detta  citat  pekar  vi  på  den  snabba  förändringstakten  av  de  programvaror 
medielärare använder. De måste hålla sig uppdaterade och utbilda sig själva för att kunna vara goda 
lärare  inom medieteknik och hålla  jämna steg med utvecklingen. Av  lärarnas svar ser vi att ämnet 
inte förändras  i större utsträckning  innehållsmässigt  i kursplanerna.   Det är programvarorna vi som 
medielärare  måste  förbereda  eleverna  på  att  kunna  förhålla  sig  till  på  det  sätt  som 
förändringstakten kräver. Vår åsikt om detta är att det är ett val man gjort när man utbildat sig till 
medielärare. Att  förhålla sig till teknik på detta sätt och även att vänja elever att vidareutbilda sig 
själva, vilket är en förutsättning om de planerar en framtid inom medieyrket. 

Saknas det något i kursplanen? 

Varken  lärare ett eller  lärare tre tyckte att något saknades  i kursplanerna92,93. Lärare två var av den 
åsikten att det numera handlar mycket om distribution och om hur man  får ut produkterna, men 
menade att om detta står det  inget om  i kursplanen. Lärare två berättar att  idag handlar rörlig bild 
kursen bara om att eleverna ska lära sig filma och redigera och så stannar det där, det finns ingenting 
om  steget efteråt  som handlar om att bränna ut materialet på DVD eller  lägga ut produkterna på 
Internet.  Vidare  tyckte  han  att  i  varje  fall  på  C‐kursen  borde  det  vara mer  av  efterbearbetande 
moment.  Han  säger  att  han  förmodligen  i  C‐kursen  kommer  att  använda  det  i  år  ändå  94.  En 
anledning  till  att  lärare  ett  och  tre  inte  saknar  något  i  kursplanerna  kommer  som  svar  i 
nästkommande  fråga. Tar  lärarna upp något annat  som  inte  står  i kursplanen? Möjligtvis är de  till 

                                                            
85 MD ‐ Band 1, 05.08‐05.17 
86 MD ‐ Band 3, 03.03‐03.07 
87 MD ‐ Band 2, 09.30‐10.04 
88 MD ‐ Band 1, 03.11‐03.47 
89 MD ‐ Band 2, 03.11‐03.47 
90 MD ‐ Band 3, 01.29‐01.58 
91 LPF94 1.2 
92 MD ‐ Band 1, 05.18‐05.34 
93 MD ‐ Band 3, 03.08‐03.26 
94 MD ‐ Band 2, 10.04‐11.13 
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stor del nöjda med kursplanen som de uttrycker ovan, men de lägger även till moment som inte finns 
med  för att kurserna skall möta deras önskemål. Vi ser att  lärare två uttalar sig om att han saknar 
vissa delar i kursplanen, men att han förmodligen kommer att göra dessa till en del av kursen ändå. 

Vi  anser  att  ibland hinner  kursplanen  inte  följa med  i  tiden och därför  saknas  vissa moment  som 
lärarna här uttrycker att de lägger in trots att de inte finns i kursplanen, och ibland tar lärarna in vissa 
moment för att de har erfarenhet av att eleverna blir mer motiverade till skolarbetet med hjälp av 
detta. 

Tar lärarna upp något som inte står i kursplanen? 

I rörlig Bild A säger lärare ett att det händer att han använder delar som inte står i kursplanen.  I den 
här  kursen  har  de  som  exempel  byggt  modeller  och  det  finns  det  inte  skrivet  någonting  om  i 
kursplanen,  inte heller arbete med  specialeffekter.  Lärare ett menar att det kan vara värt att  låta 
eleverna  arbeta med  liknande moment  för  att  bli mer  engagerade,  som  följd  blir  de  oftast mer 
motiverade på lektionerna95.  

Lärare  två, menar  att han  tar upp  en del  saker  som  inte  står  i  kursplanerna, men  att det  gäller  i 
fortsättningskurserna och vårt arbete är inriktat på rörlig bild A och medieproduktion A96. Även lärare 
tre lägger till en del saker som inte står med i kursplanen. Det tror han att han gör för att han anser 
att det  finns mycket som står där som  inte är relevant  för elevens helhetssyn, när han säger detta 
tänker han på grupparbeten och de delar som inte direkt är kopplade till medieämnet. Han tycker att 
det finns mycket som inte finns i kursplanen som han tar upp, men att det är svårt att säga exakt vad 
det är, men ett exempel är projektet med mänskliga rättigheter som de  jobbar med. Han säger att 
det  inte står  i kursplanen att de ska  jobba med detta. Han tycker att  innehållet  i det som eleverna 
arbetar med är minst lika viktigt som tekniken97.  

Följaktligen kan man utifrån lärarnas upplysningar tyda att alla lärarna lägger till delar som inte står i 
kursplanen. Lärare ett anser att han gör det för att eleverna blir mer motiverade när de arbetar med 
något de blir engagerade  i. Lärare  tre vill att  innehållet  i det  som eleverna arbetar med  skall vara 
minst lika viktig som tekniken.  

Lärarna har rätt till en viss frihet i att lägga till saker som inte står skrivna i kursplanerna, det ingår i 
lärarens yrkesetiska principer som man kan läsa i följande citat: 

”Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget 
och  vinnlägger  sig  om att  skapa de bästa  förutsättningarna  för  elevernas  lärande.  Lärare 
värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till en god 
arbetsplats.  Lärare  tar  ansvar  för  att  utveckla  sin  kompetens  både  när  det  gäller  ämnets 
utveckling och innehållet i undervisningen98.” 

                                                            
95 MD ‐ Band 1, 07.39‐08.38 
96 MD ‐ Band 2, 11.13‐12.26 
97 MD ‐ Band 3, 03.27‐04.13 
98 Lärarförbundet. (2001). Lärarens handbok. Tryckindustri information, Solna. Sverige s. 129‐130 
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Vi anser att man gärna kan  lägga till delar och moment så  länge det finns tid och relevans för detta 
under kursen. Kursplansförfattarna kunde omöjligt ta hänsyn till allt som skulle förändras och ske till 
dess  att  kursplanerna  skulle  skrivas om nästa  gång. Därmed måste  lärarna ha  en  viss  frihet  kring 
tillägg och fråndragning av innehåll i kurserna, så länge det kan motiveras. 

Finns det något i kursplanen lärarna inte tar upp? 

Som nämnts tidigare lägger lärarna till vissa moment som inte finns skrivna i kursplanerna och därför 
var vi även intresserade om de inte tar med något som står skrivet i kursplanerna.  

Lärare ett tycker det handlar om vilken kurs man talar om. En tillvalskurs kan man till viss del utforma 
efter elevernas önskemål”99. Lärare två säger:  

”Mycket handlar om att göra på rörligt bild kurserna, och inte så mycket om teori. Just det här med att 

göra budget tycker jag inte blir så bra när det inte är på riktigt, men det går säkert.”
 100

 

De  lärare tre  inte tar upp, men som står  i kursplanen är avsnittet arbetsmiljö, beroende på att den 
kursen finns separat. Det finns även andra avsnitt som han är medveten om att andra kurser tar upp 
och  därför  tar  han  själv  inte  upp  dem. Då  blir  det  bara  upprepning,  säger  han.  Lärarkollegiet  för 
samtal i arbetslaget, vad var och en ska ta upp101.  

Det är tydligt att alla  lärarna väljer bort eller  lägger mindre vikt på olika delar på kursen rörlig bild. 
Speciellt när den  är  en  tillvalskurs och  inte  en del  av  ett program.  Som  vi upplevde det  så  ansåg 
lärarna att kurserna skulle vara övervägande praktiska men de olika delarna mellan teori och praktik 
är  inte  så  svarta  eller  vita  som man  kan  tro.  I  varje  praktisk  situation  finns  det  alltid  kunskaper, 
tolkningar och åsikter om vad som kan och bör göras. Praktiken styrs därmed alltid av teori i en eller 
annan form102.   

Det  lärarna  väljer bort  är  i  lärare  tvås  fall, budget momentet, något  som han  inte  anser  fungerat 
särskilt bra att arbeta med, av hans svar ”det går säkert” kan det innebära att han inte har funnit rätt 
metod för att göra det  intressant. Eller så är det kanske helt enkelt så att det  inte fungerar särskilt 
bra i praktiken, det bästa anser vi är att man försöker finna en metod för att göra det mer av intresse 
för eleverna. Lärare tre vet att samma moment finns i en annan kurs och ser därför ingen anledning 
att eleverna skall lägga tid på något de redan har blivit undervisade om. 

Viktigast på kursen 

För  lärare  två  och  tre  är  det  betydelsefullaste med  kurserna  rörlig  bild  och medieproduktion  att 
eleverna lär sig att berätta med bilder. Lärare tre ansåg även att det var viktigt att eleverna behärskar 
tekniken och verktygen103 104. För lärare ett var det viktigt att de skulle lära sig lite om varje moment 

                                                            
99   MD ‐ Band 1, 05.37‐07.38 
100 MD ‐ Band 2, 12.26‐13.32 
101 MD ‐ Band 3, 04.14‐04.40 
102 Anne‐Marie Kveli. (1994). Att vara lärare. Studentlitteratur, Lund. Sverige s. 59 

 
103 MD ‐ Band 2, 13.32‐14.06 
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på kursen, framförallt manus, filmning, redigering och att kunna exportera färdigt resultat till dvd. På 
så sätt ansåg han att de är bäst förberedda att gå vidare. Alla tre lärarna ansåg att berättande var en 
viktig del i de två kurserna, även tekniken nämndes som en viktig faktor och om man tittar på en del 
av de kursmål vi har plockat ut från kursplanerna så är kunskaper om ”berättandet” definitivt ett mål 
eleverna bör uppnå. 

Utvalda delar från kursplan för RBL1201 ‐ Rörlig bild A, gymnasieskolan105. 

Eleven skall 
kunna tillämpa sina kunskaper genom att kunna göra en enklare videoproduktion utifrån eget text‐ 
och bildmanus 

känna  till grundläggande berättarkomponenter och begrepp när det gäller bild och  ljud samt kunna 
använda dessa praktiskt vid manusarbete och vid analys av färdiga produktioner 

Betygskriterier från samma kurs 

Eleven redogör för olika typer av berättarkomponenter och använder dem vid analys och manusarbete. 

Eleven  bedömer  och  värderar  rörliga  bilder  utifrån  givna  kriterier  samt  visar  hur man  dramaturgiskt 
bygger upp olika typer av rörliga bilder. 

I kursplanen för medieproduktion A106 för gymnasieskolan finns dessa delar med: 

Ett mål är också att ge kunskap i att analysera och förmedla information samt kännedom om de faktorer 
som styr val av medier. Kursen skall även utveckla förmågan att utforma budskap på ett kreativt sätt. 

Betygskriterier för medieproduktion A. 

Eleven  planerar  och  utformar, med  viss  handledning,  budskap  och  väljer medier  för  olika målgrupper 
samt presenterar arbetet såväl muntligt som skriftligt med hjälp av modern presentationsteknik. 

Berättandet  i utdragen  från kursplanerna och betygskriterierna är absolut en viktig del av kurserna 
rörlig  bild  A  och  mediekommunikation  A  som  exemplet:  ”Eleven  redogör  för  olika  typer  av 
berättarkomponenter och använder dem vid analys och manusarbete.” Denna skrift kommer från ett 
av betygskriterierna i kursen rörlig bild A och skall alltså vara något de har lärt sig under utbildningen.  

Vad  lärarna tycker om kursplanerna är att de  i grunden är utformade på ett bra sätt. Det är mindre 
delar  som  lärarna  lägger  till  eller  tar  bort,  mestadels  för  att  kursen  skall  passa  bättre  för  den 
undervisning  respektive  lärare bedriver. Det viktigaste  i kurserna enligt  lärarna är berättandet och 
tekniken. Hur de arbetar utifrån kursplanerna kunde skilja sig till viss del. 

                                                                                                                                                                                 
104 MD ‐ Band 3, 04.41‐05.00 
105Rörlig bild, Ämnesplan. (2000). 
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/kursplan/id/3293/titleId/RBL1201%20‐%20R%F6rlig%20bild%20A , 
2009‐03‐24 
106Medieproduktion, Ämnesplan. (2000). 
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/kursplan/id/3215/titleId/MDK1201%20‐
%20Mediekommunikation%20A, 2009‐03‐24 
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Lärarna anpassar kursen beroende på om den är en  fristående kurs eller om den är en del av ett 
program, de gör den olika grundläggande.   Två av  lärarna följde kursplanen ganska ”slaviskt” punkt 
för  punkt  när  de  skulle  göra  en  terminsplanering.  Lärare  två  tog  ut  vissa  grundmoment  och 
anpassade  resten efter vad han  tyckte passade  för kursen. Den  lärare  som hade undervisat  längst 
inom media,  sexton år,  tyckte att den  största  förändringen under åren  som gått var anpassningen 
från analog till digital teknik, men att innehållet hade visat sig vara näst intill oförändrat.  
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Rörande de metoder lärarna använder och vad de lär ut 

De likheter vi kan se i det resultat vi har när det gäller lärarnas undervisningsmetoder är framförallt 
att alla de tre aktiva  lärare vi  intervjuat brukar ha någon form av teorigenomgång  i början av varje 
moment. Det  skiljer  sig  en del när det  kommer  till hur många  teoripass de har. Alla  vi  intervjuat 
brukar gå igenom grundläggande teoretiska delar inför helklass. De teoretiska delarna kan handla om 
synopsis, bildmanus, dramaturgi, kameravinklar och  ljussättning.  Lärarna  introducerar eleverna  för 
begreppen och låter dem sedan använda sig utav dem i deras praktiska arbete.  

De  teoretiska delarna  i de kurser vi undersökt  i denna rapport är perfekta  för att skapa en PP om. 
Fördelen med att skapa en PP om grundläggande teori inom videoproduktion, är att man som lärare 
har möjlighet att gå igenom begreppen med eleverna före dem börjar arbeta med det praktiska. Man 
har då chansen att diskutera begreppen med eleverna och sedan kan man dela ut materialet digitalt 
så att eleverna kan ta del av det medan de arbetar, i fall att de har glömt eller har funderingar kring 
någon del. Ytterligare  fördel med PowerPoint är att det är väldigt enkelt att  lägga  till eller  ta bort 
material.  

Ämnena medieproduktion och rörlig bild bygger väldigt mycket på det praktiska arbetet. Eleverna lär 
sig mycket  genom  att  praktiskt  arbeta  tillsammans med  andra  elever  i  olika  projekt. Det  som  är 
lönsamt  i  detta  är  givetvis  de  processer  som  sker  när man  arbetar  i  grupp. Den  dialog man  för  i 
gruppen för att lösa olika problem är väldigt fördelaktig ur ett inlärningsperspektiv107. Eleverna får ta 
del  av  andras  tankar  och  lösningar  för  att  sedan  väga  dem mot  sina  egna  och  i  gruppen  komma 
överens om den bästa lösningen.  

Om man som  lärare  försöker arbeta tillsammans med eleverna mot den bästa  lösningen tror vi att 
man kommer mycket längre, än om man bara uttrycker att de ska lösa uppgiften själva. I ämnen som 
rörlig bild går det inte att lära sig allt genom att läsa i en bok, det gäller att samtala om saker och utgå 
ifrån  vad  eleverna  redan  kan.  Alla  som  vi  intervjuat  verkade  föra  en  dialogisk  undervisning  i 
klassrummet och även när de hjälpte deras elevgrupper med att lösa olika problem som uppkom. Det 
som man kan konstatera med hjälp av litteratur och de intervjuer vi gjort, är att det gäller att föra en 
dialog med eleverna snarare än en monolog, för att de ska lära sig så mycket som möjligt. Det som är 
viktigt att tänka på som lärare, är att när man ska föra en dialog med eleverna om ett problem, är att 
det är viktigt att utgå  ifrån vad eleverna  redan kan  ‐ deras närmaste utvecklingszon108, och  sedan 
bygga vidare på den mot en lösning. Om man börjar på för hög nivå har eleverna inget att relatera till 
och då kan det bli svårt att ta till sig undervisningen.  

En del av del  lärare vi  intervjuat brukar dela ut  lathundar till eleverna på skolans nätverk så att de 
själva kan ta hem och  läsa dem, andra  lärare har  lathundar  liggandes  i klassrummet så att eleverna 
kan titta i dem efter behov. Den tanke vi hade kring vårt gestaltande material var att det ska vara lätt 
att dela med sig av, och genom att dela med sig av materialet digitalt möjliggör vi även att det kan 
spridas i pappersform. Detta är möjligt när de program vi använt oss av när vi skapade vårt läromedel 
är väldigt förekommande samt tillåter utskrift av de färdiga filerna.  

                                                            
107 Dysthe, Olga. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur s. 109  
108 Ibid. s. 81 
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Fördelen med att  låta eleverna ha  tillgång  till  lathundar  via  skolans nätverk är åtskilliga. En av de 
största  fördelarna är att eleverna alltid vet vart de  finns och om de  tappar bort dem kan eleverna 
bara  ta hem en ny. Man slipper skriva ut eller kopiera upp nya exemplar åt eleverna när de glömt 
dem hemma eller slarvat bort  lathunden. Av denna anledning har vi gjort det gestaltande arbetet, 
uppdelat  i olika delar,  så att  lärare  som använder materialet  kan  lägga ut delar av det på  skolans 
nätverk, eller eventuellt alla delar direkt.    

När det gäller genomgång av kamera och bildvinklar så gör lärarna vi intervjuat även relativt liknande 
på  denna  punkt.  De  går  igenom  kameran med  hjälp  av  en  tv  eller  projektor,  de  visar  de  olika 
knapparna som finns och en pratar om utrustningen. Sedan får eleverna själva utföra en enkel övning 
som  har  att  göra  med  att  använda  kameran;  till  exempel  intervjua  varandra  och  filma  detta. 
Fördelarna med denna form av övning är att eleverna lär känna varandra bättre, samtidigt som de lär 
sig hantera kameran. De vi har gjort  i vårt gestaltande arbete om bildvinklar och kameran, är att vi 
visat med bilder och text hur olika bildvinklar ser ut. Det blir inte samma sak som när man går igenom 
med kamera och projektor i ett klassrum, men så nära man kan komma anser vi. 

När det gäller  redigeringsmomentet  i kurserna gör  lärarna på  liknande sätt. De går  i helklass, eller 
gruppvis,  igenom  programmet med  hjälp  av  projektor.  Lärare  två  har  även  lagt  ut  filmklipp  till 
programmet Adobe Elements på skolans lärplattform så eleverna själva kan se hur man använder en 
del funktioner i programmet. Han använder sig även av Youtube länkar samt webbplatser. 

Lärarna  ger  eleverna  grundläggande  kunskaper  i  redigeringsprogrammen.  Allt  från  att  importera 
material från kameran till att arbeta med tidslinjen, ljud, färgkorrigeringar, klippning och exportering 
av  material.  De  säger  även  att  det  beror  lite  på  vad  eleverna  vill  och  behöver  kunna  för  att 
färdigställa deras projekt. Det vi tar med oss av denna kunskap till den gestaltande delen av arbetet 
är de grundläggande funktionerna som eleverna behöver kunna  i redigeringsprogrammen. Från hur 
man  importerar,  klipper,  använder  tidslinjen  och  redigerar  ljud  till  exportering  av  den  färdiga 
videoproduktionen.   

I  följande  stycke  ska  vi  ta  upp  hur  vi  har  gått  tillväga  och  vad  vi  tänkt  på  när  vi  har  skapat  vår 
gestaltande del av arbetet.  
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Kopplingen mellan resultatet och det praktiska arbetet 

När vi undersökt och  fått svar på de  frågor vi haft angående vad som eleverna  får  lära sig när det 
gäller videoproduktion så har vi skapat ett lektionsunderlag. Detta material är baserat och uppbyggt 
efter vad vi har fått reda på under intervjuerna med lärare ett, två och tre. Vi har försökt att ta med 
allt som de intervjuade lärarna har tagit upp och som är viktigt för kursen i vårt praktiska arbete om 
den rörliga bilden.  

Materialet har vi även baserat på de utdrag vi har från kursplanerna, under rubriken ”Viktigaste biten 
på kursen”. Under den rubriken finns utdrag från kursplanen rörlig bild A och medieproduktion A. Vi 
har inte tagit med alla de kursmål som finns med i kurserna, utan vi har valt ut de kursmål som har 
att göra med filmskapandet och teorin omkring.  Några exempel från kursplanerna som vi utgått ifrån 
när vi skapat det praktiska arbetet är följande:  

Utvalda delar från Kursplan för RBL1201 ‐ Rörlig Bild A, Gymnasieskolan109. 

Eleven skall 
kunna tillämpa sina kunskaper genom att kunna göra en enklare videoproduktion utifrån eget text‐ 
och bildmanus 

känna till grundläggande berättarkomponenter och begrepp när det gäller bild och ljud samt kunna 
använda dessa praktiskt vid manusarbete och vid analys av färdiga produktioner 

Eleven bedömer och värderar rörliga bilder utifrån givna kriterier samt visar hur man dramaturgiskt 
bygger upp olika typer av rörliga bilder. 

I kursplanen för Mediekommunikation A110 för gymnasieskolan finns dessa delar med: 

Ett mål är också att ge kunskap  i att analysera och förmedla  information samt kännedom om de 
faktorer som styr val av medier. Kursen skall även utveckla förmågan att utforma budskap på ett 
kreativt sätt. 

Ett av betygskriterierna som har att göra med berättande 

Eleven  planerar  och  utformar,  med  viss  handledning,  budskap  och  väljer  medier  för  olika 

målgrupper  samt  presenterar  arbetet  såväl  muntligt  som  skriftligt  med  hjälp  av  modern 

presentationsteknik. 

Det färdiga materialet består av en PP och en  lathund till programmet Adobe Premiere. Lathunden 
går  igenom programmets  vanligaste  funktioner  som  till  exempel hur man  importerar  film,  klipper 
film, ändrar  ljudnivåer och exporterar  filmen. De  funktioner som vi  tar upp  i  lathunden är de mest 
grundläggande  funktionerna  som  eleverna  måste  kunna  hantera  för  att  redigera  en  spelfilm, 
dokumentär, musikvideo eller reportage.  

                                                            
109Rörlig bild A, Ämnesplan. (2000). 
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/kursplan/id/3293/titleId/RBL1201%20‐%20R%F6rlig%20bild%20A , 
2009‐03‐24 
110Medieproduktion A, Ämnesplan. (2000). 
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/kursplan/id/3215/titleId/MDK1201%20‐
%20Mediekommunikation%20A, 2009‐03‐24 
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På  grund  av  att  vi  har  valt  att  anpassa  det  praktiska  materialet  till  A‐nivå  på  kurserna 
medieproduktion och rörlig bild har vi inte gjort det mer avancerat än vad det är. Lathunden tar upp 
de delar de intervjuade lärarna går igenom med eleverna när det gäller videoredigering.  

Det  är  tänkt  att  vara  ett material  som  delas  ut  efter  att man  har  gått  igenom  programmet med 
eleverna, eventuellt att  lathunden även skall finnas  i närheten av redigeringsdatorerna på skolorna. 
Det  finns  många  olika  redigeringsprogram  och  de  fungerar  oftast  på  liknande  sätt  som  Adobe 
Premiere.  

Den PP vi producerat är  tänkt att  fungera som ett  lektionsunderlag och stödmaterial som eleverna 
kan ta del av genom att ta hem PP:n från skolans nätverk eller lärplattform. Tanken är att man först 
går igenom alla olika delar i PP:n med eleverna och sedan ger dem tillgång till materialet så att de kan 
repetera eller ha den som stöd när de arbetar.   

PP:n  tar  upp  hur  man  gör  från  grunden  när  det  gäller  film  och  filmande.  Vi  valde  att  dela  in 
presentationen i tre delar, ”före filmning”, ”under” filmning och ”mer” kallar vi dem. ”Före filmning” 
tar upp de  grundläggande  sakerna om premiss,  synopsis, bildmanus och dramaturgi på ett enkelt 
förklarat  sätt. Det är några av de viktigaste delarna man arbetar med  före man börjar med  själva 
filmandet. 

Delen  ”under  filmning”  tar  upp  saker  som  har  att  göra  med  filmteknik.  Allt  från  olika 
kameravinklar/rörelser, zoom,  ljussättning, bildutsnitt och objektivkamera till berättarkomponenter. 
Självklart är det meningen att man även ska gå igenom detta praktiskt med eleverna, samtidigt eller 
medans de arbetar med uppgifter. Den sista delen ”mer” tar upp  lite grundläggande saker om  ljud, 
makro och vitbalans.   

Det material vi producerat är  tänkt att  fungera  som ett  stöd  i undervisningen  för både  lärare och 
elever. PP:n kan man som  lärare  ta  fram någon gång då och då  för att påminna eleverna om olika 
moment eller  för att repetera med eleverna så att de kommer  ihåg bättre. De delar vi  tar upp om 
videoproduktion  i materialet är väldigt grundläggande och när eleverna har  lärt sig det, kan man gå 
vidare till mer avancerade saker.  

En fördel med att materialet är digitalt är att vem som helst kan gå in och ändra i det, om de anser 
att något  fattas eller behöver utvecklas. Presentationen går även att skriva ut och visas på en OH‐
apparat om det inte finns tillgång till en projektor samt att det är väldigt lätt att bara skicka det via e‐
post till kollegor. Detta är anledningarna till att vi valde att göra en PP och en lathund i programmet 
Word. 
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Diskussion kring skapandet av det gestaltande arbetet 

Det var  inte enkelt för oss att finna forskning kring hur man bygger upp ett  läromedel eller hur ett 
läromedel  ska  se  ut. Med  hjälp  av Mayers  sju  designprinciper111  för multimedia  har  vi  skapat  ett 
lärmedium  med  den  information  om  videoproduktion  vi  fick  fram  genom  intervjuer  och 
styrdokument.  

Det vi i början av arbetet hade tänkt göra var, efter att vi fått tipset av lärare två, att skapa en PP för 
att därefter exportera den till Flash format. Detta för att få alla de fördelar med formatet som Flash 
använder, bland annat enkelheten att publicera det på webbplatser. Olyckligt nog insåg vi att det inte 
fungerade som vi hade föreställt oss. Att man skulle kunna skapa en PP med länkar, ljud och video för 
att  sedan  exportera detta  till  en  interaktiv  Flash  presentation  fungerade  inte  riktigt, navigeringen 
blev  förstörd  i exporteringen. Den blev  förstörd  i den mening, att det  interaktiva  försvann när den 
interaktiva  navigeringen  omöjliggjordes  på  grund  av  att  endast  linjär  navigering  var möjlig  efter 
exporteringen till Flash format.   

Adobe Flash hade varit det självklara valet att skapa produktionen i, men på grund av vår otillräckliga 
kunskap om programmet fick vi istället göra produktionen i PowerPoint.  

På  grund  av  programmets  otillräcklighet,  kunde  vi  inte  skapa  så  avancerad  multimedia  som  vi 
hoppades  på. Vi  har  försökt  att  göra  vårt  läromedel  så  lärorikt  som möjligt  enligt Mayers  design 
principer. Principerna vi arbetat med när vi designat lärmediet, är i första hand multimedia principle, 
spatial contiguity principle och cohrence principle. För att förklara lite bättre följer här en förklaring 
om hur vi arbetat med dessa principer i utformandet av vårt lärmedium.  

Tidigare har vi nämnt att människan lär sig effektivast om man kombinerar och använder mer än ett 
sinne för inlärning112. Detta har vi tagit fasta på när vi designat vårt lärmedium, men samtidigt har vi 
även  tänkt på att  inte  lägga  in onödiga bilder. Anledningen  till att vi  försökt att ha  så  lite onödiga 
bilder som möjligt är att det kan störa inlärningen113 hos den som försöker lära sig något. 

Nu hade  vi  inte många delar  som  enklast  förklarades med både bild och  text, men  för  att  stödja 
lärandet  så  har  vi  tagit  bort  onödiga  bilder.  Vi  har  själva  kommit  i  kontakt  med  litteratur  och 
multimedia som har överdrivet många bilder, även i kurslitteratur på universitet, och det har vi båda 
uppfattat som störande för inlärningen. 

Mayers  tar  även  upp  i  sina  principer  att  om man  placerar  bilder  och  sammanhörande  text  nära 
varandra, så lär användaren sig mer, än om det placerar de två komponenterna långt ifrån varandra. 
Detta var något vi ansåg som självklart, så vi fann att det var onödigt att diskutera ytterligare kring 
detta.  

                                                            

111 Mayer, Richard. E. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University s. 184 

112 Ibid. s. 13 

113 Ibid. s. 128 



‐ 37 ‐ 

 

Vi har  försökt att  skapa ett  lärmedium  som hjälper den mänskliga kognitionen genom att utnyttja 
tekniken,  som via multimedia  förmedlar och hjälper  till att konstruera kunskap. På grund av detta 
och den grundläggande designen är  lärmediet  lärcentrerad, snarare än  teknikbaserad114. Att stödja 
den mänskliga kognitionen tydligare och bättre hade varit enklare att göra  i Flash, men vi gjorde så 
mycket vi kunde inom gränserna för vad programmet PowerPoint klarade av.  

Att skapa ett digitalt läromedel är ingen enkel uppgift, när man inte klarar av att hantera avancerade 
program, men  vi  är  nöjda med  vår  produktion. Hade  vi  haft  tiden  att  lära  oss  ett mer  avancerat 
program tror vi att lärmediet hade blivit bättre när det gäller interaktion med användaren. Det skulle 
även ha varit intressant att skapa ett lärmedium som använder sig av fler av Mayers design principer, 
exempelvis med animationer och ljud.  

Vad det gäller  lathunden, som är en del av det gestaltande arbetet, så ser vi redan nu en del av de 
problem som kan uppkomma med detta. Fördelarna är att den är väldigt tydligt illustrerad med text 
och bilder samt enkel att  följa. Nackdelarna är att den är speciellt anpassad  till ett enda program. 
Även  om  alla  delar  den  tar  upp  finns  i  de  flesta  redigeringsprogram  så  varierar  det mellan  olika 
program  var  olika  verktyg  är  placerade.  Även  uppdaterade  versioner  av  samma  program  kan  se 
annorlunda ut. Men om lathunden visar sig fungera bra i sin struktur är den en bra mall att gå efter 
när man skall göra en ny till ett annat redigeringsprogram eller uppdaterad version av programmet. 

Vi har  inte utgått från några speciella teorier när vi skapat  lathunden. Vi har tidigare  i utbildningen 
stött på en hel del lathundar och skapat vår efter våra erfarenheter kring det.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

114 Mayer, Richard. E. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University s. 9‐10 
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Slutsats 

Om man återigen på ett  lite mer sammanfattande sätt tittar på frågan kring vad eleverna  lär sig på 
kurserna rörlig bild A och medieproduktion A, verkar det som att de tre  lärarna  i grundstommen av 
kurserna tolkat kursplanen ganska lika trots att de upplever kursen rätt öppen för tolkning. Sedan har 
de gjort olika små tillägg som kan variera. Två av lärarna tyckte att det viktigaste för eleverna att lära 
sig på kursen var att berätta med bilder. Två av lärarna poängterade ändå att saker som att behärska 
tekniken  och  verktygen, manus,  filmning,  redigering  och  att  exportera  det  färdiga  resultatet  var 
väldigt  viktigt  och  en  förutsättning  för  att  de  skulle  vara  väl  förberedda  om  de  skulle  läsa 
fortsättningskurserna.  

Under  frågeställningen  ”Vad  tycker  lärarna  om  kursplanerna  och  hur  arbetar  de  utifrån  dem  i 
kurserna  medieproduktion  A  samt  rörlig  bild  A?”  kan  man  läsa  om  att  lärarna  även  tar  upp 
dramaturgi,  lagstiftning osv. Återigen kan man komma tillbaka till att  lärarna tog upp att det skiljer 
mycket mellan om eleverna  läser kurserna som en del av ett program eller som en fristående kurs. 
De som  läser kurserna som en del av ett program  får en mer grundläggande kurs än de som  läser 
dem  fristående.  Även  att  specialeffekter  i  redigeringsprogrammet  normalt  sett  inte  tas  upp  i  A‐
kursen, kunde lärarna lära ut detta till de grupper som var i behov av detta till sina projekt. Vad som 
var det grundläggande  för  lärarna att  lära ut när det gällde redigering var  tidslinjen, verktygsfältet, 
import/export av filer och hur man infogar text. 

En  lärare  nämnde  att  deadlines  var  viktigt  för  dem  som  ville  nå  högre  betyg.  Även  ljuddelen  till 
filmningen var någonting som en  lärare påpekade var så pass viktigt att det var något som de  fick 
börja med  först  längre  in  i  kursen,  först  skulle de  lära  sig  att  lägga  in musik och  längre  fram  ljud 
inspelat  i  samband med  filmning.  Ljudet  kom  tidigare  i  kurserna  som  ingick  i medieprogrammet. 
Manuella  inställningar på kameran  får eleverna  lära  sig, men  först  får de använda de automatiska 
inställningarna för att de inte ska bli hämmade i sin kreativitet. De elever som läster vidare lär sig att 
använda  de  manuella  inställningarna  under  kursens  gång.  En  sista  sak  som  inte  finns  med  i 
kursplanen men som är en självklarhet på kurserna är att eleverna ofta jobbar i grupper och får lära 
sig att arbeta som ett team. 

Det kan vara svårt att visa någon hur man  filmar, så  till det praktiska arbetet vi har gjort  finns det 
illustrerade bilder om olika bildvinklar och olika perspektiv. Dessa är infogade i det praktiska arbetet 
så  att  läraren  kan  visa  detta  för  klassen  samtidigt  som  han  eller  hon  håller  genomgång.  Då  får 
eleverna både se exempel på vad som menas med de olika vinklarna samt en förklaring av en lärare 
hur man går till väga.  

Här följer en sammanfattning av vad vi har lärt oss av de tillfrågade lärarna om hur de går till väga när 
de undervisar om hur man gör en produktion i kurserna medieproduktion A och rörlig bild A. 

Lärarna vi  intervjuat har ganska  lika arbetsätt; de har en genomgång  för att sätta  in eleverna  i det 
moment som de ska arbeta med och sedan  får eleverna arbeta praktiskt. Lärarna går sedan  runt  i 
elevgrupperna  och  hjälper  dem  att  lösa  problem  som  uppkommer  och  diskuterar  fram  bästa 
lösningen med eleverna. Två av de intervjuade lärarna delade ut lathundar och liknande till eleverna 
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med hjälp av skolans nätverk. Den tredje läraren såg till att det fanns lathundar att tillgå för eleverna 
när de behövde dem.  

Eftersom vi gjort ett gestaltande arbete  som  ska vara  till  stöd  för den vanliga undervisningen  i de 
berörda kurserna kommer vi att föra en avslutande diskussion om skapandet av vårt lärmedium samt 
lathund. 

Slutsats av den gestaltande delen av examensarbetet 

Det  vi  har  lärt  oss  av  att  skapa  ett  lärmedium  och  lathund  är  mycket,  framförallt  att  digitala 
produktioner är  väldigt praktiska när det  kommer  till  spridning av material och  stöd  för  inlärning. 
Genom att skapa ett multimedialt  läromedel kan man  främja  lärande hos många genom att denna 
form av läromedel kan stödja både bilder, video, ljud och text.  

Drömmen hade för oss varit att kunna skapa ett ännu mer multimedialt läromedel, men på grund av 
att  ingen  av  oss  kände  att  vi  hade  tillräckligt  med  kunskaper  i  mer  avancerade  program  för 
multimedia, gjorde vi så bra vi kunde  i de program vi kunde hantera. Resultatet tycker vi blev över 
förväntan, speciellt med tanke på att det är det första lärmedium vi skapat till kurserna rörlig bild A 
samt medieproduktion A.  

Det vi fortfarande  inte vet är hur vårt  läromedel kommer att fungera  i praktiken, men den fördel vi 
har med att vi gjort ett digitalt läromedel är att vi kan utifrån den stommen vi har göra om delar allt 
eftersom vi ser hur de fungerar. 

Efter att genom  intervjuerna fått ta del av  lärarnas erfarenheter har vi transformerat en del av den 
kunskap vi fått till att skapa det gestaltande  läromedlet. Ofta är det så att  lärare  i praktiska ämnen 
gör mycket bra läromedel på egen hand, men det sker ingen delning av läromedlet lärare eller skolor 
emellan. Det är ett slöseri att samma uppgift om samma saker görs om och om igen på olika håll. Det 
skulle vara önskvärt att skolorna började samarbeta mer och delge varandra av de  läromedel som 
skapas av lärarna i skolorna. Det skulle minska arbetsbördan och med digitala läromedel så kan varje 
lärare forma det efter eget behov, utan att behöva bygga upp läromedlet från grunden igen.  

De lärmedium och den lathund vi har producerat kommer vi att dela med oss till de lärare som vi har 
intervjuat  i  förhoppning om att detta är den  typ av  läromedel de har saknat. Och vi hoppas att de 
anser att det är användbart samt att de sprider det vidare.  
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Förslag på ytterligare forskning 

Det  vi undersökt  i  vårt arbete är hur  lärare  ser på kursplaner och arbetar efter dem  samt hur de 
undervisar de olika momenten som handlar om videoproduktion. Vårt förslag till vidare forskning är 
att  forska  om  utifrån  elevernas  syn,  hur  de  uppfattar  kursplanerna  och  lärarnas  undervisande  på 
kurserna rörlig bild A och medieproduktion A. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor:  

• Vad lär sig eleverna i kursen Rörlig Bild? 

1. Vad har du för utbildning?  

a. På vilket sätt är din utbildning relevant till det du lär ut?   

b. Får du någon fortbildning av skolan du arbetar på, i så fall, vilken typ och hur ofta? 

c. Hur länge har du arbetat som medielärare.  

d. Tycker du att kurserna Rörlig Bild och medieproduktion har förändrats med tiden?  

2. Hur tänker du när du ska lägga upp en terminsplanering utifrån kursplanen?  

a.( Hur arbetar du mot kursplanen?) 

b. Tycker du att kursplanen har realistiska mål för eleverna? 

c. Tycker du att något saknas i kursplanen för Rörlig Bild A(alt. Medieproduktion A)? i så fall vad?  

d. Vad tycker du är viktigast att lära ut i kursen Rörlig Bild A(alt. Medieproduktion A)? 

3. Finns det något som står i kursplanen som du inte tar upp i undervisningen?  

a. Varför tar du inte upp det?  

b. tar du upp något som inte står i kursplanen? 

• Hur lär sig eleverna (Via läromedel, föreläsningar?)  

1.  Vilken typ av läromedel använder du i undervisningen? 
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a. Har du någon form av prov på de teoretiska delarna i kurserna?  

b. Hur många teoritillfällen har du på kursen?  

c. Delar du ut någon form av lathund till eleverna? I så fall, på vilken del? 

2. Hur går du igenom videokameran? 

a. Har du något praktiskt prov på kameran?  

3. Hur lär du ut förberedelser inför filmning (bildmanus, synopsis)  

a. Delar du ut något kompendium? 

4. Hur går du igenom filmteknik?  

a. Delar du ut någon lathund på kameran? 

5. Hur går du igenom redigeringen?  

a. När du har dina genomgångar, är det i helklass eller gruppvis?  

b. Varför väljer du de metoder som du använder?  

c. Vad går du igenom i redigeringsprogrammet i kursen Rörlig Bild A (alt. Medieproduktion A)?  

6. Hur hård är du på deadlines?  

a. (Vad händer om eleverna inte lämnar in i tid?) 

• Varför lär du ut just det här?  

1. Vad anser du att eleverna måste kunna för att klara kursen?  

a. Lägger du större vikt på något när du sätter betyg?  

b. Väger du in andra saker än de som står i kursplanen när du sätter betyg, i så fall vad?  

c. Är eleverna delaktiga i betygsättningen på något vis? I så fall hur?  

• Hur viktig är grupprocessen i ämnet Rörlig Bild? 

1. Anser du att eleverna lär sig mycket av varandra? 

a. Har du sett hur eleverna vanligast lär sig av varandra, är det genom att lösa problem eller genom 
frågor till varandra?  

b. Hur tänker du när du gör grupper till grupparbeten?  
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c. Hur stora grupper brukar du sätta ihop?  

d. Hur många elever är för många i en grupp enligt dig?  

e. Har man ofta grupparbeten på grund av att det inte finns utrustning till alla?  

f. Vad är bra respektive dåligt med att arbete i grupp?  

 

Finns det något läromedel som du saknar idag?  
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Bilaga 2 ”DVD”  

Följer med separat.  

 


