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Lärande med stöd av video och reflektion
…och lite mer
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Video i interaktivt lärande för 
rörelsemedvetenhet

– en modell för att stödja individuell utveckling av kvalitet i 
rörelseutförande bland sjuksköterskestudenter

Foto: Linda Sjöblom

En del av slutsatserna

• Kraftfullt verktyg

• Användbart komplement i lärandesituationer

• Värdefullt i rehabilitering

De fyra studierna

I. Besvär och påverkan på fysiska vardagsaktiviteter bland 
sjuksköterskestudenter

II. Lärandemodellen – interaktionen student - facilitator

III. Lärandemodellen – studenternas upplevelser

IV. Lärandemodellen – studenternas lärande och
förändringsprocess

Studie I

• Enkät med frågor om besvär och påverkan

• Tvärsnittsstudie

• 224 sjukskötersketudenter svarade

• Beskrivande statistik och logistisk regressionsanalys

 Impact of symptoms in physical daily 
actvities during the previous 12 months 
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Studie I - Resultat
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Lärandemodellen (VILMA)

• Video feedback 

• Video modelling

• Reflekterande frågor

• Dagboksanteckningar

• Videoinspelningar för 

hemträning

Uppresning från sittande till gående

Upp och ner för en låg pall Lyfta en låda från stol till bord

Lärandemodellen

Performance 
of movement 

Movement 
analysis 

Repeated 
performance  

Comparative 
movement 
analysis 

Comparative 
movement 
analysis 

Repeated 
performance 

Video  
modelling 

 (role model) 

Studie II

Träff 1

0 v. 3 v.                                           4 mån.                            1,5 år

Träff 2

Intervju 1

Träff 3

Intervju 2 Intervju 3

Dagboksanteckningar och filmer för hemträning
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Studie III

Träff 1

0 v. 3 v.                                           4 mån.                            1,5 år

Träff 2

Intervju 1

Träff 3

Intervju 2 Intervju 3

Dagboksanteckningar och filmer för hemträning

Studie IV

Träff 1

0 v. 3 v.                                           4 mån.                            1,5 år

Träff 2

Intervju 1

Träff 3

Intervju 2 Intervju 3

Dagboksanteckningar och filmer för hemträning

Resultat II, III, IV

Utveckling av rörelsemedvetenhet 
och lärande genom att upptäcka sin 

egen rörelse

Reflektiv och följsam attityd i 
skapandet av en tillåtande 

lärandeatmosfär

Motivation genom att bli 
känslomässigt och kognitivt 

utmanad

Kognitiv, känslomässig och 
kroppslig förvirring som ett steg i 

förändringsprocessen

Generaliserat varaktigt lärande i 
vardagen på olika nivåer av 

medvetenhet

Resultat II, III, IV

Video feedback som verktyg

Reflektera och verbalisera

Få göra igen

Jämföra filmer

Mellanmänsklig interaktion

Uppföljande träffar

Resultat II, III, IV

”..och att man kunde öva på det och att man fick 
göra det två gånger ytterligare då det var också 

jättebra för då fick man en chans att eh.. ja.. 
rätta till det och så kände man sig inte så dålig”

Resultat II, III, IV

”alltså hon (facilitatorn) utgick från mig och frågade alltid 
mig först hur jag kände och jag fick säga vad jag tyckte 
var bra och mindre bra och sådär innan hon sa vad hon 

tyckte och det tyckte jag var bra” 



2016-11-14

4

Resultat II, III, IV

”även om hon (facilitatorn) liksom skulle hjälpa mig till att 
utveckla hur jag rör mig eller så så kändes det ändå som 
att ja.. hon var jämbördig och att hon likaväl kunde gjort 

de där felen och det var inte dömande på något sätt”

Värdefullt i rehabilitering, förflyttning etc…?

• Hur? 

• I vilka situationer?

• På vilket sätt?

• Vår roll i patienternas lärande/förändringsprocess?

• ...........................?

Praktiska erfarenheter

• Studenter i smågrupper

• Lätt att komma över tröskeln

• Studentaktivitet, kreativitet

• Spontan självreflektion

• Instruktionsfilmer i praktiska moment


