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Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att skapa ett digitalt läromedel inom gjutning i skolämnet bild och form samt 

att undersöka hur lärarstudenter och en nyutexaminerad lärare såg på det skapade läromedlet 

och blogg som läromedel. De frågeställningar som studien utgick ifrån var ”hur kan en blogg 

som läromedel i gjutning utformas?” och ”vad tycker lärarstudenter och nyexaminerade lärare 

i bildämnet om det färdiga läromedlet?”. För att besvara dessa frågor genomfördes ett 

gestaltande arbete genom att utforma en blogg som ett läromedel i skolan. Temat på detta 

läromedel var gjutning, där två gjutningstekniker presenterades; tvådelad gipsform och 

alginatform. I avsnittet ”Begrepp” förklaras de steg som ingår i gjutning, de delar som var med 

i bloggen samt de överväganden som gjordes. Därefter gjordes intervjuer med tre lärarstudenter 

och en verksam lärare som fick kommentera bloggen och ge konstruktiv kritik. Resultatet av 

intervjuerna visade att informanterna var positiva till att använda blogg som läromedel, men att 

det också finns svårigheter med att använda digitala läromedel. I diskussionskapitlet diskuteras 

hur bloggen går att använda med olika inlärningsmetoder med utgångspunkt i Lars Lindströms 

teori om lärande. 

Nyckelord: Estetiska läroprocesser, sociokulturellt lärande, digitala läromedel 
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1 Inledning 
Tidigare i min utbildning har jag skrivit en kandidatuppsats som behandlade hur olika 

läroböcker förhåller sig till urkunder i religionämnet. Eftersom läromedel inom bildämnet 

saknas fick jag då idéen att skapa ett inom bildämnet. Inom vilket område läromedlet skulle 

utformas var i detta skede oklart men under sommaren 2014 fick jag idéen till området för 

läromedlet. Jag medverkade på ett läger på Hjemsted oldtidspark i Skӕrbӕk, Danmark, där vi 

gestaltade en del av den senromerska perioden.1 Mitt intresse fångades av ett skärp som en 

annan deltagare använde som krigarskärp. Jag blev intresserad av hur dekorationerna på 

skärpet var skapad. Dekorationen var gjuten i en teknik jag tidigare lärt mig under 

lärarutbildningen i kursen Bild II. Dekorationen var ett nyproducerat föremål inspirerat av en 

bild eller ett föremål som hittas under arkeologiska utgrävningar. 

 

Då jag tidigare arbetat med gjutning i min utbildning har intresset av tekniken väckts och då 

undersökte jag utbudet av läromedel som behandlar gjutning. Då upptäckte jag att de 

läroböcker i bild och form för gymnasiet som behandlar gjutning inte var tillräckligt 

informativa för att undervisa om gjutning i skolan. Jag får uppfattningen att läroböckerna är 

riktade till läraren som sedan ska förmedla detta vidare till eleverna. Därför valde jag att själv 

skapa ett läromedel till gymnasieskolan i gjutning. Intresset till digitala läromedlet har blivit 

större både för mig och andra lärare inom verksamheten och då jag sedan tidigare velat binda 

ihop mina intressen av gjutning och blogg för att skapa en blogg som kan användas som ett 

läromedel.  

 

I dagsläget har gymnasieelever ofta tillgång till varsin dator genom skolan och därför vill jag 

som lärare ta vara på de resurser som finns. Därför är alternativet att ha en blogg, ett 

läromedel som alltid är tillgängligt för både läraren och eleverna. Läroböcker i bildämnet är 

ofta riktade mot lärare och inte mot eleverna, det blir lärarens uppgift att förmedla det som är 

skrivet. Det utbud som finns i form av läroböcker i bild och form behandlar inte alla de delar 

som jag anser att eleverna ska ha lärt sig när de är klara i ämnet. Detta medför att läraren 

antingen får kopiera upp de delar som saknas från andra böcker eller köpa in nya böcker som 

kommer att användas ett fåtal gånger på ett läsår för att kunna ge eleverna den utbildning som 

de har rätt till. Behovet av digitala läromedel ökar då samhället blir mer och mer digitaliserat. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om att skapa ett digitalt läromedel inom gjutning i 

skolämnet bild och form samt undersöka hur lärarstudenter och en nyutexaminerad lärare ser 

på det skapade läromedlet och blogg som läromedel. 

 

Frågeställningar  

 Hur kan en blogg som läromedel i gjutning utformas? 

                                                 
1 Den del av den senromerska perioden vi gestaltade denna gång var ca 350 – 420-tal efter vår tidsräkning. Vi 

gestaltade på det sättet att vi gick in i roller för att återskapa denna tidsperiod. 
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 Vad tycker lärarstudenter och nyutexaminerade lärare i bildämnet om det färdiga 

läromedlet? 

 

1.2 Begrepp 

Nedan följer begrepp som är centrala i studien. 

 

1.2.1 Alginat 

Alginat är ett slags stabilierings- och förtjockningsmedel som blir till en fyllig pasta eller gelé 

när det blandats med vatten, som går att använda vid gjutning av former. 

Användningsområdet för alginat är stort, det används av tandläkare vid avbildning av tänder, 

matlagning för att tillverka bland annat gelékulor samt vid specialeffekter inom film.2  

 

1.2.2 Blogg 

”En blogg brukar vanligtvis vara en personlig och öppen dagbok på nätet […]”3 Det finns 

bloggar som har olika syften, till exempel mode-, video-, politisk-, bak- och matblogg. Vissa 

bloggare gör också olika videotutorials eller instruktioner på hur man som läsare ska göra för 

att återskapa något som de har gjort.4 I denna text handlar det om blogg som är till för lärande, 

där instruktioner står i fokus.  

 

1.2.3 Gips 

Gips är ett annat namn på kalciumsulfat som är en mineral, som används bland annat som 

industriråvara. Blandas kalciumsulfatet med vatten stelnar blandningen genom att 

kalciumsulfatet tar upp så kallat kristallvatten. Kristallvatten är en beteckning på 

vattenmolekyler som binds samman i kristaller av olika slag. Gips används bland annat som 

byggnadsmaterial till exempel som gipsskivor i väggar, men gips används även vid gipsning 

av benbrott och vid avgjutningar av olika former.5 

 

1.2.4 Medier 

Medier definieras på följande sätt av Nationalencyklopedin: ”Kanaler för förmedling av 

information och underhållning”6 Det finns flera typer av medier. Medier är ett begrepp för 

olika kanaler som massmedier, sociala medier, tidningar, radio, blogg, tevekanaler, 

läroböcker, tidskrifter, uppslagsverk, statliga myndigheter och Youtube vilka alla har olika 

sätt att kommunicera med människor. I denna text används det sociala mediet blogg. 

 

1.2.5 Sociala medier 

National Encyklopedins definition av begreppet sociala medier:  

                                                 
2 http://www.kinn.com/category.html/alginat  
3 Patricia, Diaz. 2012. Webben i undervisningen. Digitala verktyg och sociala medier för lärande. Lund: 

Studentlitteratur AB. 39 
4 Bloggare: personer som skriver i bloggar. 
5 National Encyklopedin sökord gips 
6 National Encyklopedin sökord medier 

http://www.kinn.com/category.html/alginat
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Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan 

skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av 

dem som använder dem. Medan massmedier processar sitt innehåll genom en 

professionell organisation kan sociala medier beskrivas som nätverk där många 

kommunicerar med många.7 

 

Sociala medier används vanligtvis för socialt samspel, nyhetsförmedling, marknadsföring, 

kulturutbyte, information och underhållning. Det finns flera olika typer av sociala medier till 

exempel wikier, webbsidor för videoklipp, chattforum, internetforum, bloggar, fotodagböcker 

och så vidare. Exempel på sidor är youtube, facebook, wikipedia.org, bloggportalen och 

daywiews.8 

 

Youtube är en webbsida där alla kan lägga upp videoklipp de skapat för att visa upp det man 

skapat. De olika youtubeklippen har olika genres som humor, lärande, gulligt, rörande och så 

vidare.9 Wikier går att likna med ett uppslagsverk, det finns olika wikier som för det mesta 

har olika teman. Det finns en wiki vars namn är Wikipedia.org vilket är den största wikin där 

det samlats cirka 17 miljoner artiklar på olika språk. Wikier har ingen redaktion utan det är 

privatpersoner som skriver artiklarna.10  

 

1.2.6 Övriga begrepp 

Två facktermer inom gjutning som också bör nämnas är ”slickers” och ”släppet”. ”Slickers” 

är en trögflytade blandning av lera och vatten. ”Slickers” används för att sammanfoga två 

delar i lera för att undvika uppkomsten av luftbubblor eller för att använda som släppmedel 

vid gjutning. 

 

”Släppet” är där gipsformen är delad i två eller fler delar. Det är viktigt att släppet sitter på en 

plats på avgjutningen så att inte slutprodukten går sönder under processen när formen delas.  

 

 

  

                                                 
7 National Encyklopedin sökord sociala medier 
8 Diaz. 2012. 
9 Ibidem. 39 
10 Diaz. 2012. 41 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras gjutning ur ett historiskt perspektiv, samt även gymnasieskolans 

läroplan och ämnesplan. Jag tar även upp den problematik som finns med internet 

användande. 

 

2.1 Gjutning 

Gjutning är en metod för att formge olika material såsom metall, plast, glas, gips, betong och 

livsmedel. Tillvägagångssättet för gjutning är att det material man vill forma, ”formges i 

flytande tillstång i en form för att sedan stelna” 11. Redan ca 4000 f.Kr. användes gjutning som 

metod för att formge olika metaller i områden kring Svarta havet och Kaspiska havet. Till en 

början formade man stenar för att använda som formar där olika metaller göts. Olika metoder 

utvecklades sedan för att göra gjutningen bättre och formen kom att bli i lera då leran gick att 

forma mer och en delad form gjordes då de fann att ytorna blev bättre på det gjutna godset. 

Även olika blandningar av metaller har utvecklats och den vanligaste legeringen var broms. 12 

 

Idag används gjutning till exempel till husgrunder, gipsplattor till väggar och fortfarande 

gjuter man smycken. Det går att göra gjutformen i olika material och förslutprodukten kan 

olika material användas. Exempel på material till slutprodukt är gips, lera, tenn, betong, 

stearin, järn, brons, choklad, gelé, vax, plast och glas. Beroende på vad man ska gjuta av så 

finns det olika metoder för gjutning; vaxursmältningsmetoden, delad form, alginatform, 

silikonform och så vidare. Materialet man väjer att slutprodukten ska bli i, avgör vilken metod 

man bör använda. Dock ser gjutningsprocessen ut på samma sätt för de olika metoderna. 

Gjutningsprocessen består av sex steg vilka är:13 

 Formtillverkning 

 Smältning av material alternativt blandning av material (beror på vilket material man ska 

använda i avgjutningen). 

 Avgjutning 

 Stelning 

 Urslag 

 Efterbehandling 

 

 

2.2 Gymnasieskolans läroplan 

I Läroplan, examensmål och gymnasie gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 står det 

att ”skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var 

i landet den anordnas.”14 Likvärdigheten är att lärarna ska följa de nationella mål som satts 

upp för varje ämne. Utbildningen behöver inte vara likvärdig med innebörden att 

                                                 
11 National Encyklopedin sökord gjutning  
12 Ibidem. 
13 Gjutningens olika steg presenteras närmare i kapitlet ”Resultat av gestaltning” 
14 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy 11) 6 
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”utbildningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas 

lika.”15 De nationella målen kan nås med olika metoder och vägar.  

 

Under skolans uppdrag står det att ”eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”16 För att eleverna ska få 

öva och närma sig ett vetenskapligt förhållningssätt i sitt tänkande och arbetet. Eleverna bör 

öva på detta i alla ämnen, det är riktlinjer för skolans uppdrag. 

 

 

2.3 Ämnesplanen för gymnasiet i bildämnet 

I ämnesplanen för bildämnet står det att bilder är ”visuella två- eller tredimensionella 

framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur”17 vilket 

man bör ha i åtanke när man läser citatet nedan från bildämnets syfte: 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjligheten att utveckla förmåga att planera, 

producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika 

syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald av arbetsmetoder, såväl 

tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet 

att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att utrycka sig för att nå en 

hantverksskicklighet i några valda tekniker18 

 

Under ämnets syfte i ämnesplanen för bildämnet nämner inte skolverket någon specifik 

metod, material eller teknik utan lämnar ämnet öppet för läraren att tolka. Skolverket skriver 

att eleverna ska lära sig ”Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och 

skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket”19 Definition av vad som 

skall göras i ett visst moment framgår inte i ämnesbesrivningen utan ger läraren ansvar för att 

veta vad som bör behandlas i kursen, vilket kan leda till att elever på olika skolor får olika 

utbildning inom bildämnet, även om de går samma kurs. I kurserna Bild och Form, som båda 

bygger på de kurser som redan är nämnda står det i betygskriterierna för A att eleverna ska 

arbeta ”självständigt och idérikt”, vilket eleverna kan visa genom att utföra uppgifter utan 

större svårighet och följa de instruktioner som de fått av läraren.20 

 

2.4 Problematik med internet 

Det kan vara svårt i bildämnet att bedöma elever som arbetar hemma eller inte gör något i 

skolan. Ibland kan det vara bra att lyssna på eleverna och höra vilka kunskaper de har med sig 

sedan tidigare och vilka förkunskaper de förvärvat på egen hand. Elza Dunkels beskriver en 

situation i sin avhandling Vad gör unga på nätet? där hon skriver om en flicka som hon haft 

kontakt med under undersökningen.21 Flickan hade lärt sig photoshop på egen hand med hjälp 

                                                 
15 Skolverket. Lgy 11 6 
16 Ibidem. 7 
17 Ämnesplanen för gymnasiet i bildämnet 
18 Ämnesplanen för gymnasiet i bildämnet ämnets syfte 
19 Ämnesplanen för gymnasiet i bildämnet centralt innehåll Bild och form 1a1, 1a2 
20 Ämnesplanen för gymnasiet i bildämnet kunskapskrav betyget A Bild och Form 
21 Elza, Dunkels. 2009. Vad gör unga på nätet? Malmö: Gleerups Utbildning AB.  
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av olika engelska instruktioner som hon hittat via internet och sedan följt för att lära sig 

programmet. Det som Dunkels även skriver var att flickan hade IG i fem av skolämnena i 

årskurs 8, två av ämnena var bild och engelska. Lärarna i detta fall visste inte att flickan läste 

avancerade engelska instruktioner och kunde photoshop.22 

 

En annan faktor som Dunkels skriver om, tas upp i diskussionen i studien, det är att National 

Encyklopedin har fler felaktigheter än Wikipedia som ändras dagligen av forskare och andra 

personer som har kunskap om ämnet.23  

 

 

  

                                                 
22 Dunkels. 2009. 82-83 
23 Ibidem. 85-88 
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3 Teori 
I detta kapitel redovisas teorier som kommer att ligga till grund för diskussionen.  

 

 

3.1 Estetiska läroprocesser  

 

Lars Lindström har skrivit i Kritisk Utbildningsskrift (KRUT) om Estetiska läroprocesser, där 

han utvecklar en teori kring estetiska läroprocesser. Han menar att man kan förklara estetiska 

läroprocesser genom fyra centrala aspekter: ”Dessa aspekter beskrivs som lärande om, i, med 

och genom estetiska ämnen och verksamheter.”24 

 

 
Figur 1: Fyra olika läroprocesser om, i, med och genom. 25 

 

Mål relaterar till vad som ska uppnås och Medel är hur man ska gå till väga för att uppnå 

målet. Medel går att förklara som att man väljer vilken utlärningsmetod som skall användas. 

Vilka delar ska man arbeta med för att uppnå det mål man satt med undervisningen. Målet 

avgör vilket/vilka medel som går att använda och hur man ska gå tillväga. 

 

De medel som finns att utgå ifrån är mediespecifika eller medieneutrala, alltså på vilket sätt 

som målet ska nås. Med ”ett mediespecifikt (estetiskt) lärande är budskapets form viktigt.”26 

Mediet är specificerat då innehållet kan påverkas av hur det uttrycks, ändras mediet, ändras 

också känslan och effekten som skapats till det första mediet. Mediespecifikt går att förklara 

på så sätt att man arbetar med ett medel, i denna studie skulle det då vara bildämnet och 

utifrån bildämnet eftersträvas målet. Det medieneutrala lärandet görs genom olika medel för 

att ”Målet framför andra är […] att stödja kunskapsbildning i andra skolämnen (lärande 

MED) eller främja barnets allsidiga och harmoniska utveckling (lärande GENOM).”27 Det går 

                                                 
24 Lars, Lindström. 2008. Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. KRUT Kritisk utbildningsskrift nr: 

133/134 (1-2/2008): 57 – 67.) 57 
25 Ibidem. 62 
26 Ibidem. 62-63 
27 Ibidem. 63 
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att förklara det som att med hjälp av andra ämnen lär man sig att utveckla sina kunskaper i 

bildämnet, eller genom bildämnet lär man sig andra ämnen. Skillnaden på medieneutralt och 

mediespecifikt är alltså vilka ämnen man arbetar med för att nå målet, är det ett specifikt 

ämne eller är det olika ämnen som arbetar tillsammans. Lars Lindström skriver: 

 

Strategin är konvergent om målet är att åstadkomma något som är givet på förhand; 

den är divergent om målet snarare är att kombinera vad man vet och kan på nya 

sätt, det vill säga sådana som inte är helt och hållet förutsägbara.28 

 

Konvergent lärande är lärande om och med den kunskap som redan är given. Till exempel 

används de kunskaper man fått ”från träning i att hantera material och tekniker, till 

införlivandet av ett vokabulär som gör det möjligt att samtala om och reflektera över bildens 

formspråk.”29 Även att få kunskap om något nytt som man tidigare inte arbetat med för att 

sedan kunna arbeta med arbetsområdet är konvergent lärande. Divergent lärande ”handlar […] 

om en förmåga att kombinera och tillämpa kunskaper i en ny situation och för ett bestämt 

syfte.”30 Att använda de kunskaper som antagligen fåtts tidigare med divergent lärande för att 

utveckla och använda kreativt skapande eller inom diskussioner för att förmedla sina 

kunskaper vidare och visa vilka kunskaper som redan finns. 

 

När Lindström skriver om lärande om syftar han på att det är baskunskaper som eleverna får 

”från en praktiskt och teoretisk orientering om material och tekniker till kunskaper om 

konstnärer, stilar och genrer.”31 Lärande i är experimenterande med material och tekniker för 

att skapa något med en visuell effekt, förmedla ett budskap eller uttrycka en stämning. Det 

utgår ifrån den divergenta målsättningen där det kombineras mellan olika kunskaper för att 

skapa något nytt. Lärande med är det lärande där man integrerar mellan det estetiska uttrycket 

med lärostoff från andra ämnen.  

 

Men beteckningen kan även tjäna som en påminnelse om att estetiska föremål i 

regel har ett innehåll som går utöver producentens personliga utveckling; det finns 

några intentioner som ska ”stämma” med den färdiga produkten.32 

 

Lärandet med kan också utgå från att eleverna har ett mål med den färdiga produkten, den 

personliga utvecklingen blir inte lika tydlig. Lärande genom förklarar Lindström som att det 

är ett djupare engagemang till det estetiska projektet och förmåga att använda de kunskaper 

man har för att hitta förhållningssätt och övergripande kompetenser inom estetiska projekt. 

 

 

                                                 
28 Lindström. 2008 Sid.61 
29 Ibidem.  
30 Ibidem. 
31 Ibidem.63 
32 Ibidem. 
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3.2 Sociokulturellt lärande 

Sociokulturellt lärande har diskuterats av flera olika forskare och teoretiker, den teori som 

kommer att bearbetas i denna del är Lev Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande. ”För 

Vygotskij utgör den sociala samverkan […] själva utgångspunken för lärande och utveckling, 

inte bara ramen runt individuella processer.”33 Utgångspunken för Vygotskij är att social 

samverkan skapar lärande och detta ligger som grund till individuellt medvetande. Han 

beskrev människans läroprocesser och grundade det i att lärandet startat med en social 

aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp. Lärandet uppstår hela 

tiden i olika sociala sammanhang, detta pågår hela tiden, det är vad man lär sig som det läggs 

vikt på och inte om man lär sig.34 

 

Vygotskij hävdade att lärande och utveckling var en social process. Han ville förstå hur 

människans medvetande utvecklades. Han menade att utvecklingsprocessen härstammade från 

sociala aktiviteter med andra och han delade in dessa i två sätt. ”I samverkan med andra 

(intermental nivå) innan de ”flyttar in” och bildas på ett inre (intermentalt) plan. Den sociala 

medvetandedimensionen är alltså primär, medan den individuella är avledd och omformad 

utifrån den sociala.”35 Utan den sociala aktiviteten utvecklar inte människan lärdom. 

 
Internaliseringsprocessen innebär att mentala funktioner förmedlas, överförs och 

understöds eller styrks – d.v.s. medieras – med hjälp av fysiska och intellektuella redskap 

som vi människor använder i olika slags sociala aktiviteter. Vi står nämligen inte i direkt, 

omedelbar kontakt med omvärlden; vi hanterar den med hjälp av medierande metoder 

vilka utgör kulturella redskap av olika slag.36 

 

Ett centralt begrepp inom sociokulturellt perspektiv är mediering, som utvecklar vår kunskap 

om samverkan mellan människor och de kulturella redskap som människor utnyttjar för att 

förstå och handla i omvärlden. Redskapen eller de medieradeverktyg som gör att vi människor 

ska förstå olika saker, dessa verktyg kan vara olika saker till exempel datorn eller böcker som 

får oss att förstå vissa specifika delar i omvärlden.  

 

3.2.1 Learning by doing 

John Dewey hade också olika teorier kring sociokulturellt lärande, hur kunskap skapas och 

hur man bör gå till väga när man undervisar och skapar lärandesituationer. Dewey talade om 

att kunskap skapas genom aktivitet och att situationen var betydelsefull.37 Ett begrepp som 

används för de teorier som Dewey beskriver i sina texter är begreppet Learning by doing, men 

det var inte ett begrepp som Dewey själv myntade. Sveining Vaage skriver ”Deweys 

ursprungliga formulering lyder: Learn to Do by Knowing and to Know by Doing”. 38 Man ska 

lära att göra genom att veta och att veta genom att göra. Med Learning by doing menas att vi 

skaffar oss kunskap genom samverkan med andra och även genom praktiska 

                                                 
33 Olga, Dysthe och Mai-Ann. 2003 Vygotskij och sociokulturell teori. I Dialog, samspel och lärande. Dysthe, 

Olga (red.) Lund: Studentlitteratur 75 
34 Ibidem. 75-90 
35 Ibidem. 78 
36 Ibidem. 79 
37 Olga, Dysthe. 2003. Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Dialog, samspel och lärande. 

Dysthe, Olga (red.) Lund: Studentlitteratur 32 
38 Sveinung Vaage. 2003 Perspektivtagning, rekonstruktion av erfarenhet och kreativa läroprocesser. I Dialog, 

samspel och lärande. Dysthe, Olga (red.) 120 
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inlärningsaktiviteter. Till exempel elever arbetar tillsammans för att skapa en 

inlärningssituation, samt utför praktiska övningar för att skapa lärande i klassrummet. 

Utgångspunkten ska vara elevernas egna erfarenheter och att eleverna lär sig av varandra.39 

 

3.3 Didaktik 

Nedan följer tre didaktiska arbetssätt, där fokuset ligger på att förklara de tre didaktiska sätten 

att lära ut. Didaktik kan översättas med just begreppet undervisning, det är teorier kring på 

vilka sätt man kan undervisa, det finns många olika didaktiska teorier, men de som kommer 

att presenteras är blended learning, tyst kunskap och The flipped classroom.40  

 

3.3.1 Blended learning 

Blended learning är ett begrepp som John Steinberg nämner. Han menar att undervisningen 

ska vara varierad, där man blandar både traditionella inlärningsmetoder med digitala 

metoder.41 Med traditionella inlärningsmetoder menas läsning ur bok, föreläsningar på tavla, 

arbete i lärobok osv. Blogg kan vara ett av de olika inlärningsmetoderna man använder för att 

få utbildningen varierad. 

 

3.3.2 Tyst kunskap  

Begreppet tyst kunskap innefattar den kunskap som finns inom oss och som vi inte kan 

förklara med ord. Bengt Molander skriver: ”Vi vet och kan mer än vi kan uttrycka i ord.”42 

Begreppet beskriver kunskapen vi inte kan uttrycka i ord. Det är ofta kunskap som måste läras 

genom praktiskt genomförande. Molander förklarar tyst kunskap med två exempel: 

 

Två typiska exempel på tyst kunskap är att >>(kunna) cykla>> och att >>(kunna) 

känna igen ett ansikte>>. Det är klart att ingen kan ge en fullständig beskrivning av 

cykling i meningen att ge en instruktion som man kan läsa in, sätta sig på en cykel 

för första gången och sedan direkt cykla med god kompetens.43 

 

Det finns inte heller någon instruktion om hur man kan lära känna igen ett ansikte, alla 

människor har olika tekniker för att känna igen andra människor. Molander menar att tyst 

kunskap inte är en helt ren kunskap, då det förekommer rådgivning och oenigheter inom varje 

yrke och kunskapsområde.44 Yrkeskunskap är de kunskaper inom ett yrke som man utvecklar  

när man arbetar inom yrket. 

 

 

                                                 
39 Dysthe. 2003 42 
40 Gunnar, Lindström, & Lars Åke, Pennlert. 2009. Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. 

4. uppl. Umeå: Fundo 18 
41 John, Steinberg. 2013. Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur och ledarskap. Stockholm: 

Gothia fortbildning AB.101 
42 Bengt, Molander.1996. Kunskap i handling. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos 35 
43 Ibidem. 41 
44 Ibidem. 39-42 
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3.3.3 The flipped classroom 

De två lärarna Jonathan Bergmann och Aaron Sams sägs vara skaparna av pedagogiken The 

flipped classroom. Det började med att lärarna insåg att flera av deras elever missade flera 

lektioner på grund av aktiviteter på annan ort och sjukdom. De började spela in sina 

föreläsningar och lade upp dessa på Youtube så eleverna i efterhand kunde se detta. Dessa 

lades också ut innan lektionen på internet, eleverna kunde då se föreläsningen och ha en 

förförståelse om vad lektionen skulle handla om. Deras lärarroll förändrades när de nu inte 

behövde stå inför eleverna en längre period utan kunde se elevernas sätta igång att samarbeta 

och hjälpa varandra. Detta sätt att lära ut har blivit allt vanligare, lärare i flera olika ämnen har 

adapterat denna metod för att lära ut till sina elever.45 

 

 

  

                                                 
45 Jonathan,Bergmann & Aaron Sams Aaron. 2012 How the Flipped Classroom was Born 

http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-536.php  

Hämtat: 2014-11-14 

http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-536.php
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4 Metod 
I metoden beskrivs hur empirin har hittats och hur den har behandlats. Metoden är uppdelad i 

olika underkategier först gestaltning och intervju för att beskriva hur intervjuerna och 

gestaltningen genomförts 

 

4.1 Gestaltnings arbetet 

Gestaltningen gjordes genom att testa olika tillvägagångssätt inom gjutning.  Materialet som 

konstruerades kom att bli en blogg med instruktioner om hur man gjuter med gips. Judit Bell 

diskuterar användningen av dagböcker som ”sätt att få fram information om hur olika 

personer använder sin tid.”46 Hennes förklaring om hur man kan arbeta med 

dagboksanteckningar som empiri är att informanterna skriver dagbok utifrån givna 

anvisningar och sedan utifrån detta skriva resultatet på studien. Jag valde att skriva loggbok 

för att beskriva tillvägagångssättet, vilka överväganden som togs under den gestaltande delen. 

Arbetsprocessen dokumenterades på detta sätt och presenteras i avsnittet ”Resultat av 

gestaltning”. 

 

För att påbörja det gestaltande arbetet gjordes en sökning efter tidigare forskning kring 

gjutning, men många uppsatser har varit inriktade på byggnadskonstruktioner alltså gjutning 

till husgrunder. Uppsatserna behandlade inte gjutning på så sätt att de förklarade gjutningens 

process utan hur man kan arbeta med gjutning till byggnader. Då dessa uppsatser inte är direkt 

relevanta för min studie valde jag att inrikta mig på andra uppsatser istället. De uppsatser jag 

fokuserade på är uppsatser där författarna har undersökt hur man skapar läromedel och hur 

man kan arbeta med digitala hjälpmedel i skolan. Dessa har legat till grund för att hitta 

relevanta teorier till arbetet.  

 

 

4.2 Intervju 

För att undersöka studiens andra frågeställning sammanställdes intervjufrågor som sedan en 

lärare och tre lärarstudenter besvarade.47 Sonja Kihlström skriver i artikeln ”Att genomföra en 

intervju” i Lära till lärare:  

  

För att öka vår förståelse för de människor vi har runt oss bör vi ta reda på hur de 

tänker. Som lärare har du därför stor glädje av att också veta hur andra lärare ser på 

innehåll och metoder i undervisningen.48 

 

För att komma i kontakt med informanterna, skrev jag förfrågan till studenter och lärare jag 

kommit i kontakt med på olika sätt varav fyra stycken som ställde upp på intervju. Detta 

                                                 
46

 Judith, Bell. 2000. Introduktion till forskningsmetodik. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 130 
47 Se bilaga 1 
48 Sonja, Kilhström. 2007 Att genomföra en intervju. I Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik, Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen. Stockholm: Liber AB 

48 
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medför att jag har en personlig koppling till informanterna som kan ha påverkat resultatet i 

studien. 

 

Informanterna fick under intervjun berätta, beskriva och diskutera vad de anser om blogg som 

läromedel i en vidare betydelse och vad de anser om den blogg jag skapat. Eftersom det var 

en kvalitativ intervju blev det viktigt att tänka på att frågorna är öppna och inte ledande. 

Ledande och slutna frågor kan leda till att informanten inte har möjligheten att uttrycka sina 

egna tankar och funderingar.49 

 

Informanterna gavs valmöjligheten att göra intervjun via skype eller att jag och informanten 

träffades på en plats informanterna valt. Intervjuerna med Sara, Susan och Leonor gjordes i 

deras hem då hemmet förknippas med trygghet och säkerhet. Stina valde att göra intervjun via 

skype. Då informanterna hade olika webbläsare som de såg bloggen via skilde sig 

presentationen något på bloggen. Stina tittade på bloggen via sin mobiltelefon under 

intervjun, medan de övriga informanterna såg bloggen via datorn. 

 

Intervjun startade med att informanterna först tittade igenom bloggen och sedan ställdes 

intervjufrågorna med följdfrågor om så behövdes. Intervjuerna tog mellan 15 minuter till 40 

minuter. Informanterna var tre lärarstudenter och en verksam lärare som alla har studerat till 

bildlärare, det andra ämnet som informanterna studerat varierade.  

 

Jag valde att ge informanterna andra namn på grund av konfidentialitet. I resultatet tilldelades 

de tre lärarstudenterna namn som alla börjar på S, som står för student, och läraren tilldelades 

ett namn på L, som representerar lärare. Studenterna är Sara, Stina och Susan som började 

lärarutbildningen direkt efter gymnasiet. Leonor är färdigutbildad lärare. Sara, Stina och 

Susan går nu lärarutbildningen. De fyra informanterna är alla i mellan 20 – 30 års ålder. 

 

Efter att empirin samlats gjordes transkribering av intervjuerna och därefter sammanställdes 

de för att undersöka samband mellan informanternas svar. Svaren kategoriserades efter de 

kategorier som fanns i intervjufrågorna, Tidigare erfarenheter, Tankar kring ”Bild-och 

formlära” bloggen samt Allmänt om bloggar som läromedel. Det gjordes även en 

sammanställning av det material som skrivits under det gestaltande projektet för att kunna 

skriva om det gestaltande arbetet i studien.  

 

 

4.2.1 Etik 

När man genomför en intervju måste man informera sina informanter om de forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet tagit fram. Detta för att informanterna ska förstå att det som 

sägs under intervjun inte kommer att användas på felaktigt sätt och för att informanterna ska 

få vetskapen om vad intervjun är ämnad för. Inför varje intervju gicks de forskingsetiska 

principerna igenom och informanterna gav sitt godkännande att vara med i studien.  

 

                                                 
49 Kilhström 2007 48 
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De fyra huvudkraven är: 

1. Informationskravet: ”Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.”50 Det innebär att jag som forskare ska informera 

informanterna om syftet med studien och vad intervjun kommer att användas till. 

 

2. Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.”51 Det är informanten som bestämmer att den informationen jag får av hen är 

tillåten att ha med i studien. Deltagarna själv får välja att inte svara på en fråga och 

personen i fråga ska alltid ha möjlighet att välja att inte delta i studien. 

 

3. Konfidentialitetskravet: ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående.”52 Information om deltagarna i en undersökning ska ha största möjliga 

konfidentialitet, obehöriga ska alltså inte kunna ta del av personuppgifter om de personer 

som ingår i undersökningen. Samt att man som författare till arbetet ska göra så det inte går 

att veta vilka som är informanter. Konfidentialitetskravet har tillgodosätts genom att det 

inte går att spåra informanterna, samt att de citat som används har valts ut just för detta 

avseende.   

 

4. Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.”53 Den insamlade empirin ska inte användas för mer än den studien de 

samlas in för. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
50 Susanne, Björkdahl Ordell. 2007 Vad är det som styr vilka etiska regler som finns? I Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik, Björkdahl Ordell, Susanne & 

Dimenäs, Jörgen. Stockholm: Liber AB. 26 
51 Ibidem. 26 
52 Vetenskapsrådet 2009 Forskningsetiska principer inom humanisktisk-samhällsvetenskaplig forksning Sid.12 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
53 Björkdahl Ordell. 2007 27 
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5 Resultat 
Resultatet är uppdelat i två delar, ”Reslutat av gestaltning” och ”Resultat av intervjuer”. I den 

första delen redovisas det som kom att bli den färdiga bloggen och vilka delar som finns på 

den.54 I den andra delen presenteras informanternas svar på intervjuerna. 

 

5.1 Resultat av gestaltning 

Bloggens uppgift är att vara ett läromedel, det ska vara enkelt för att eleven att hitta vad hen 

söker samt att den skall verka som en hjälp och instruktion över vad eleven själv behöver veta 

och kunna för att gjuta. Läraren får en ny roll i detta moment, eleverna får visa att de kan 

arbeta på ett självständigt sätt utifrån de instruktioner som ges, vilket är ett kriterium i 

ämnesplanen. Rollen som läraren får är att ge eleverna kunskap om hur de kan arbeta med 

materialet de fått och hur de ska utveckla sin självständighet. Eleverna ska lära sig arbeta 

självständigt utan att läraren är tillgänglig hela tiden. Då gjutningen är det centrala i bloggen 

lades fokus på att gjutningen först blev klar innan bloggen utformades. Arbetet påbörjades 

med att skapa instruktioner för gjutning och de olika stegen som gjutningsprocessen 

innefattar.  

 

5.1.1 Gjutningsprocessen 

Själv testade jag att göra gjutformar i alginat och gips, för att sedan göra avgjutningar i gips 

av dessa formar. Instruktionerna skapades när jag själv utförde testgjutningen, instruktionerna 

och bilder sammanställde bloggen. Arbetsprocessen utfördes på samma sätt som 

instruktionerna som finns i bloggen, jag kommer att förklara min process närmare i detta 

avsnitt.  

 

Först och främst insåg jag att det material som införskaffats för projektet var modellera istället 

för till exempel stengodslera. Vid detta stadium undersökte jag om det gick att använda 

modelleran till att göra gjutformar av. Modelleran har andra fördelar jämfört med 

stengodslera. Man kan låta modelleran stå framme utan att den torkar, den blir inte lika 

kladdig vid användning so, t.ex. stengodslera. Jag antog att det skulle bli problem med att 

göra den två-delade gipsformen då det var till denna som modelleran behövdes. Problemet 

som antogs var att det inte skulle gå att skapa slickers. Slickers gick inte att skapa då 

modelleran är vattenavstötande. Istället laborerade jag med vaselin för att se om det skulle 

kunna användas som släppmedel. Detta visade sig vara effektivt när man använder modellera. 

Vaselinet används då också som släppmedel när själva avgjutningen görs av formen. För det 

andra behövdes ett övervägande om vad som ska avgjutas. Två försök gjordes både för 

alginatformen och för den två-delade gipsformen.  

  

Under processens gång uppstod problem som kan inträffa under gjutning. Vid första försöket 

uppstod ett problem med tvådelade gipsformen då själva gipsformen förstördes vid öppning 

av formen. Detta på grund utav ett misstag där de två delarna i gipsformen sammanfogades av 

                                                 
54 https://bildochformlara.wordpress.com  

https://bildochformlara.wordpress.com/
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gipset som skulle bli avgjutningen, samt att hålet som gjorts var för litet att hälla ner gipset i 

så gipset blev för fast under tiden som gipset fylldes i formen. För att förebygga dessa 

problem går det att göra hålet större där gipset hälls i. Det andra problemet uppstod antagligen 

för att det inte använts tillräckligt mycket gips när formen skapades och att vaselinet inte 

täckte hela gipsformen under avgjutningen. Eftersom formen är tvådelad blir torson alltså ett 

bra exempel där man tydligt kan se var de två delarna bör delas.  

 
Bild 1: Centrumlinjen.55 

 

På bilden visas centrumlinjen som är markerad med rött. Centrumlinjen är viktig för att veta 

var man vill ha släppet i den tvådelade gipsformen, där de två delarna av gipsformen skall gå 

ihop. Både skapandet av gipsformen och att göra avgjutningen gick som planerat. Valet av 

efterbehandling på den avgjutna torson blev akrylfärg för att kunna visa hur akrylfärg ibland 

blir på gips. Akrylfärgen blir mer täckande ju fler lager som stryks på. 
 

Det problem som uppstod efter att avgjutningen av en hand gjorts i alginat var när formen 

fylldes med gips. Då missade jag att hälla gips i hela formen eftersom handens position gjorde 

att det blev ett luftrum där figurens fingertoppar var. Hade det gjorts lufthål i formen innan 

formen fylldes hade detta problem inte uppstått. Hade handen varit avslappnad och ”rak” hade 

detta problem inte heller uppstått. 

                                                 
55 Bilden återfinns i bloggen http://bildochformlara.wordpress.com/tvadeladgipsform  

http://bildochformlara.wordpress.com/tvadeladgipsform/
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Bild 2: Fingertoppar borta.56 

 

Om man bortser från fingertopparna ser man hur detaljrik en avgjutning i alginat kan bli. 

Handens rynkor och handens position framträder tydligt. Till den andra avgjutningen i 

alginatform valdes att använda två händer, dels för att kunna visa i bloggen hur detaljrik 

avgjutningen blir då det skapas fler rynkor i avgjutningen. Jag eftersträvade också att 

skulpturen skulle kunna stå självständigt. Formen på handen i den första avgjutningen gjorde 

att skulpturen lutade något framåt och tippade. Det är en balansgång som man får göra ett 

övervägande med. Jag ville skapa något som går att använda som skulptur i t.ex. hemmet. 

Efterbehandlingen som gjordes på händerna var att ta bort överflödig alginat som fastnat i 

avgjutningen.57 

 

5.1.2 Bloggen 

För att navigera sig till bloggen går man in på denna länk: 

http://bildochformlara.wordpress.com 58 

 

 
Bild 3: Header59 

 

I en blogg kan man skapa många olika funktioner och utforma den på flera olika sätt. Valet 

blev att utforma en blogg via Wordpress.com som ger de möjlighetern. Till varje funktion 

                                                 
56 Fotot taget under arbetsprocessen 
57 http://bildochformlara.wordpress.com/urslag/  
58 I bilag 2 finns skärmdumpar från bloggen. 
59 Bilden föreställer headern som är högst upp på bloggen, som är samma bild oavsett vart i bloggen man 

befinner sig. http://bildochformlara.wordpress.com/   

http://bildochformlara.wordpress.com/
http://bildochformlara.wordpress.com/urslag/
http://bildochformlara.wordpress.com/
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finns instruktionsfilmer och böcker om hur man skapar en blogg eller hemsida på 

Wordpress.com.60  

 

Jag valde att dela upp bloggen i tre delar ”hem”, ”gjutning” och ”om”. Under ”hem” finns 

kort information om bloggen och under ”om” finns information om att bloggen är ett 

examensarbete och även lite information om bakgrunden till arbetet. Under alternativet 

”gjutning” finns olika flikar som representerar olika delar av gjutningsprocessen. Anledningen 

till detta upplägg är att det ska vara enkelt att navigera i informationen om gjutning. De flikar 

som finns är: ”formtillverkning”, ”blandning av material”, ”avgjutning”, ”stelning”, ”urslag” 

och ”efterbehandling”. ”Formtillverkning” har även två underflikar med information om 

”alginatform” och ”tvådelad gipsform.” Denna indelning är gjord för att det ska bli tydligt och 

inte för lång textmassa under varje steg i gjutningen. En enda lång text skulle kunna göra det 

svårt att hitta i texten. 

 

Gjutning 

Inlägget om gjutning ligger som en introduktion till gjutningen som tema. Instruktionerna är 

utformade med text och bild. Här återfinns vilka steg som ingår i gjutning och hur man kan 

använda gjutning samt nämner vilka material som kan användas. Det är en introduktion till 

ämnet gjutning. Instruktioner om hur man går tillväga finns i underrubrikerna: 

”formtillverkning”, ”blandning av material”, ”avgjutning”, ”stelning”, ”urslag” och 

”efterbehandling”. 

 

Formtillverkning 

Även här återfinns en kortare introduktion till just formgivning och i detta steg väljer man vad 

man vill gjuta av och därmed också vilken metod av form man vill använda sig av. Här finns 

även tips på hur man skall tänka när valet av formmetod väljs.  

 

I underrubrikerna ”alginatform” och ”tvådelad gipsform” finns det instruktioner hur man går 

tillväga när man gör de formerna, bildexempel samt tips. Instruktionerna är upplagda i 

punktform då detta gör att det blir lätt att veta vid vilket steg i tillverkningen man är och som 

ger en överskådlig bild av hur många steg som krävs för att skapa formen.  

 

Blandning av material 

Här presenteras hur man blandar de olika material som behövs i processen. Det är bara gips 

som behöver förklaras närmare, då alginatblandningen står under 

”alginatformstillverkningen”. Hade fler material används till studien som metaller, livsmedel 

(choklad), skulle även dessa material stått under denna underrubrik. Det finns också tips, 

framför allt en rekommendation, om att inte hälla gips ner i avloppet då det kan förstöra och 

sätta igen rören. 

 

 

                                                 
60 Ett exempel är: Alfred, Ruth 2010. Skapa en webbplats med Wordpress: en guide om hur man använder 

publiceringsverktyget Wordpress. Stockholm: Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) 
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Avgjutning 

I avgjutningsdelen beskrivs vad man ska tänka på när man ska göra avgjutningen. En sak som 

man framförallt ska se till är, att det är vaselin eller slickers i hela formen samt utanpå formen, 

när man gör en avgjutning med tvådelade gipsformen. Om det inte är slickers/vaselin i hela 

formen kan formen och gipset fastna ihop och detta medför ofta att avgjutningen förstörs eller 

inte går att få lös från formen. Användes däremot en alginatform hälls gipset direkt i formen 

utan att förbehandla på något sätt. 

 

Stelning, urslag och efterbehandling 

De tre sista stegen i gjutningen är stelning, urslag och efterbehandling. Stelningen är en 

process som gör sig själv, gipset ska härda och stelna riktigt innan man fortsätter med nästa 

process. I denna del förklaras det att gipset blir varmt under stelningsprocessen då det är en 

kemisk reaktion samt att stelningen kan ta olika lång tid beroende på hur stort föremålet är 

och vilka temperaturer det var på vattnet när man blandade gipset samt temperaturen i rummet 

när den stelnar.  

 

Urslag är den del i processen som är första steget mot att se vilket resultat som gjutningen 

fick. I denna del förklaras hur det går till att ta ut slutprodukten ur formen. Det är lite olika 

procedurer beroende på om det är en alginatform eller en gipsform. Alginatformen är 

gummigaktig och går lätt att dela med händerna eller att ta en kniv och göra ett snitt, om man 

vill försöka använda formen igen. Det är inte alltid det går att använda en alginatform fler än 

en gång och man bör tänkas på att alginatformen måste hållas fuktig om man vill använda den 

fler än en gång, då formen annars torkar ihop och förlorar sin tidigare form. Gipsformen delas 

där släppunkten är för att dela på formen. I bloggen finns även tips på hur man kan gå tillväga 

när man öppnar formen. 

 

 
Bild 5 och 6 Slutresultat 1 och 261 

 

Delen om efterbehandling förklarar att man kan efterbehandla sin slutprodukt, på olika sätt. 

Eleverna ska få möjligheterna att använda sin fantasi och självständigt komma fram till vad de 

                                                 
61 Bilder från efterbehandling från bloggen. http://bildochformlara.wordpress.com/efterbehandling/  

http://bildochformlara.wordpress.com/efterbehandling/
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vill göra med sin slutprodukt och därför finns det inte exempel på alla behandlingar. De 

vanligaste efterbehandlingarna av gips i skolan är att måla dem med någon färg, glasering, 

eller dekorera med andra material som glitter, paljetter, pärlor och så vidare. 

 

5.2 Resultat av intervjuer 

I denna del kommer intervjufrågorna att redovisas. Då intervjufrågorna tar upp tre teman 

används dessa teman som underrubriker till resultatet. Temanen är ”Tidigare erfarenheter”, 

”Tankar kring ”Bild- och formlära” bloggen” och ”Allmänt om blogg som läromedel”.  

 

5.2.1 Tidigare erfarenheter 

Tidigare erfarenheter syftar på informanternas tidigare erfarenheter av blogg som läromedel i 

skolan, både om de arbetat med blogg under utbildningen och i sin egen undervisning, men 

också på om de stött på bloggar med lärande innehåll. 

 

De fyra informanterna har arbetat med blogg i sin utbildning, men informanterna har olika 

uppfattning om det var ett läromedel de arbetade med eller om det var ett diskussionsforum 

som de skrev in sina åsikter i. Även om de arbetat med samma uppgift, så har uppgiften 

uppfattats olika mellan informanterna. Stina säger: ”Vi höll på med den där bloggen på film… 

kursen, men jag vet inte om man kan kalla det läromedel direkt, utan det var mer ett 

diskussionsforum.” Den uppfattning som Stina fick av bloggen är i detta fall att studenterna 

fick diskutera om film via internet och då inte i en normal klassrumsmiljö, men att det inte var 

ett läromedel. Leonor säger däremot:  

 

Under utbildningen så hade vi det som test, att vi fick testa på att använda blogg 

som läromedel. Sedan har jag haft eller jag startade ett graffitiprojekt med elever 

där de fick använda en öppen blogg där de fick lägga upp egna bilder av graffiti. Så 

det blev mer ett elevperspektiv, jag använt blogg. 

 

Leonor är den informant som har mest erfarenhet av att arbeta med blogg i 

skolundervisningen. Hon har både använt blogg i sin utbildning och i sitt yrke som lärare. 

Bloggen hon skapade blev en portal där eleverna presenterar vad de gjorde under 

graffitilektionerna. Leonor berättar också att hon upptäckt en läroblogg som är inriktad mot 

religion, hon säger: 

 

 I religion finns det en […] där finns det två lärare som gått ihop och gjort en 

hemsida. […] Och dom har lagt upp som en faktahemsida som elever då kan gå in 

och söka på den hemsidan. 

 

Jag uppfattar det som att det är en blogg hon själv har haft användning av på olika sätt. 

 

De andra informanterna har också stött på bloggar med lärande innehåll, men det är inte 

bloggar som är inriktade mot skolan utan de är riktade mot privatpersoner. Stina säger:  
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Ja det finns ju ganska många bloggar som förklarar kreativt skapande på olika sätt. 

Till exempel stickning är ju ganska vanligt. Finns ganska många bloggar om det, 

men inte riktad mot skolan på så sätt. Utan det är ju mer riktad mot privatpersoner 

det har en helt annan pedagogisk förklaring till exempel, det är ju inte den 

beprövade erfarenheten kanske om man säger så. 

 

Bloggarna som Stina förklarar har olika innehåll så som stickning, hur man gör något t.ex. 

gardiner. Susan har på senaste tiden sett fler och fler bloggar som är inriktade mot att ge andra 

människor inspiration och dessa bloggar visar bilder på saker som inspirerar bloggaren själv 

för att ge inspiration till andra, dock är det inte ofta som informanterna upptäckt 

läromedelsbloggar.  

 

 

5.2.2 Tankar kring ”Bild- och formlära bloggen” 

Dessa tankar kring ”Bild- och formlära bloggen” utgår ifrån att informanterna fick se bloggen 

och orientera sig runt den och få en uppfattning om vad de anser om bloggens helhet och 

upplägg. 

 

Det har framkommit i intervjuerna att informanterna har olika uppfattningar om vilken/vilka 

årskurser som läromedlet som skapats bör användas i. Det finns även olika uppfattningar när 

gjutning är en del av bildämnet, på högstadiet eller gymnasiet. Detta kom upp under 

intervjuns fråga om lärobloggen som skapats till studien. Så här svarade Stina på frågan om 

läromedlet känns anpassat för gymnasiet. 

 

Mm, jaa. […] jag är inte så insatt i vad styrdokumenten säger om just gjutning. 

Men den uppfattningen jag får är att det är på gymnasiet, och jag tycker det verkar 

lite avancerat på något sätt för att man ska hinna kunna ha det på högstadiet. Om 

man tänker på den lektionstid som man kanske har att man har liksom bara en och 

en halv timma på högstadiet. 

 

Medan Leonor säger: 

 

Nej det skulle jag inte säga. Att det är ett läromedel för högstadiet. För att den går 

igenom två typer av gjutning […] och det är gips och det är alginat. Och det är på 

det vis det utformat sig i bloggen så är det på det sätt jag kanske skulle använda det 

med kanske åttor eller nior. Att det är en tvådeladform i gips som man får testa att 

hälla i annan gips i. Som en helt vanlig tvådeladform med ett släpp. Medans på 

gymnasiet så, när jag gick bild och form på gymnasiet gjorde jag en form med åtta 

släpp. Som är mycket mer avancerad, men kanske som första introduktion till 

formtagning skulle man kunna använda det till gymnasiet, men jag skulle hellre 

säga att det är en blogg för högstadiet. 

 

Susan förklarar att hon själv aldrig hade gjutning på högstadiet och att det aldrig varit gjutning 

på en VFU-plats för henne, vilket leder fram till att hon anser att gjutning kanske är ett tema 

som man arbetar med på gymnasiet. 
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Citatet nedan är uppfattningen som Sara fick när hon såg bloggen och hennes förklaring om 

varför hon anser att det är ett läromedel för gymnasiet. 

 

Det känns som att det är väldigt självständigt arbete, det känns som det är 

någonting du ska kunna klara av utan en lärares absoluta närvaro… Som om man 

kan ha den som stöd om lärare inte är närvarande för tillfället. 

 

Nedan följer en del av Stinas svar på frågan om vad hon tycker om helheten av 

bloggen: 

 

Det är bra att det är vit bakgrund, också har du valt en snygg fond också, den 

blöder inte mot bakgrunden så att säga. Man ser tydligt vad som står och jag tycker 

den är fint designat. Inte för mycket plotter och sådana saker, för det kan man lätt 

bli irriterad på. 

 

Informanterna är överens om att bloggens helhet är upplagd på ett bra sätt. De säger att 

bloggen är stilren; inte överdrivet utsmyckad, rakt på sak; trevlig; rättfram men ändå väldigt 

gripande; den är ”clean”; bra designat. Det uppkommer inget negativt på helheten som sådan. 

Det som Susan saknar eller hade förväntat sig var flera olika delar från bildämnet,  som 

blyerts, målning, glas och så vidare. Stina och Leonor var eniga om att menyn borde ändras, 

då de på sin webbläsare/mobil fick upp en ”rullgardin” till meny. Stina färklarar att hon 

antagligen hade gjort på samma sätt som den är om hon hade sätt det på engång istället för 

den menyn som hon fick upp via sin mobil telefon.  

 

Den informant som hade mest konkreta tips och idéer på instuktionerna i bloggen var Leonor 

som tog upp varje del för sig och förklarade vad hon fastnade för och vilka saker som borde 

förklaras mer eller att det saknades bildtexter. Leonore berättar: 

 
Om man klickar på gjutning som är en överrubrik, den är inte i ett annat typsnitt så 

man förstår inte riktigt att det är en överrubrik. […] Jag gillar punktlistor då jag 

jobbat med elever som har svårt att hänga med och då är punktlistor jättebra, så om 

man ska titta ur ett elevperspektiv så mer punktlistor och rubriker ju enklare är det 

att guida sig i en text. När man sedan kollar på formtillverkning så ville jag ha mer. 

Eventuellt en bild när du gjutit av ett ansikte. För det är lite abstrakt att sätta sig in i 

hur man då skulle, du har beskrivit väldigt bra, men det skulle förenklat med bilder. 

Bilderna har inga bildtexter. 

  

Instruktionerna i bloggen uppfattas som lätta att förstå av informanterna även om vissa 

instruktioner är ”mindre strukturerade, till exempel på vilket sätt texten är skriven.” När 

Leonor beskriver instruktionerna om tvådelad gipsform, jämför hon med instruktionerna av 

alginatform. Detta medför att instruktionen blir svårare att förstå, när instruktionerna är 

strukturerade på olika sätt i de olika delarna. 
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Sara gör en liknelse med sig själv när hon förklarar att vissa gånger så gör man själv 

instruktionerna svårare än vad de är. Nedan följer en dialog med Sara kring detta. 

 

Jag: Är de för lätta eller för svåra intruktioner? Hade du kunna gjort det utan att 

veta hur man gör? 

Sara: Ja, de hade jag lugnt kunnat göra… Det som, jag satt och kollade igenom 

beskrivningarna på hur man ska gå till väga. Det är såhär: Jag är en väldigt 

strukturell människa jag skulle ha tagit fram allting i förväg och så skulle jag stått 

där och titta på sakerna. Jag fattar ingenting okej, jag fattar ingenting. Åsså hade 

jag läst igen tittat på sakerna igen å sedan så här. Okej men det här borde gå. Så 

hade jag slagit ihop allting ändå. 

Jag: Har du någon aning om hur det blev så? 

Sara: Ja.. nä men asså det är såhär. Jag skulle ha slutat med att jag bara det där är ju 

uppenbart, det här borde jag ju fattat första gången jag läste men, jag måste ändå 

läsa igenom det så pass många gånger att det går in i mig innan 

Jag: Så är det ju med många människor. Därför många frågar innan de läser fler 

gånger. 

Sara: Men det var så pass uppenbart att man inte behöver springa och hämta läraren 

ändå. Man kan som liksom titta igen och igen och igen. 

 

Här framkommer även att alla elever har olika förutsättningar att förstå instruktionerna lika 

snabbt. Alla elever lär sig på olika sätt och en blogg med text och bild kanske inte är optimalt 

för alla elever. 

 

 

5.2.3 Allmänt om blogg som läromedel 

 

Även om informanterna är positiva till att använda blogg som läromedel och då även använda 

det material som finns på ”Bild- och formlära bloggen”, framgår det av två informanter att 

vissa delar bör ändras. För att Stina ska kunna använda läromedlet anser hon, att hon behöver 

ta ställning till om ämnet i bloggen framställs på ett sådant sätt att hon kan stå för vad som 

står i bloggen. Stina tar upp detta när hon säger: 

 
Det är ju svårt att säga, jag måste ju se det som helhet men säger man att du har 

flera olika delar så kan jag ju inte säga att jag kan ta ställning till bildteori om du 

skrivit om det. Men helt klart gjutningen skulle jag använda mig av, 

förhoppningsvis skulle jag lära mig något av det själv. Det är ju det någonstans 

som är viktigt, har man inget intresse av det kanske man inte ska lära ut det. Men 

då måste man skaffa sig intresse av det liksom. Mitt icke-intresse kommer ifrån att 

jag inte kan det. 

 

Citatet pekar på att som lärare kan man lära sig saker via blogg. En blogg kan väcka ett 

intresse som gör att läraren känner sig säkrare i temat och på så vis har hen använt sig av 

bloggen i ett lärande syfte även om den inte presenteras för eleverna. 

 

Både Sara och Susan ser det positiva i att ha blogg som läromedel då eleverna idag har en 

dator och samhället går mot det digitala. Sara lägger fram det på detta sätt när hon svarar på 

frågan om hon kan tänka sig arbeta med blogg som läromedel i skolan. 
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Ja med tanke på att alla elever har en dator idag så är det nästan lättare att bara ge 

de en bloggadress än att sätta fram en bok för då tittar de på boken och ’vad är det 

här?’ på ett ungefär. Känns nästan som de gruvar för att öppna en bok liksom. Åsså 

är det så mycket onödig text i en bok. […] Det finns irrelevant information som 

eleverna inte behöver lära sig. Du har såhär den information man behöver för att 

göra en avgjutning. I böcker har de oftast såhär massa andra ord emellan som bara 

förstör fokuset typ. […] Det finns internet det är mycket lättare än att ha en 

klassuppsättning böcker, som förmodligen skolan inte har råd med ändå då, eller 

inte vill införskaffa då det känns onödigt att införskaffa en bok om gjutning om de 

ska användas en gång om år. Och en blogg finns ju kvar så länge man vill ha den 

där. 

 

De fördelar Sara tar upp, tar också de andra informanterna upp men på lite olika sätt. Susan 

ser fördelarna med att eleverna alltid har tillgång till materialet. ”Använda den […] också 

mellan skoltid om de skulle vilja arbeta själv på raster, så kan de gå in här och läsa och 

använda sig av det som hjälp i såna fall.” Läromedlet finns tillgängligt via alla enheter som 

har internet, bara internetuppkoppling finns tillgängligt.  

 

Stina förespråkar digitala verktyg och ser bloggar som ett steg inom den digitala värld som 

skapas ”skolan håller ju på att generellt bli mer ändrad” mot det digitala. Hon fortsätter: 

 
Tänker man tillexempel på läroböcker så de ju lite, vet inte vad man ska säga. Men 

en blogg är ju något som hela tiden kan uppdateras. Det är ju som 

wikipediasyndromet också, det är fler felaktigheter i National Encyklopedin än vad 

det är på wikipedia. Man kan hela tiden lägga till ny information, man kan ändra 

saker och ting. 

 

 

Andra fördelar som Leonor lyfter fram är:  

 
Ur ett lärarperspektiv skulle jag tänka mig att man inte skulle göra PowerPoint-

instruktioner när den redan finns. Ur ett elevperspektiv tror jag inte det finns så 

många fördelar, men just ur ett lärarperspektiv så förenklar det på så sätt att man 

kan klicka upp det visuellt har man det bara i en lärobok, då jobbar i alla fall jag så 

att då gör jag också en digital genomgång utöver läroboken och här har man allt i 

ett. Så ur ett lärarperspektiv, skulle jag säga att det är praktiskt. Ur ett 

elevperspektiv så tror jag inte att det spelar så stor roll just med detta material 

användningen. 
 

Hon ser ett större användningsområde för eleverna om det var ett tema som eleverna kan 

arbeta med hemifrån som till exempel blyertsteckning. Men hon står fast vid att för läraren är 

det positivt att inte behöva göra lika mycket förarbete som det kan bli när man arbetar med en 

lärobok. 

 

När det finns positiva aspekter om något finns det även negativa aspekter. Informanterna har 

dock haft svårare att föreställa sig svårigheter eller negativa aspekter. De aspekter som 

informanterna talat om är:  

 
Sara: Det kan vara svårt för folk som inte kan läsa så bra som har svårt kan ta in 

instruktioner via skrift. Kan det vara svårt att få de att läsa bloggen och förstå vad 

de ska göra utan att ha en mellan hand, i detta fall läraren. […] Ja det är ju en 
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allmän negativ aspekt av det hela, med skrift. Det finns ju alltid elever som inte kan 

eller inte vill läsa. Utan vill ha mer konkret beskrivning via läraren typ. Men det är 

nog det enda negativa.  

 

Stina: Jaa, elever tar sönder sina datorer och får inte tillgång till bloggen. Eller så 

lärare som är helt inkompetenta när det kommer till att arbeta med datorer. Men du 

vet Berta 55 som kanske inte förstår hur man arbetar, eller vissa gör ju det men inte 

alla. Jag tvivlar faktiskt på det. Den vilja att arbeta med digitala verktyg är 

någonting som vi nyexaminerade lärare tycker är mer roligt, vi ser mer av den 

pedagogiska verktyget bakom det. Jag tror inte de äldre gör det då de inte är 

intresserade av att lyssna, för att de tycker att det ska vara en lärobok.  

 

Leonor: Nackdelar, med blogg. Kladdiga datorer. Eftersom det är så praktiskt grej 

man gör så ska man som bara, vad var det jag skulle göra nu, också var man 

tvungen att gå till nästa steg och klick klick, åsså är datorn kladdig. Men jag vet 

inte. Jämfört med ett papper som man bara kan få ett nytt papper ifall det blir jätte 

smutsigt. Annars tror jag inte det är några nackdelar. 

 

De tre olika aspekterna skilljer sig mycket åt, Susan beskrev en fjärde aspekt när hon 

undrande sade att en negativ aspekt kan vara om någon hackar sig in i bloggen och ändrar om 

innehållet, eller om det inte går att komma in på bloggen av någon anledning.  
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6 Diskussion 
Detta kapitel är uppdelat i fyra kategorier. Dessa är ”Hur läromedlet i gjutning utformats”, 

”Hur lärarstudenter och nyutexaminerade lärare ser på det skapade läromedlet”,”Egna 

reflektioner”, ”Metoddiskussion” Samt ”Fortsatt forskning/användning” 

 

6.1 Hur läromedlet i gjutning utformats 

En blogg kan utformas på flera olika sätt, med olika bloggportaler. Den bloggportal som 

valdes i denna studie var Wordpress. Det är en sida som har många förinställda funktioner, 

vilket gör att det är enkelt att skapa de funktioner och delar som är med i bloggen. Andra 

bloggportaler förutsätter att den som använder den har förkunskaper om hur man med hjälp av 

koder programmerar en hemsida och utformar den helt själv steg för steg.  

 

Det är utformningen och upplägget på bloggen som avgör vilka eller vilken inlärningsmetod 

som går att arbeta utifrån. Att använda en inlärningsmetod/-er utesluter inte att man kan 

använda andra. John Steinberg nämner genom begreppet Blended learning, där han anser att 

man bör blanda olika inlärningsmetoder både digitala och traditionella inlärningsmetorder, för 

att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen.62 Beroende på hur lärare vill 

arbeta med bloggen går det att använda t.ex. The flipped classroom där läraren vid ett tidigare 

tillfälle ger eleverna tillgång till bloggen för att eleverna ska läsa på om momentet. Då har 

eleverna redan innan lektionen börjat fått den kunskap och de verktyg som behövs för att lösa 

uppgifterna som skall göras under lektionerna. Instruktionerna på bloggen ”Bild- och 

formlära” förutsätter inte att eleverna har förkunskaper om gjutning. Har eleverna fått i 

uppgift att läsa instruktionerna och börjat ”få in tänket” som behövs för gjutning, får eleverna 

mer tid att arbeta med uppgiften än om läraren behöver gå igenom hela momentet inför 

klassen. Eleverna får mer tid att arbeta med The flipped classroom som metod, samt att det 

ger eleverna utrymme att visa att de kan arbeta självständigt, vilket är ett kriterium för betyget 

A i bildämnena Bild och Form.63 Sara sa att instuktionerna på bloggen att instruktionerna gör 

så det känns som att det är ett självständigt arbete. Som att läraren inte behöver vara absolut 

närvarande med alla elever hela tiden. Vilket även kan eftersträvas med The flipped classroom 

då eleverna kan gå tillbaka och se vad som hänt tidigare, vad de missat på lektionerna samt 

vad som kommer att hända längre fram i kursen. Eleverna kan på så sätt förbereda sig på det 

kommande momentet. 

 

The flipped classroom går att använda tillsammans med sociokulturella teorier. Antingen där 

eleverna först får bilda grupper och läsa in materialet till lektionen och sedan arbeta 

tillsammans med uppgifterna. Ett annat sätt är att eleverna själva läser materialet och sedan 

arbetar tillsammans, det går även att göra tvärtom, att eleverna läser tillsammans och arbetar 

enskilt. Bloggen blir i detta fall det medierade verktyget som används i klassrummet. Att 

arbeta tillsammans i uppgiftern kan göra att eleverna får kunskap och hjälp av andra elever för 

att förstå och kunna arbeta med ämnet, eleverna utbyter kunskaper. Vilket kan påverka vissa 

                                                 
62 Steinberg, John. (2013). Sid.101 
63 Ämnesplanen för gymnasiet i bildämnet kunskapskrav betyget A Bild och Form 
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elever postitivt för att de behöver hjälpen för att förstå uppgifterna, medan vissa elever redan 

förstår och på så vis känner sig irriterade av att hela tiden hjälpa andra. Att eleverna hjälper 

varandra kan påverka den som redan kan till det bättre också, då de eleverna får reflektera 

över vad de lärt sig och förklara för andra hur de tänker och hur de löst uppgiften. Framför allt 

går Learning by doing att tillämpa med materialet på bloggen då den är utformad så att 

eleverna ska testa på att arbeta med teknikerna som presenteras och då lära av att göra själva 

eller i grupp. I bildämnet skapar eleverna kunskap genom det praktiska arbetet.  

 

Learning by doing förknippar jag även med Molanders64 beskrivningar av Tyst kunskap för att 

man kan lära på sig genom och fysiskt arbeta med de olika teknikerna som finns inom ämnet. 

Bild är ett praktiskt ämne som är svårt att lära sig enbart genom teori. Det går att förklara med 

teorier hur man arbetar med olika tekniker, dock behövs det att man arbetar praktiskt och att 

göra själv för att förstå hur man skapar vissa effekter i bilder och hur man gör en gipsform. 

Det händer ofta att inte idéen fungerar direkt för att även om det står att det bör fungera 

teoretiskt, fungerar det inte alltid i praktiken. Som Molander också säger att Tyst kunskap inte 

är en helt ren egen kunskap, då det förekommer rådgivning.65Även i bilden förekommer 

rådgivning på det sätt att läraren ger konstruktiv kritik för att eleverna ska veta vad som kan 

förbättras i deras arbete och lyfta elevernas kunskap ytterligare. 

 

Beroende på vilka förkunskaper och på vilket sätt uppgifterna blir utformade utifrån 

lärobloggen, används Lindstöms teorier om estetiska läroprocesser66 om, i, med och genom på 

olika sätt. Sedan beror det på om man vill arbeta mediespecifikt eller medieneutralt då det 

skiljer sig. Lindstöms teorier går att tillämpa på olika inlärningsmetoder då de olika 

inlärningsmetoderna har olika kopplingar till om, i, med och genom. Använder man lärande 

om med hjälp av ett läromedel till exempel ”bild och formlära” bloggen, får eleverna arbeta 

med läromedlet som det första de kommer i kontakt med när det gäller temat eller tekniken 

som ska arbetas med. Tanken är att eleverna ska få sin baskunskap om tekniken utifrån att de 

läser och arbetar med gjutning. Arbetet med gjutning blir mer ett lärande i just för att 

instuktionerna förutsätter att du kan arbeta med lera sedan tidigare och med lärande i 

använder man kunskap man redan besitter för att kombinera olika kunskaper för att skapa 

något nytt. Lärande med syftar på att eleven använder både det estetiska uttycket och 

lärostoffet som hen fått från andra ämnen, eller att det finns ett givet mål med den färdiga 

slutprodukten. Som till exempel att läraren har bestämt vad som ska gjutas, vilket gör att 

eleven inte kan utvecklas på samma sätt som hen skulle gjort om uppgiften var fri på ett annat 

sätt. Har eleverna tidigare kunskap om ämnet sedan tidigare och på så sätt utvecklar sina 

kunkaper i ämnet blir det mer lärande genom, där eleverna visar vad de kan och utvecklar det 

och hittar ett fungerande förhållningssätt. Till exempel att eleverna testar att göra fler släpp än 

två i sin gipsform, då tar de kunskapen de redan har och försöker att hitta lösningar för att 

utveckla sin slutprodukt. Det beror helt enkelt på vilken teknik som eleven väljer att använda 

om det blir lärande i, om, med eller genom har man kunskapen sedan tidigare, utvecklar man 

den kunskap man redan besitter eller blir det en baskunskap som utvecklas. Beroende på 
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vilket föremål som eleverna vill göra en avgjutning på förutsätter det att eleverna har en 

kunskap om lera, vilket påverkar vilken av de estetiska läroprocesserna som eleverna går 

igenom.  

 

”Bild- och formlära” bloggen är utformad på ett sätt som gör att den går att använda med 

olika inlärningsmetoder, men som blivande lärare så har jag valt att arbeta utifrån The flipped 

classroom med bloggen. Bloggen är ett digitalt läromedel och eleverna har tillgång till 

bloggen var de än befinner sig och de kan alltid gå tillbaka och se vad har vi gjort, men också 

se vad som kommer att komma senare. Eleverna kommer till klassrummet med kunskap om 

ämnet så att introduktionen av ämnet blir inte lika ingående som den kan vara i andra fall. Jag 

som lärare kan rikta min uppmärksamhet till de elever som känner att de behöver hjälp och 

eleverna får visa att de kan arbeta självständigt. Som Steinberg skriver så anser jag också att 

inlärningsmetoderna i klassrummet bör vara varierade så alla elever kan ta till sig kunskapen, 

alla lär sig på olika sätt vilket man som lärare måste uppmärksamma och ta tillvara på. Det är 

lärande om och i som jag skulle fokusera på när det gäller estetiska läroprocesser då dessa är 

mediespecifika och då bidrar till att eleverna kan lära sig mer medhjälp utav det de vet. Arbeta 

medieneutralt fungerar också, men det får större effekt vid till exempel där ett tema är 

ämnesöverskridande och eleverna arbetar med ämnen tillsammans på olika sätt. 

 

6.2 Hur lärarstudenter och nyutexaminerad lärare ser på det skapande 

läromedlet 

Intervjuerna visar att blogg kan användas på flera olika sätt i klassrummet och utanför 

klassrummet, så som diskussionsforum, klassiskt läromedel, presentationsida för eleverna. 

Leonor har själv använt blogg i sin undervisning, där hon använder den som en portal för 

eleverna att lägga upp bilder som de gjort under momentet graffiti i bildundervisningen. Detta 

blir ett sätt för eleverna att visa för andra vad de gjort i sin utbildning. Det är positivt och 

negativt då elevernas arbeten blir synliga på internet. Positivt av den anledningen jag nämnde, 

att eleverna kan visa andra vad de gjort. Eleverna kan göra portfolio för att kunna söka 

eventuella arbeten senare, vidare studier på universitet där det ofta förekommer 

intagningsprov där eleverna skrickar in material de tidigare gjort för att visa att de har 

förmågorna som krävs för de universitetsstudier de söker. Negativt då det som sprids på 

internet alltid kommer att finnas kvar och då påverka eleverna senare i livet, det kan påverka 

negativt då eleverna senare inte vill att bilderna finns på nätet och då går det inte att få bort. 

Vilket kan i sin tur påverka de elever som har eller senare får skyddad identitet bilderna kan 

göra att personens identitet inte lägre är skyddad då de finns tillgängliga via sociala medier 

som blogg är. 

 

Stina nämner att blogg kan uppdateras på samma sätt som Wikipedia jämfört med en lärobok. 

Elsa Dunkels skriver i likhet med Sina att National Encyklopedin har fler felaktigheter än 

Wikipedia är en digital sida som ändras dagligen av både vetenskapsmän men också andra 

personer som har kunskap om ämnet men inte studerat inom det.67 Wikipedia uppdateras fler 

gånger än National Encyklopedin, vilket kan vara ett problem då eleverna inte vet vad de ska 
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lita på när de söker information på internet. När jag växte upp var det tabu att söka 

information på en internet sida så som Wikipedia just för att denna sida ansågs ha flera 

bristande artiklar och att de inte gick att lita på att de artiklar man hittat inte går att lita på.  

National Encyklopedin var något man alltid skulle lita på, även om denna informantion inte 

uppdaterades. 

 

Jag anser att elever kan göra en sökning på Wikipedia, bara detta inte är den enda sidan som 

de använder som referens i sina uppgifter. Eleverna bör arbeta med olika artiklar och sidor 

med källkritiska ögon för att lära sig vem som har skrivit, vad har skrivits och finns det andra 

artiklar/sidor som diskuterar ämnet på samma sätt. Det står i läroplanen för gymnasieskolan 

att alla ”eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ”68 Vilket jag uppfattar som att alla lärare i alla ämnen ska 

gå igenom med sina klasser så eleverna kan använda ett kritiskt förhållningssätt till de texter 

de arbetar med och kan argumentera för varför de använder de texter de valt att använda, i 

bildämnet finns det inte något kriterium för betyg som tar upp att eleverna ska lära sig 

källkritik, men skolans uppdrag är att eleverna ska lära sig och det förutsätts att det arbetas 

med detta i fler än ett ämne.  

 

Uppfattningarna om bloggen är utformad som ett läromedel för gymnasiet eller grundskolan 

har varit olika och informanterna delgav samtidigt anledningar till varför de ansåg som de 

gjorde. Jag kan hålla med både Stina och Leonor även om de har olika uppfattningar, Leonor 

anser att bloggen är anpassad för åttor och nior då instukrionerna och uppgifterna är 

grundläggande och tar upp två gjutningstekniker. Medan Stina går in på att gjuning verkar lite 

avancerat för att hinna med på högstadiet, med tanke på lektionstiden. Jag håller med Leonor 

på den tanken att den kan uppfattas som lätt och grundläggande, dock undrar jag hur många 

som går bild och form idag som hade gjutning på grundskolan så att de har en grund redan 

därifrån. Därför tänker jag att bloggen kan användas till att lägga en grund för 

gymnasieeleverna för att sedan bygga på med fler uppgifter fler släpp och andra men 

avancerade gjutningstekniker. Alla behöver baskunskaperna för att utveckla en större 

förståelse och kunna utveckla färdigheterna som gjutning medför. Stina talar om tidsbrist som 

en anledning till att inte ha det i högstadiet, vilket jag förstår henne då lektionerna är korta, 

formen hinner inte torka och eleverna får inte se något resultat direkt när de själva skapar en 

form, används givna formar så högstadieeleverna får testa på gjutning utan att det ska ta flera 

steg att göra en form och sedan använda om tidsbrist finns.  

 

6.3 Egna reflektioner 

En fråga jag fick flera gånger under studiens gång av vänner och andra studenter var om det 

står i styrdokumenten att man som lärare ska lära ut gjutning i skolan. Även detta kom att 

diskuteras av en av informanterna som var osäker på vad det står om gjutning i 

styrdokumenten. Mitt svar blev alltid ett nej, det står inte att man ska använda gjutning som 

teknik/metod i undervisningen, men som man kan läsa i bakgrunden i ämnesplan i bildämnet 

definierar inte skolverket vilka metoder och tekniker som eleverna ska lära sig under kurserna 
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i bildämnet. Detta ger en fri tolkning av vilka tekniker och metoder som man ska lära till sina 

elever för att de ska ”nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker.”69 För mig som 

blivande lärare blir den fria tolkningen ett problem, just på grund utav att jag vet att eleverna 

inte kommer att få exakt samma utbildning, att de lär sig samma tekniker oavsett vilken skola 

de går på. Utbildningen är i grund och botten densamma då lärarna följer samma 

styrdokument, men då det finns fri tolkning, tolkar alla lärare olika vilka tekniker som bör tas 

upp. Vilket leder till att eleverna inte får samma utbildning som det borde vara. 

 

Det står i läroplanen för gymnasieskolan att utbildningen ska vara likvärdig, men det står även 

att utbildningsformen inte behöver utformas på samma sätt utan det är de nationella målen 

som ska uppnås, detta kan göras med olika metoder och vägar.70 Vilket i sig menar att vilka 

delar i till exempel bilden som ska tas upp spelar ingen roll bara att läraren följer de givna 

målen som finns. Jag anser dock att styrdokumenten bör bli tydligare för att eleverna ska få 

mer likvärdig utbildning i bildämnet. Då alla lärare tolkar de nationella målen på olika sätt 

och att eleverna har olika kunskaper om de tekniker som finns i bildämnet. En lösning på 

detta hade varit om lärare går ihop och diskuterar vilka tekniker som bör tas upp i bildämnet, 

just för att ge eleverna samma kunskaper oavsett vilken skola de går på.  

 

6.4 Metoddiskussion  

Anledningen till att använda intervju som metod är att det är ett av sätten att kommunicera 

med i detta fall lärare och lärarstudenter för att komma fram till deras uppfattning om blogg 

som läromedel och hur de uppfattar den skapta bloggen. Eftersom studiens syfte var  att 

undersöka olika uppfattningar inom ett område ger intervju ett resultat utifrån just dessa 

informanter. Då informanterna sätt bloggen i olika utförande beroende på vilken webbläsare 

och vilken enhet dator eller telefon de använde, kan resultatet påverkas på olika sätt. Detta 

kunde motverkas om jag valt att visa bloggen från min dator så alla informanter såg bloggen i 

samma utförande som den är skapad för att visa. Även att jag har en personlig koppling till 

informanterna kan ha påverkat resultatet, men det går inte att förutsätta att studiens resultat 

skulle vara bristande på grund utav personlig koppling till informanterna. Jag tror att 

informanterna kände att de kunde öppna sig på ett annat sätt och resonera kring ämnet med en 

person de har koppling till.  

 

Valet av att göra intervjuer med enbart fyra informanter gjordes ganska sent, en annan 

fundering som fanns var att använda materialet antingen med en gymnasieklass eller att testa 

materialet på personer som har ett intresse av att lära sig gjutning. Resultatet kunde då blivit 

annorlunda, för att bloggen då också skulle vara testad med elever under observationer samt 

få reflektioner via informanter som testat av läromedlet i ”skarpt läge”. Att använda 

lärarstudenter som informanter istället för enbart verksamma lärare var från början inte 

planerat. Dock har detta gett ett intressant resultat, då lärarstudenterna har vuxit upp i en 

digitaliserad värld och de har ett annat förhållningssätt till internet och datorn än vad 

tillexempel äldre lärare har. Det som kan vara problematiskt i resultatet är att informanterna 
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själva inte har samma erfarenheter som verksamma lärare har, vilket självfallet påverkar 

restultatet.  

 

Intervjun som gjordes via skype blev inte lika levande som de andra intervjuerna, då jag som 

ledare av intervjun inte kunde se de kroppsspråk som informanten gjorde. Kroppsspråk har en 

tydlig påverkan på hur jag uppfattar informantens svar. I vissa situationer kan jag som leder 

intervjun ställa följdfrågor för att få fram varför personern verkar osäker och så vidare.  

 

En annan kritisk reflektion är att tiden inte räckte till för att utföra hela idéen med gjutningen, 

vilket var att även gjutning i tenn som material skulle vara en del av instruktionerna. En sådan 

instruktion hade uppfyllt att informanternas önskan om att fler material kunde presenterades i 

bloggen och detta hade påverkat resultatet positivt tror jag, då tanken med bloggen hade 

uppfyllts mer och att informanterna hade fått sätt fler tekniker inom gjutningen.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Då det varit svårt att finna material inom mitt forskningsområde, bloggar, visar det på att det 

behövs. Denna studie är ett steg i att utforska och få mer kunskaper om hur man kan arbeta 

med de digitala verktygen som finns idag. Om jag skulle fortsätta forska om detta skulle jag 

först och främst utforma bloggen till en blogg som innehåller fler delar inom bildämnet, något 

som också informanterna verkade intresserade av. Jag skulle fortsätta utforma bloggen så den 

går att använda under bildämnets alla kurser, allt material finns på ett och samma ställe. 

Bloggen skulle prövas av lärare, där eleverna blir observerade, både för att se och höra vad 

elever och lärare tycker om att arbeta med digitala läromedel. På så sätt få både lärar- och 

elevperspektiv på den fortsatta forskningen. I studien hade fler lärarintervjuer ingått och att då 

dessa har testat att använda materalet med elever, för att se vad som kan förbättras ur ett 

lärarperspektiv. Under den fortsatta forskningen skulle enbart verksamma lärare vara 

informanter för att få ett perspektiv där lärare med lång erfarenhet av yrket får berätta vad de 

anser om blogg som läromedel och hur de skulle arbeta med digitala läromedel. 

Observationerna hade varit på hur man kan arbeta med lärobloggen och hur den uppfattas av 

eleverna. 

 

Min tanke är att använda denna blogg eller liknande bloggar i min egen undervisning. Jag 

anser att man bör använda de digitala hjälpmedel som finns idag då de flesta elever på ett eller 

annat sätt tillgång till en dator eller smartphone. Det går även att använda smartboard och 

surfplattor för att visa bloggen i skolan och eleverna kan arbeta hemma eller läsa 

instruktionerna på skolan för att skapa The flipped classroom där eleverna redan innan 

lektionen vet vad som kommer komma under kommande lektion.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor. 
 

Allmän information 

 Ålder?  

 När började du universitetet? (Direkt efter gymnasiet?) 

 

Tidigare erfarenheter 

 Har du arbetat med en blogg som läromedel tidigare? I så fall vilken/vilka? 

 Har du tidigare stött på liknande bloggar? 

 

Tankar kring ”Bild och formlära” bloggen. 

 Känns det som att det är ett läromedel för gymnasiet? 

 Hur gillar du helheten av bloggen? 

 Är det någon del i bloggen som borde ändras? I så fall på vilket sätt? 

 Hur uppfattar du instruktionerna? Lätta svåra? Utveckla! 

 Bör det finnas mer information? Vilken i så fall? 

 

Allmänt kring blogg som läromedel. 

 Skulle du använda en sådan blogg om det skulle finnas? I så fall på vilket sätt? 

 Vilka fördelar kan det finnas med att använda en blogg på detta sätt? 

 Vad kan vara nackdelar med att använda en blogg som läromedel? 
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Bilaga 2 

Skärmdumpar från bloggen. 

 

 
Bild 1 visar startsidan på bloggen. 

 

 
 

Bild 2 visar hur menyn är tänkt att se ut när man öppnar den. Vissa webbläsare/inställningar 

gör att den ser ut som på bilden nedan.  
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Bild 3 visar hur bloggen ser ut när man öppnar den på smartphonen i webbläsaren Opera 

Bild 4-6 visar hur menyn ser ut när man öppnar upp den. 


