
 

 

Tobias Lindgren 

Ht 2011 

Examensarbete, 15 hp 

Lärarprogrammet med inriktning gymnasiet, 270 hp 

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 

 

 

 

Instruktionsvideo som 

undervisningsform 

En analys av dess pedagogiska betydelse i 

gymnasieämnet Medieproduktion. 

Tobias Lindgren 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  
 

Syftet med denna uppsats var att analysera instruktionsvideon som 

undervisningsform i ämnet Medieproduktion. Tidigare forskning visade att 

interaktiva läromedel på ett positivt sätt kunde bidra till lärande. Med det som 

utgångspunkt var den övergripande frågeställningen i den här studien ifall 

interaktiva läromedel kunde fungera som komplement till dagens undervisning 

och i så fall på vilket sätt? Påverkade användandet av instruktionsvideo lärarens 

roll i klassrummet? Vidare var meningen med studien att undersöka om det redan 

idag skedde en inlärning utanför skolans ramar via interaktiva läromedel. Samt 

om det i så fall togs i beaktande av skolans lärare. Fältstudier gjordes i form av 

fyra fokussamtal, med sammanlagt 11 elever på gymnasiets program estetiska 

med inriktning estetik och media och medieprogrammet, samt en lärarintervju. 

Resultatet från fältstudierna analyserades utifrån en behavioristisk, 

konstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande där olika syn på kunskap 

utgjorde analysverktyg. Därigenom belystes olika perspektiv på lärande med hjälp 

av instruktionsvideo. Litteraturbearbetningen och fältstudierna visade att eleverna 

hade tilltro till digitala läromedel. Resultatet från den här studien bekräftade 

tidigare forskning om ett tydligt samband mellan användning av interaktiva 

läromedel och effektiv inlärning. Däremot visade resultaten att sambandet var 

situationsbundet och att undervisningsformen kunde medföra didaktiska 

svårigheter. Exempel på sådana svårigheter var om humor borde användas i 

undervisningsformen eller inte samt hur en instruktionsvideo rent tekniskt borde 

framställas. Slutligen framkom behov av fortsatt forskning som redovisades. 

 

Sökord: Elever, Digitala läromedel, Interaktiva läromedel, Medialärare, Tutorial 
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1. Inledning 

Som liten var jag väldigt intresserad av att lösa problem och lära mig saker på 

egen hand. På senare år har jag förstått att det var mitt eget deltagande i 

kunskapsinhämtningen som var tjusningen i det jag lärde mig. Motivationen till 

lärandet fanns i att påverka hur lärandet skulle gå till. Därför är det kanske inte 

konstigt att min kunskap inom media till största del är införskaffad på egen hand, 

via Internet. Det är en undervisningsform som har passat mig. När som helst kan 

jag ta del av information kring det jag vill lära mig. Jag kan även välja 

informationens form, alltså om den ska vara i bilder, texter, musik, rörlig bild eller 

i kombination av varandra och allt detta tack vare Internet. Till största del har jag 

nyttjat instruktionsvideor som undervisningsform eftersom video kombinerar 

olika berättarkomponenter och tilltalar flera sinnen. Därför är jag nu nyfiken på 

om instruktionsvideor kan vara till gagn för elever i allmänhet och inom skolans 

ramar. Passar instuktionsvideon som undervisningsform? Går det att använda 

elevernas egna kunskaper kring interaktivt lärande? 

 

Som lärare har jag märkt att det bland elever redan har skett en stor mängd 

lärande utanför skolans ramar, i studien benämnt som ”icke institutionellt 

lärande”. Det finns ämneskunniga privatpersoner som brinner för olika intressen 

och mer än gärna berättar om det via Internet. Det finns med andra ord 

lättillgängliga instruktionsvideor för ämnen av olika slag. I många fall integreras 

på så sätt elevers fritidsintressen med bland annat skolämnet media. Av intresse 

vore det därför att se ifall det här är något lärare tar i beaktande inför sin 

undervisning inom media. Studien kommer att behandla interaktiva läromedel, 

som instruktionsvideor, i ”vanliga” lärarledda lektioner. Används det idag? På 

vilket sätt skulle lärare kunna integrera instruktionsvideor i undervisningen? 

 

Beroende på vilken syn man har på lärande kan interaktiva läromedel tolkas på 

olika sätt. Jag kommer att lyfta fram tre olika teoretiska synsätt på lärande; 

behavioristisk, konstruktivistisk och sociokulturell. Olga Dysthe, professor i 

pedagogik vid Universitetet i Bergen, har kopplat dessa tre teorier till just IT-

lärande. I sin bok Dialog, samspel och lärande
1
 lyfter hon fram kopplingen 

mellan teorierna och IT-lärande ur ett brett perspektiv. Det utgör med andra ord 

ett mycket passande analysverktyg inför denna studie. Resultatet kommer därför 

att analyseras utifrån hennes beskrivning av teorierna och kopplas till 

instruktionsvideor specifikt, som en del av IT-lärande. 

                                                 
1
 Dysthe, Olga, 2003. Dialog, samspel och lärande. Oslo: Studentlitteratur 

s. 295ff 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få ökad kunskap om instruktionsvideo som undervisningsform i 

gymnasieämnet Medieproduktion och därigenom bättre förstå dess betydelse för 

lärarrollen och elevers lärande. 

 

Mina frågeställningar är:  

- Hur kan interaktiva läromedel, som instruktionsvideor, fungera som 

komplement till dagens undervisning inom skolan? 

- Hur påverkar instruktionsvideor lärares roll i undervisningen? 

- Hur påverkar ett icke institutionellt IT-lärande undervisningen inom 

media? 

- På vilket sätt går instruktionsvideon att använda utifrån en behavioristisk, 

konstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande? 

 

Fokus i studien ligger på undervisningsformen och därigenom närliggande 

närområden som lärarens roll, elevens lärande samt instruktionsvideon ur ett 

bredare pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Jag beskriver här de vanligast återkommande begreppen i min studie. Följande 

ord- och begreppsförklaringar redogörs utifrån mig och min vardagliga 

användning av dem samt hur jag använder dem i denna studie. 

Video används i med stark koppling till rörlg bild. Alla former av rörliga bilder 

benämns som video. Instuktionsvideo syftar till en video som visar någon som lär 

ut något. Instruktionsvideons syfte är sedan att andra ska kunna titta på den och 

lära sig av det som förmedlas. Vidare är interaktiv, som exempelvis i ”interaktiva 

läromedel”, ett av de mest förekommande begreppen i studien. Oftast syftar det 

till instruktionsvideon som undervisningsform men används också för att ge en 

vidare mening där även andra tekniska applikationer som chat, digitala 

diskussionsforum, videochat, spel, mm inrymms. 

2. Metod  

I studien har fyra fokussamtal och en kvalitativ intervju genomförts. Det var  

studiens syfte och frågeställningar som avgjorde valet av metod och hur 

undersökningen gått tillväga presenteras nedan. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av datainsamlingsmetoderna följt av en redogörelse av urval och 

bortfall. Slutligen beskrivs hur undersökningen genomförts rent praktiskt och i 

förhållande till forskningsetiska överväganden. 
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2.1 Datainsamlingsmetoder 

 

Nedan redogörs datainsamlingsmetoderna studien baserats på. En kvalitativ 

intervju samt fokusgruppssamtal. 

 

2.1.1 Kvalitativ intervju 

Bo Johansson och Per-Olov Svedner skriver att den kvalitativa intervjun 

kännetecknas av friare frågor där syftet är att få så vida svar som möjligt från den 

intervjuade.
2
  Forskaren har inte färdiga frågor utan istället bestämda 

frågeområden.
3
 Christer Stensmo skriver också om den kvalitativa intervjun i 

Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion och citerar Steinar Kvale, 

som var professor i pedagogisk psykologi: ”Med det menar Kvale att intervjun är 

ett utbyte av synpunkter mellan två personer, som samtalar om ett ämne av 

gemensamt intresse.”
4
 

 

Utifrån ovanstående blir det tydligt att den kvalitativa intervjun är en passande 

metod för att kunna besvara studiens frågeställningar. Intervjun ger en möjlighet 

till djupare inblick i hur en medialärare resonerar kring dennes roll samt skolans 

roll i förhållande till interaktiva läromedel. Det frågeområde som framför allt är i 

fokus under intervjun är: Hur tror du att din roll som lärare skulle förändras om 

eleverna själva letade svar/löste uppstådda problem med hjälp av videolektioner 

på Internet? (Se bilaga 1) 

 

Eventuella nackdelar med en kvalitativ metod är generaliseringen. Kan man utgå 

från att det en lärare säger gäller för alla lärare? Syftet med studien är dock inte att 

få fram statistik på hur många som tycker vad. Syftet är i stället att få fram hur 

och på vilket sätt instruktionsvideor kan användas i undervisningen och om det 

kan tänkas påverka lärarens roll. Genom en kvalitativ intervju kommer man 

närmare det svaret. 

 

2.1.2 Fokusgrupper 

Victoria Wibeck skriver i boken Fokusgrupper att fokusgruppsmetoden innebär 

att minska intervjuarens styrande roll.
5
 Intervjuformen beskrivs som lämplig då 

det är elevernas tankar kring studiens frågeställningar som ska komma fram utan 

att samtalet styrs allt för mycket. Denna metod passar även därför att den, enligt 

                                                 
2
 Johansson, Bo, Svedner, Per Olov, 2006. Examensarbetet i lärarutbildningn – 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlaget i Uppsala AB. s. 31 
3
 Ibid. 

4
 Stensmo, Christer, 2002. Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala: 

Kunskapsförlaget i Uppsala AB, s. 120 
5
 Ibid. s. 42 

http://no.wikipedia.org/wiki/Professor
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Wibeck, är lämplig för att samla information kring ett valt ämne. I det här fallet 

passar studiens syfte, instruktionsvideon som undervisningsform, som ett 

övergripande samtalsämne. Wibeck skriver att fokussamtal är en typ av 

”fokuserad gruppintervju”. I ett fokussamtal samtalar en grupp individer kring ett 

ämne som är valt på förhand.
6
 De frågeområden som lyfts i den här studiens 

fokussamtal är bland annat vad eleverna har för erfarenheter av att lära sig via 

instruktionsvideor samt hur de tror att instruktionsvideor skulle fungera som 

undervisningsform i Medieproduktion. (Se bilaga 2) 

 

Syftet med fokusgrupper är inte att generalisera resultatet gentemot hela grupper 

eller populationer utan det handlar istället om mindre generaliseringar som 

relateras till vissa sorters kategorier av personer.
7
 Resultat från fallstudien bidrar 

således till en ökad kunskapsbas inom det fall som studeras. Resultat som även 

kan relateras till andra studier inom området. 

 

2.2 Urval och bortfall 

I studien intervjuas en gymnasielärare enskilt samt elever ur årskurs ett till tre på 

gymnasiet i så kallade fokusgruppssamtal. Undersökningen är koncentrerad till en 

medelstor gymnasieskola i norra Sverige. Utifrån tid och studiens omfattning 

begränsades i undersökningen antalet skolor till en. Läraren som intervjuats 

undervisar i ämnet Medieproduktion. Eleverna som deltagit i fokussamtalen läser 

estetiska programmet med inriktning estetik & media samt före detta 

medieprogrammet. Att eleverna läser olika program ansågs vara en fördel då deras 

erfarenheter är olika och kunde ge undersökningen en bredare bild utifrån studiens 

frågeställningar.  

 

Totalt baseras resultaten i studien på 12 personer; 11 elever och en lärare. Urvalet 

bland eleverna gjordes i samråd med läraren på grundval av den tid som denne 

och eleverna hade till förfogande. Elever ur alla klasser tillfrågades muntligt av 

mig i grupp och de första eleverna som svarade ja var de som fick delta i studien. 

Fokusgrupp nummer 1 och 2, med tre personer i respektive grupp, läser första året 

på estetiska programmet med inriktning estetik & media. Fokusgrupp 3, bestående 

av tre personer, läser andra året på medieprogrammet. Fokusgrupp 4, som bestod 

av två personer, läser sitt tredje år på medieprogrammet. Den sista gruppen saknar 

en deltagare vilket berodde på sjukdom. Att eleverna är av olika ålder är till fördel 

då de kan komma med synpunkter utifrån olika erfarenheter från skolämnet 

media. Läraren som valts för intervju valdes med tanke på det ämne som denne 

undervisar och på lärarens tillgänglighet. Tack vare tidigare arbetsplatser, innan 

                                                 
6
 Ibid. s. 9 

7
 Wibeck, Victoria, 2000. Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur, s. 123 
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denna studie, var en lärarkontakt redan etablerad. Läraren blev då muntligt 

tillfrågad att delta i undersökningen. 

2.3 Procedur 

Vid starten för studien kontaktades läraren via mail och ett informationsbrev 

skickades där studiens syfte framgick samt önskemål inför studiebesöket. Detta 

brev bifogas som bilaga 3. Victoria Wibeck skriver om vikten av att rekrytera 

deltagare till en fokusgruppsession på rätt sätt. 
8
 Det är viktigt att kontakta 

deltagarna i förväg och påminna dem flera gånger innan själva studietillfället. För 

att förebygga bortfall mailades därför läraren tre dagar innan studien samt dagen 

innan. Läraren var också den som hade direktkontakt med eleverna. 

Lärarintervjun genomfördes tidigt på morgonen, samma dag som fokussamtalen 

skulle ske. Intervjun inleddes med att fråga om läraren godkände ljudinspelning, 

därefter samtalade vi i cirka 45 minuter.  

 

Fokussamtalen valde jag att utföra i en trygg miljö som deltagarna skulle känna 

igen. Eleverna fick därför själva bestämma vilken plats på skolan som passade 

dem. Wibeck skriver att miljön kan påverka deltagarnas svar med negativ effekt 

gentemot studien om den upplevs främmande för deltagarna.
9
 Eleverna tilläts 

samtala så länge de upplevde att de hade tid till vilket visade sig bli ca 25 minuter 

för varje fokusgrupp.  

 

Innan man träffar deltagarna i fokussamtalet kan det vara bra att ha förberett ett 

stimulusmaterial. Det betyder att man på något sätt förberett deltagarna på ämnet 

med hjälp av en metod.
 10

 Att meddela deltagarna om ämnet och be dem titta på en 

video, eller läsa en vald artikel eller något annat som rör studien är exempel på 

stimulusmaterial. Detta genomfördes genom att låta eleverna titta på en 

egentillverkad hemsida inledningsvis i fokussamtalen.
11

 Till denna studie har jag 

kodat och designat en hemsida. Hemsidans syfte har varit att samla information 

genom att låta eleverna i studien, i samband med fokussamtalen, bistå med tips på 

förändringar av sidan samt de instruktionsvideor jag gjort. På så sätt kunde 

elevernas tankar och åsikter kring ett interaktivt lärande noteras.  

 

För att dokumentera ett fokussamtal är ljudinspelning en bra metod därför att 

deltagarna oftast inte tänker på bandspelaren under samtalet.
12

 Ett problem, som 

Wibeck nämner med denna metod, kan vara att särskilja deltagarna åt vid 

utskriften av samtalet då det inte går att se vem som säger vad. Därför går 

videokamera också att använda eller att anteckna vem som säger vad. Jag valde att 

                                                 
8
 Ibid. s. 54f 

9
 Ibid. s. 121. 

10
 Ibid. s. 66ff 

11
 www.tobiaslindgren.tk, 2011-12-21, 15:53 

12
 Wibeck, 2000, s. 79 
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föra anteckningar därför att jag ansåg det vara lämplig metod tidsmässigt samt för 

att undvika att kameran skulle bli ett störande moment för deltagarna. Till 

inspelning användes en stereomikrofon vilket underlättade vid transkriberingen, 

det var då lättare att indentifiera och minnas vilka elever som satt var i förhållande 

till mikrofonen och mig. Vidare användes ett minneskort som lagringsenhet 

eftersom det är enkelt att förflytta och formatera efter användning. 

 

När intervjun och fokussamtalen var genomförda transkriberades ljudfilerna. 

Detta gjordes i flera fristående worddokument. Ett till varje fokussamtal och en 

till intervjun. Dokumenten döptes med rubrikerna: Fokusgrupp ett, Fokusgrupp 

två, Fokusgrupp tre och Fokusgrupp fyra samt Lärarintervju. När allt material var 

transkriberat sorterades material bort som inte tillhörde studien med hjälp av 

meningskoncentrering. Steinar Kvale och Svend Brinkman beskriver det i boken 

Den kvalitativa forskningsintervjun som en metod för att förkorta intervjuns långa 

uttalanden till mera precisa meningar.
 13

 Jag har trots detta försökt bibehålla 

karaktäristiska uttalanden hos intervjupersonen samt hos deltagarna i 

fokusgrupperna. Det centrala innehållet i resultatet antecknades därefter ner på 

papper i form av en mindmap för att tydliggöra resultatets koppling till teorierna 

samt studiens frågeställningar. Till att börja med skrevs de teoretiska synsätten på 

lärande, så som Dysthe beskrivit dem, upp var för sig. Därefter sorterades 

transkriberingsmaterialet in under varje passande teori. Vidare antecknades 

tillhörande frågeställningar till lämplig grupp. Detta var till stor hjälp för att se 

den röda tråden genom arbetet samt i utformandet av analysdelen. Efter 

transkriberingen förvarades ljudfilerna säkert fram till att arbetet var slutfört. 

 

För att öka reliabiliteten i studien lät jag en utomstående person läsa materialet för 

att undersöka om vi uppfattat det lika. För att undvika att avslöja deltagarnas 

identitet visades endast transkriberingarna. Wibeck skriver att detta är ett bra sätt 

att öka forskningens reliabilitet på, men att det kan vara svårt att hitta någon som 

har tid att gå igenom allt material. Helst ska det vara flera oberoende forskare 

inblandade i en fokusgruppsstudie.
14

 Den slutgiltiga rapporten av studien har jag 

låtit fyra personer oponera på för att kontrollera att studien uppfattas som tänkt 

och om den utifrån deras perspektiv anses trovärdig. 

 

Mina etiska överväganden är gjorda i enlighet med CODEX regler och riktlinjer 

för forskning.
15

 Alla deltagare gjordes medvetna om att deltagandet var frivilligt 

och fullständig konfidentialitet skulle råda. Endast jag skulle veta vilka som 

                                                 
13

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur, s. 221f 
14

 Wibeck, Victoria, s. 120 
15

 Codex, 2011. Forskarens etik. [www dokument]. URL 

http://www.codex.uu.se/forskarensetik.shtml, 2012-01-11 14:23 

http://www.codex.uu.se/forskarensetik.shtml
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deltagit i studien. De fick även information om att de när som helst kunde avsluta 

sin medverkan.  

 

 

3. Bakgrund 

Det finns tidigare forskning, artiklar, utredningar och styrdokument som 

behandlar ämnet interaktiva läromedel inom skolan. Här redogörs den bakgrund 

som visar varför studien är av vikt samt en beskrivning av de analysverktyg som 

används till att tolka resultatet. 

 

3.1 Vikten av interaktiva läromedel som pedagogiskt redskap 

Tidigare forskning av Annika Andersson, föreläsare och doktorand, visar att 

information- och kommunikationsteknik (IKT) kan bidra till utveckling eftersom 

det underlättar för individen att ta kontroll över sitt liv och lärandet. IKT förändrar 

samt utvecklar mänsklighet och jämlikhet.
16

 Fokus i Annikas studie låg till stor 

del på användandet av IKT i distansutbildningar. De tekniska applikationerna hon 

hänvisat till är dock samma som de denna studie behandlat i samband med analys 

av instruktionsvideon som undervisningsform.
17

 Några exempel på dessa 

applikationer är: Internet, sökmotorer, sms, e-mail, diskussionsforum, sociala 

medier, chat, läromedel via Internet mm. 

 

John Hattie, professor vid Universitetet i Auckland, har sammanställt 15 års 

studier kring effekterna av mer än 800 olika undervisningsformer och 

situationer.
18

 Hattie skriver om vikten av att visualisera undervisningen och 

lärandet för både läraren och eleven.
 
Hattie skriver också att effekten av 

interaktiva läromedel,  som instruktionsvideo, har positiv effekt på inlärning då 

den används som komplement till traditionell undervisning. Enligt Hattie ger 

interaktiva läromedel alternativa möjligheter till att öva och lära sig, de ger 

samtidigt lärarna möjlighet till utökad återkoppling. Dock kräver interaktiva 

läromedel att den lärande lär sig effektivisera användandet av läromedlet.
 19

 

 

I boken Digitala lärarresurser, utgiven av Myndigheten för skolutveckling, 

argumenterar man för att IT bör integreras i hela skolans verksamhet.
 
Där 

hänvisas det till de tre aspekterna: Effektivitet, motivation och att det är skolans 

uppgift. Skolans uppgift syftar till att Europaparlamentet beslutat att IT är en 

viktig del av ett livslångt lärande. Med effektivitet menas att elever lär sig bättre 

                                                 
16

 Andersson, Annika, 2010. Learning to Learn in e-Learning. Örebro: Örebro Universitet. 
17

 Ibid. s. 117 
18

 Hattie, John, 2009. Visible learning. New york: Routledge 
19

 Ibid. s. 25f, s. 26, s. 229, s. 236 
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och snabbare med digitala lärarresurser. Motivation pekar på att IT känns nytt och 

spännande samt att eleverna känner igen den från sin hemmiljö.
20

 Det här har 

tagits fasta på i läroplanen för gymnasieskolan. Där skriver författarna under 

rubriken Övergripande mål och riktlinjer, samt underrubriken Kunskaper: 

 

Det är skolans ansvar att varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande.
21

 

 

Detta innebär att skolan måste erbjuda eleverna hjälp i att orientera sig till ny 

information med hjälp av modern teknik. Vidare står det i ämnesplanen för 

Medieproduktion, under ämnets syfte, att: 

 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva alternativa 

tillvägagångssätt för att utveckla sin kreativitet.
22

 

 

I en utredningsrapport som Falkenbergs kommun gjort diskuteras datorn som 

distraktionsfaktor.
23

 Rapporten handlar om ett  projekt som innebär att alla elever 

ska få tillgång till egen dator i undervisningen. Några lärare anser, enligt 

rapporten, att elevernas ständiga tillgång till chat och andra snabbfunktioner, som 

gör det möjligt för eleverna att kommunicera med varandra under lektionstid, är 

distraherande. Eleverna själva menar att de är vana att göra flera saker samtidigt, 

det vill säga multi-tasking. Enligt utvärderingen anser majoriteten av lärarna att 

datorn inte utgör någon distraktionsfaktor. Lärarna menar att elever har alltid 

behövt någon slags uppmaning om att fokucera på sitt arbete såväl vid arbete med 

som utan dator. 

 

Skolverket har samlat information kring de sociala medier elever oftast använder 

och tydliggör användningsområdet av dem i undervisningen: 

 

Centrala begrepp inom den sociala webben är dela, delaktighet, transparens och 

tillgång. Att dela innebär att dela med sig av kunskaper och information i form 

av länkar, bilder, filmklipp och presentationer. Lärare använder ofta sociala 

                                                 
20

 Myndigheten för skolutveckling, 2007. Digitala lärarresurser, möjligheter och utmaningar i 

skolan. Östervåla: Elanders Tofters AB, s. 23 
21

 Skolverket, Förskola & skola, 2011. SKOLFS 2011:144. [www dokument]. URL 

www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/laroplan-for-gymnasieskolan-

1.161294, 2011-12-19 15:43 
22

 Skolverket, Förskola & skola, Ämnes- och läroplaner, 2011. Ämne - Medieproduktion [www 

dokument]. URL 

www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_

gymnasieskolan_2011/subject.htm?subjectCode=MEP, 2011-12-19 15:43 
23

 Tallvid, Martin, 2010. En-till-En – Falkenbergs väg till framtiden? [www dokument]. URL 

http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001657/En-till-

En+Falkenbergs+v%C3%A4g+till+Framtiden%3F.pdf, 2011-12-19 15:43 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/laroplan-for-gymnasieskolan-1.161294
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/laroplan-for-gymnasieskolan-1.161294
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm?subjectCode=MEP
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm?subjectCode=MEP
http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001657/En-till-En+Falkenbergs+v%C3%A4g+till+Framtiden%3F.pdf
http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001657/En-till-En+Falkenbergs+v%C3%A4g+till+Framtiden%3F.pdf
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medier för att ge eller efterlysa länktips och lektionsuppslag eller för att bedriva 

omvärldsbevakning inom skolans område.
24

 

 

Skolverket tydliggör även att materialet på sajterna publiceras av användarna 

själva. Det blir därför viktigt att granska informationen källkritiskt.
25

 Ett exempel 

på framgångsrika instruktionsvideor är de Mikael Bondestam, lärare i matematik, 

har gjort. Hans instruktionsvideor har setts av närmare 600 000 människor via 

sajten YouTube. Skolverket har i år (2011) rapporterat om hans framgångar.
26

 

Han menar att man inte bör lägga in undervisningen i ett humoristiskt 

sammanhang och säger att som lärare gäller det att inte tappa fokus när man 

använder instruktionsvideon som undervisningsform: 

 

Det är lätt hänt att man vill vara populär och få många positiva kommentarer. 

Men det blir bara löjligt när man försöker vara lite rolig eller cool. Du får inte 

svika din lärarroll, du ska förklara konkret och tydligt på ett seriöst sätt. Det är 

då du får mest uppskattning och respekt […]
27

 

 

När det gäller sammanhang och undervisning med hjälp av instruktionsvideor är 

det bra att förstå sig på undervisningssammanhang ur ett didaktiskt perspektiv. 

Tomas Englund, som är professor i pedagogik, beskriver att kontexten är det 

sammanhang som undervisningen sätts in i. 28 Englund skriver att kontext kan ses 

som ett begrepp för faktorer som hjälper till i att ge mening åt undervisningen. 

Han beskriver vidare att det som förmedlas tillsammans med en upplevd och 

uppfattad kontext skapar mening.
29

  

 

3.2 Analysverktyg  

Olga Dysthe, som är professor i pedagogik vid Universitetet i Bergen, skriver i sin 

bok Dialog, samspel och lärande att användning av IT kan spegla olika kunskaps- 

och lärosyn beroende på hur det används. Hennes beskrivning av kunskap- och 

lärosyn utifrån ett sociokulturellt, behavioristiskt och konstruktivistiskt perspektiv 

används till att analysera studiens resultat. Nedan redogörs respektive perspektiv 

för sig. 

                                                 
24

 Skolverket, Skolutveckling, 2011. [www dokument]. URL 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kolla_kallan/sociala_medier/fakta/fakta-

1.151882, 2011-12-19 15:43 
25

 Skolverket, kolla källans wiki, 2012. Sociala medier. [www dokument]. URL  

http://kollakallans.wikispaces.com/Sociala+medier, 2012-01-24 17:16 
26

 Skolverket, utvecklingsavdelningen, 2011. Digitala verktyg stärker matematikundervisningen. 

[www dokument]. URL  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/reportage/matematik/digitala-verktyg-starker-

matematikundervisningen-1.159681, 2012-01-11 14:25 
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 Ibid. 
28
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Didaktik. Malmö: Holmbergs i Malmö, s. 127 
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3.2.1 Behavioristisk syn på lärande 

När datorer användes i undervisningen första gången var det för att stödja 

inlärningen genom att bryta ner inlärningsuppgifterna i mindre delar, därefter 

utvärderades effekten av inlärningsresultatet vilket bygger på en behavioristisk 

lärosyn.
30

 Den lärande anses som passiv ur detta synsätt och kunskap något som 

överförs utifrån, genom yttre stimilus. Dysthe beskriver den behavioristiska teorin 

och citerar Burrhus Frederic Skinner:  

 

Processen fram till att bli kompetent på ett område måste delas in i ett stort antal 

små steg med förstärkning efter varje uppnått steg. --- Genom att göra varje steg 

så kort som möjligt kan förstärkningen ske maximalt ofta medan de negativa 

konsekvenserna av att göra fel reduceras till ett minimum (Skinner 1954, s. 9).
31

 

 

Dysthe sammanfattar fem konsekvenser för behavioristisk undervisning:  

 

1. Lärande sker genom att små kunskapsbitar ackumuleras. 

2. Inlärning måste organiseras sekventiellt och hierarkiskt. 

3. Överföringen är begränsad och därför måste varje mål undervisas explicit. 

4. Man måste ge täta test för att garantera full behärskning innan man går vidare. 

5. Motivationen är något yttre och grundar sig på positiv förstärkning av många 

små steg. (Shephard 2000). 
32

 

 

3.2.2 Konstruktivistisk syn på lärande 

Då IT används så att den lärande, utifrån tidigare erfarenheter, självständigt och 

aktivt letar informationen hamnar konstruktivistiska lärosynen i fokus. Enligt 

Dysthe kännetecknas teorin genom att ny information vävs ihop med tidigare 

kunskap vilket sker bäst i ett självständigt och aktivt lärande.
33

 Den 

konstruktivistiska inlärningsteorin, som till stor del är inspirerad av Jean Piaget, är 

en vidareutveckling av den kognitiva inlärningsteorin. Kognitivismen fokucerar 

på att förklara hjärnans bearbetning av information, det vill säga tänkande, 

reflekterande och användande av information. Konstruktivismen handlar vidare 

om att bearbetningen av informationen kopplas ihop med tidigare erfarenheter och 

upplevelser och på så sätt skapar förståelse:
 34 

 

I kognitiv inlärningsteori, som i synnerhet är inspirerad av Piaget, är lärande 

alltså en aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar 

den, knyter ihop den med vad de redan vet och om så krävs omorganiserar de 

mentala strukturerna för att den nya förståelsen skall passa in.
35

 

                                                 
30

 Dysthe, 2010, s. 296ff 
31

 Ibid. s. 35 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. s. 297 
34
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35

 Ibid. s. 36 
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Dysthe skriver att det konstruktivistiska synsättet på 1980-talet bidrog till idén om 

att studenten kunde ta över lärarrollen genom att programmera datorn. På så sätt 

skulle datorn instrueras istället för att teknologin skulle understödja lärandet.
36

 

 

3.2.3 Sociokulturell syn på lärande 

Förutom IT-användning utifrån en behavioristisk och konstruktivistisk kunskaps- 

och lärosyn skriver Dysthe om ett datorunderstött samarbetslärande (DSSL). Med 

detta syftar Dyshte till att lära sig saker i dialog med andra med hjälp av tekniska 

applikationer som chat eller deltagande i nätbaserade forum. Detta grundar sig i 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket har följande centrala utgångspunkt: 

 

[…] lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och 

genom deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande 

element i läroprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala är en 

avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i 

elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening.
37 

 

Vidare skriver Dysthe: 

 

Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men 

lägger största vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och 

inte primärt genom individuella processer.
38

 

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har blivit mer utbrett på senare år.39 

Dagens informationsteknologi, i form av elektroniska kommunikationsverktyg, 

har gjort det möjligt för interaktion på andra sätt än tidigare skriver Dysthe.40
  

  

 

4. Resultat 

Här redovisar jag studiens resultat från fokussamtalen och lärarintervjun. Till att 

börja med redovisar jag fokussamtalen, därefter lärarintervjun. Citaten är hämtade 

ur mina transkriberingar. 

 

4.1 Fokussamtal 

I fokussamtalen är alla elever överens om att skolan skulle ha nytta av mer 

                                                 
36

 Ibid. s. 297 
37

 Ibid. s. 31 
38

 Ibid. s. 41 
39

 Ibid. s. 31 
40

 Ibid. s. 295 
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instruktionsvideor i undervisningen men det anses inte helt självklart. Några 

elever påpekar att intresset för instruktionsvideons innehåll påverkar 

koncentrationen. Om stoffet är intressant blir det lättare att använda 

instruktionsvideor förklarar en elev i årskurs två. Vilken lärare man har spelar 

också roll, enligt eleverna. Om läraren är bra i klassrummet är det inte säkert att 

någon instruktionsvideo behövs i skolan, i annat fall skulle läraren inte ha något 

att göra, förklarar en elev i årskurs två. Eleverna pratar om att hur stoftet 

presenteras via instruktionsvideon är en avgörande faktor för om det är lärorikt 

eller inte. Förmedlas information med konkreta exempel ökar videons 

trovärdighet, förklarar en elev.  

Vidare anser många elever att humor är en grundsten när det gäller 

instruktionsvideor. Det måste visualiseras av någon med ”bra personlighet”. 

Enligt eleverna förstärks personligheten om läraren är humoristisk. Att visa 

oväntade saker i videon, exempelvis en rolig eller konstig bakgrundsbild på 

datorn, kan hjälpa till att förstärka lärarens personlighet, förklarar en elev i årskurs 

ett. 

 

Eleverna i årskurs tre beskriver ingående hur läraren bör, respektive inte bör, 

strukturera en instruktionsvideo för bland annat videoredigering. Allt bör vara 

indelat i relevant turordning för att anses professionell. En bra instruktionsvideo 

inleds med ett syfte, exempelvis en tydlig rubrik på videon, följt av en 

förhandsvisning av det slutgiltiga målet. Efter detta följer en uppdelad instruktion 

i form av steg-för-steg -beskrivning. Ingenting får vara utelämnat åt slumpen. I 

sådant fall bör det som inte tas med i videon vara en självklarhet eller tagits upp i 

tidigare videor av samma lärare. Eleverna förklarar vidare att allt läraren gör ska 

visuellt redovisas så tydligt som möjligt. Exempelvis att förstora upp bilden vid 

klickande med musen eller att skriva ut de snabbkommandon som används 

någonstans på skärmen. Att läraren använder både svenska och engelska begrepp 

är också bra, förklarar eleverna. Det underlättar förståelsen för begreppen vid 

användning av andra instruktionsvideor som berör samma ämne. 

 

När det gäller exempelvis videoredigering kommer det ofta nya program eller så 

kallade plug-ins. Eleverna påpekar detta och att det är väldigt viktigt att vara 

uppdaterad som lärare. Något som inte är aktuellt tittar ingen på, beskriver en elev 

i årskurs tre. En sökmotor kan också med fördel införas på hemsidan eller i den 

tänkta banken för läromedel. Tydliga länkar och rubriker i rätt ordning är viktigt 

för att underlätta lärandet, förklarar en av eleverna i årskurs tre. Användarvänliga 

hemsidor behåller besökaren, förklarar eleverna. 

 

Eleverna beskriver att en tutorial, som är den engelska allmänna benämningen på 

instruktionsvideon, finns i olika former som exempelvis i bild, text eller video. 
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Samtidigt är den mål-och resultatinriktad och den fokuserar på att lära ut genom 

exempel. Att titta på en instruktionsvideo gör lärandet enkelt, förklarar en elev i 

årskurs ett. När vi samtalar kring vad det är som gör lärandet lätt beskriver 

eleverna att en bra instruktionsvideo är väldigt detaljerad. Den är tydligt 

rangordnad och den har ett specifikt samt tydligt mål. En elev i årskurs två gör 

liknelsen att lära sig spela piano med hjälp av skolans resurser, där får eleverna 

hjälp halvägs, enligt honom. Medan hemma och med hjälp av en 

instruktionsvideo får man hjälp hela vägen, förklarar eleven. Det går att pausa och 

spola tillbaka om man inte förstår. En annan elev i samma fokusgrupp: 

 

Då står det alltid steg för steg, antingen med bilder eller i film. Så står det asså 

utförligt, asså nästan exakt vad du ska göra. Och då lär jag mig mycket av det. 

Det bästa med videor är ju att man kan se det hur många gånger som helst. En 

lärare ger ju bara en genomgång med klassen. En video gör ju så att eleven kan 

gå in och se den hela tiden, om han behöver hjälp kan han se den igen. Och det 

kan ju alla i klassen göra istället för att läraren ska gå runt till alla igen. 

 

Många elever påpekar vikten av att, med hjälp av instruktionsvideon, visuellt se 

någon annan utföra något. En elev i årskurs ett jämför att musicera med att utöva 

något teoretiskt och anser då att det är stor skillnad i graden av lärande. Eleven 

förklarar att då man lär sig musik kan man se hur någon annan håller i eller 

trycker på sitt instrument för att därefter göra likadant. Vidare tror eleverna att det 

går lära sig teoretiska ämnen med hjälp av instruktionsvideor men att det gäller 

för läraren att kunna visualisera och tydliggöra ämnet på något sätt. 

 

På frågan om eleverna använt Internet och interaktiva läromedel någon gång för 

att införskaffa ny kunskap svarar alla ”ja”. Den ena eleven efter den andra 

refererar till olika erfarenheter de skaffat sig via Internet under icke institutionella 

förhållanden, exempelvis med hjälp av mobiltelefon, dator eller surfplatta efter 

skoltid. Någon hänvisar till videolektioner som undervisade bildhantering i 

Photoshop, några andra berättar om musiklektioner för olika instrument. Samtliga 

exempel grundar sig i ett socialt utbyte med någon, eller flera, av något slag via 

Internet. En elev i årskurs tre beskriver hur en hemsida lärt honom nästan allt han 

kan inom videoredigering med hjälp av sidans instruktionsvideor och forum.
41

 

Eleverna hänvisar återkommande till estetiska aktiviteter men en elev i årskurs två 

nämner även ämnet matematik: 

 

Ja, asså jag har testat att lära mig matte, det finns en kille på YouTube som lär ut 

matte och jag tycker det funkar faktiskt. Enkla grejer, vissa grejer fattar jag 

inte.
42

 

 

                                                 
41

 www.videocopilot.net, 11-12-27 12:26 
42

 Transkriberade sidor, s. 3 
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När jag frågar eleverna om de tagit del av videolektioner eller annan form av 

interaktivt läromaterial i andra ämnen än media svarar eleverna nej, bortsett från 

eleven som tagit del av matematik via YouTube. Efter närmare efterforskning 

visar det sig att skolan har en portal för lärare och elever samt föräldrar att tillgå 

via Internet. Där finns läromedel i form av bilder, texter och video för ämnet 

matematik. En elev i årskurs ett förklarar under ett fokussamtal att dessa 

läromedel aldrig används. Inte av eleven själv eller eleverna i dennes 

umgängeskrets i alla fall. De kanske skulle användas mer om de var lite roligare, 

förklarar eleven. Enligt elevernas beskrivning liknar läromedlet en PowerPoint-

redovisning.  

 

Båda grupperna i årskurs ett förklarar att fakta finns överallt på Internet. Via 

bloggar eller webbplatser som Wikipedia, Google, Facebook mm. Eleverna i 

årskurs två och tre ger mer specifika exempel på var de hittat informationen, oftast 

med anknytning till teknik och data. Video är inte alltid medlet utan text och bild 

är en vanlig form av information, enligt eleverna. Dock har alla 11 elever använt 

videoinstruktioner för att lära sig något, i fyra av fallen förekommer det varje dag. 

De äldre eleverna använder instruktionsvideor mer frekvent än de yngre. En elev i 

årskurs tre anser att alla svar finns på Internet bara man vet hur man söker efter 

dem: 

 

Så många människor som det finns på jorden så är det i stort sett alltid någon 

annan som stött på samma problem och skrivit om det i forum eller nått.
43

 

 

Alla eleverna påpekar att de hade kunskap om att inhämta information med hjälp 

av Internet och de sajter som eleverna använde flitigast var: YouTube.com, 

Google.com, Facebook.se, Wikipedia.org samt diverse privatpersoners bloggar. 

Få elever nämner några nackdelar med att inhämta information via Internet och 

eleverna visar tilltro till Wikipedia som tillförlitlig källa i skolarbeten. Några 

elever i årskurs ett påpekar däremot att Facebook och bloggar, samt i viss mån 

YouTube, är källor som vem som helst kan redigera. Därför kan de inte riktigt lita 

på allt som står. 

 

4.2 Lärarintervju 

Läraren beskriver att i ämnet Medieproduktion arbetar eleverna i grupper kring ett 

bestämt tema, exempelvis musikvideo. Då blir det enkelt att bearbeta alla delar i 

kursen som ljud, ljus, dramaturgi, filmning mm. På så sätt kommer även 

produktionens delar i en realistisk arbetsordning. Videoredigeringen kommer först 

när eleverna filmat allt material klart förklarade läraren. Uppstarten av 

redigeringen sker oftast vid olika tidpunkter för olika elevgrupper. Varje grupp 

                                                 
43

 Transkriberade sidor, s. 4 
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kan då få enskild hjälp, förklarar läraren. Först när grupperna kommit igång blir 

det svårare för läraren att hjälpa alla men läraren menar att eleverna ska känna till 

grunderna vid den tidpunkten. Läraren ställer sig tveksam till att dennes roll skulle 

bli annorlunda när jag frågade om instruktionsvideon som undervisningsform: 

 

Det är ju väldigt svårt att i helklass se om alla elever hänger med och förstår. 

Däremot tycker jag att man naturligtvis kan använda det som en bank att gå 

tillbaka till. Men att i helklass, ehh, visa filmer, det är klart att det funkar men 

det funkar inte bara med det. Det måste vara ett komplement, för dem att sitta 

med i mindre grupper och hjälpa dem undertiden de redigerar. Vi har ju här på 

skolan ett eget nätverk. Om filmen låg där så kunde de ju själv kunna gå in och 

kolla på saker de inte kommer ihåg eller saker de stöter på istället för att alltid 

fråga mig.
44

 

 

Vidare berättar läraren att skolan haft tillgång till en liknande ”bank” hos UR.se 

men att den, på grund av förlorade rättigheter, tagits bort. Det var ursprungligen 

en tv-serie som sändes i Sveriges television och som beskrev hur man arbetade 

med det mesta inom media, ljussättning, ljud, filmning etcetera. Dock var det 

endast läraren som använde den i förberedelsesyfte, alltså inte eleverna själva, 

förklarar läraren. Läraren påpekar att materialet var bra till att uppdatera 

kunskaper som fallit i glömska och att ett behov av sådant material finns i skolan. 

Läraren beskriver däremot att det finns två olika steg i undervisningen som är 

avgörande när det gäller att skapa en bank av läromaterial. Det första är när 

eleverna kommer till utbildningen och vanligtvis inte kan någonting om filmning. 

Det andra är när eleverna gått igenom alla delar i en produktion och börjat vänja 

sig vid utrustningen. Det är först i steg två som en bank med läromedel, i form av 

instruktionsvideor, kan komma till nytta, påpekar läraren. Det är då eleverna redan 

kan grunderna och själva utför redigering. Alltså oftast i årskurs två eller tre. När 

eleverna glömt av grunder eller vill fördjupa sig ytterligare kan en liknande bank 

av instruktionsvideor komma till nytta. 

 

Läraren påpekar att elevernas Internetanvändande, under skoltid eller inte, 

påverkar undervisningen varje dag. Som exempel nämner läraren att elever ofta 

använder internetsidor till hjälp vid självständigt arbete som är kopplat till media. 

Vidare förklarar läraren att elever kommer med nya förslag till skolarbeten utifrån 

saker de tagit del av under annan tid än skoltid. Läraren brukar påminna eleverna 

om att granska all information källkritiskt men beskriver i övrigt en positiv syn på 

elevernas Internetanvändande: 

 

Ofta tittar de på musikvideor, de som är riktigt intresserade tittar då på olika sätt 

att filma. Olika sätt att klippa på osv. Mmm., jag vet ju att det finns en attityd 

hos många lärare att man ska inte vara ute på olika sidor som man inte har på 

lektionstid men jag är inte av den uppfattningen. Utan jag tänker tvärt om. Ju 
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mer dom är ute, så länge det inte missbrukas vilket är en avvägning, alltså om de 

jobbar med musikvideor och att de då tittar på musikvideor, det är ju jättebra.
45

 

 

Läraren påpekar under ett flertal tillfällen att han uppskattar elevernas 

engagemang utanför skolan och menar att deras förkunskaper utvecklar 

skolarbetet. I vidare samtal om elevers eget engagemang och motivation kopplat 

till undervisningen kommer humor på tal och läraren uttrycker: 

 

Det är lite synd att all undervisning ska bedrivas med så hög grad av humor som 

möjligt idag för att eleverna ska anse det som viktigt eller lärorikt. Det borde gå 

att nå elever på flera sätt…
46

 

 

 

5 Analys 

Här kommer jag att analysera resultatet utifrån studiens frågeställningar med 

koppling till valda teorier och litteratur. 

5.1 Hur kan interaktiva läromedel, som instruktionsvideor, 

fungera som komplement till dagens undervisning inom skolan? 

En elev förklarar att han med instruktionsvideor får hjälp hela vägen då 

skolundervisningen, enligt honom, endast kan ”visa halva vägen”. Eleverna 

antyder att instruktionsvideon fungerar som ett komplement när andra 

ramfaktorer, som tidsbrist, begränsar undervisningen. Den fungerar också som ett 

kompement tack vare att den, om den är framställd på rätt sätt, visar allt som 

behövs för att gå vidare i minsta detalj. Elevernas beskrivningar antyder att det är 

precisionen i en instruktionsvideo som skiljer den gentemot en lärarledd, 

traditionell klassundervisning. Enligt eleverna händer det att läraren missar 

detaljer, exempelvis på grund av tidsbrist, och att det då upplevs som att 

undervisningen inte skett fullt ut. Enligt Dysthe kännetecknas den behavioristiska 

synen på lärande av att lärandet bör delas upp i små steg och att varje mål måste 

undervisas explicit, med andra ord så exakt som möjligt. Enligt detta synsätt krävs 

upprepningar innan nästa steg tas vilket, enligt eleverna, stämmer överens med 

instruktionsvideons möjligheter. Enligt Hatte gav interaktiva läromedel alternativa 

möjligheter till övning vilket stämmer överens med elevernas beskrivningar av 

instruktionsvideons fördelar. I resultatet ses sambandet mellan interaktiva 

läromedel och att eleverna lär sig snabbare och bättre, vilket också Myndigheten 

för skolutveckling påpekar i boken Digitala lärarresurser.
47

 Både eleverna och 

läraren anser dock att instruktionsvideon inte är självklar som undervisningsform 
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bara för att den bidrar till lärande, om läraren är duktig i klassrummet behövs 

ingen instruktionsvideo enligt eleverna. 

 

Hattie skriver att den lärande måste lära sig optimera användandet av interaktiva 

läromedel för att läromedlet ska få ökad effekt. Resultatet visar, mellan eleverna i 

årskurs tre och eleverna i årskurs ett, ett tydligt exempel på det när det gäller att 

sortera ut rätt sorts instruktionsvideor. Eleverna ur årskurs tre var de som gav mest 

återkoppling till hur en bra instruktionsvideo samt hemsida bör vara strukturerad. 

Eleverna i årskurs tre hade med åren lärt sig effektivisera sin orientering mellan 

hemsidor samt inom hemsidors strukturer. På så sätt kunde de effektivt ta del av 

instruktionsvideor på ett relevant sätt utifrån det dom ville lära sig. Tack vare att 

eleverna självständigt och aktivt sorterar ny information samt väver ihop det med 

tidigare kunskap uppstår lärande och ny kunskap. Eleverna visade att de hade 

kontroll över vad som är aktuellt att lära sig och hur datorn, eller mobilen samt 

surfplattan, bör arbeta för att utnyttja instruktionsvideor på bästa sätt. Detta 

resultat visar därför på samband mellan Dysthes beskrivning av den 

konstruktivistiska inlärningssynen och interaktiva läromedel, som 

instruktionsvideon. 

 

5.2 Hur påverkar ett icke institutionellt IT-lärande 

undervisningen inom media? 

Studiens resultat visar att elevernas tilltro på information från Internet är stor, 

exempelvis från sajterna: Facebook, YouTube, Wikipedia samt andra sociala 

medier. Få elever beskriver nackdelarna med denna insamlingsmetod och 

Wikipedia anses i stor utsträckning som en tillförlitlig källa utan att eleverna 

reflekterar närmare kring materialets ursprung. Enligt intervjun försöker läraren 

påminna eleverna om vikten av att sortera informationen innan publicering. 

Exempel på en sådan situation är vid publicerande av filmer som eleverna skapat 

utifrån information från olika Internetsidor. Här gör jag en jämförelse mellan 

lärarens arbete och målen för gymnasieskolornas läroplan, alltså att skolan 

ansvarar för att eleverna kan orientera sig till ny information med hjälp av modern 

teknik.  

 

Vidare visar resultatet på samband mellan elevernas användning av interaktiva 

läromedel och den sociokulturella synen på lärande som Dysthe skriver om. 

Speciellt när det gäller användandet av sociala medier i skolan men även i 

interaktion mellan elev och lärare genom instruktionsvideo. Alla elever hade i 

någon form lärt sig något av någon via Internet i ett socialt sammanhang, antingen 

via videochat, forum, vanlig chat eller annan form. 
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Resultaten visar vidare på samband mellan elevernas icke institutionella IT-

lärande och en positiv utveckling av skolundervisningen. Detta i form av att 

eleverna får fler perspektiv och ideér till skolarbeten. Eleverna antyder att det är i 

estetiska ämnen deras icke institutionella lärande, med hjälp av interaktiva 

läromedel, integreras med skolans undervisning. Enligt litteraturen samt 

styrdokumenten bör IT integreras i hela skolans verksamhet vilket utifrån 

resultatet är svårt att dra några slutsatser om det görs. Eleverna i studien antyder 

på att det inte sker i alla ämnen. 

 

5.3 Hur påverkar instruktionsvideor lärares roll i 

undervisningen? 

Resultaten visar att instruktionsvideor påverkar lärarens roll i undervisningen på 

flera sätt. För det första är det, enligt eleverna, viktigt för inlärningen hur läraren 

strukturerar och skapar en instruktionsvideo, vilket tidigare visat samband med 

den behavioristiska och konstruktivistiska synen på lärande. För det andra är det, 

enligt läraren samt litteraturen, viktigt att undervisa eleverna i hur de ska använda 

ett interaktivt läromedel på bästa sätt, dels tekniskt dels utifrån ett socialt 

sammanhang vilket visar på samband till den sociokulturella synen på lärande. 

Exempelvis att lära sig dela information, granska information, sortera information, 

med andra ord att förstå sig på de sociala processerna som råder i ett högt 

informationsflöde. För det tredje är det, enligt Falkenberg kommuns utredning och 

Skolverket, viktigt att sätta undervisningen i en kontext som eleverna känner igen. 

Detta visar även, enligt fokussamtalen, att instruktionsvideor är en lämplig metod 

didaktiskt sett. När det gäller kontext visar resultaten skilda åsikter gällande att 

sätta interaktiva läromedel i ett humoristiskt sammanhang. Eleverna i studien 

lyfter fram humor som en av de viktigaste aspekterna i ett interaktivt lärande. 

Bondestam anser att läraren bör upprätthålla fokus i undervisningen vilket läraren 

i studien i viss mån antyder till också. Dock uttrycker läraren i studien mer av ett 

beklagande över att humor tagit så stor del av elevernas motivation och fokus. 

 

Läraren och eleverna menar likväl, som tidigare nämnt, att interaktiva läromedel 

är bra som komplement men inte till huvudsaklig undervisning. Enligt läraren 

finns ett behov av ett interaktivt läromedelskomplement i skolan idag, dels för att 

uppdatera elevernas kunskaper men även lärarens. Läraren anser att det 

underlättar förberedelser inför lektioner. Enligt resultatet i studien kan 

instruktionsvideor hjälpa läraren när tidsbrist råder. Om eleverna kan hitta svar på 

frågor med hjälp av videor slipper läraren stressa för att hjälpa till.  
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6. Sammanfattande diskussion 

Att instruktionsvideon kan användas i skolundervisning visar studien, både enligt 

vad som framkommit av studiens litteratur samt i de intervjuer som gjorts med 

lärare och elever. Studiens resultat gav en hänvisning till att instruktionsvideon 

inte lämpar sig som den enda undervisningsformen. Dock har studien inte 

fördjupats till att se hurvida bra eller mindre bra instruktionsvideon skulle fungera 

som ensam undervisningsform. Detta skulle vara intressant för vidare forskning. 

För en sådan studie skulle elever som på egen hand lärt sig saker från grunden 

utgöra en lämplig målgrupp. 

 

Enligt studien fungerar instruktionsvideon som en detaljerad beskrivning av små 

delmål i undervisningen. Vidare kan den, tack vare trådlösa tekniska hjälpmedel, 

nyttjas obegränsat antal gånger samt var som helst. För några år sedan fanns inte 

de tekniska hjälpmedel som finns idag, exempelvis surfplattor och mobiltelefoner 

med Internetfunktion mm. Den tekniska utvecklingen går framåt och 

möjligheterna till nya undervisningsformer likaså. 

 

Det icke institutionella IT-lärandet bidrar, enligt studien, till nya idéer och 

kunskaper bland eleverna om olika tillvägagångssätt i skolarbeten. Enligt läraren 

ses det som positivt. Studien har dock inte undersökt om det i sin tur ställer högre 

kunskapskrav på läraren eller andra former av krav vilket skulle vara intressant att 

undersöka i vidare forskning. Eleverna i studien menade att det endast är i media 

deras icke institutionella lärande märks av. Antingen nyttjar andra lärare inte 

elevernas icke institutionella IT-lärande eller reflekterade eleverna i studien, på 

grund av eget intresse för media, helt enkelt inte kring lärande som sker på 

fritiden inom andra ämnen. Enligt studiens resultat ges dock en fingervisning om 

varför det borde nyttjas i alla skolämnen. Exempelvis för att underlätta lärarens 

arbete i att hjälpa flera elever samtidigt samt att erbjuda eleverna utökade 

övningsmöjligheter. 

 

Instruktionsvideon som undervisningsform kan eventuellt medföra didaktiska 

svårigheter. Dels i att tekniskt skapa en video samt dels i hur läraren presenterar 

stoffet. Skilda åsikter har lyfts fram i studien angående humor men gemensamt för 

resultatet är att tydlighet är något läraren bör sträva efter. Bör lärare i större 

utbredning våga spela in sina övningar, kunskaper, eller till och med hela 

lektioner för att använda som läromedel till kommande undervisningstillfällen? 

Enligt Bondestam, Hattie och Andersson finns det fördelar med det. 

 

Instruktionsvideon som undervisningsform kan vara ett hjälpmedel för läraren att 

hjälpa flera elever samtidigt. Läraren nämner inte att eleverna upplever tidsbrist i 
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undervisningen men eleverna själva nämner att tiden kan vara en faktor som 

påverkar inlärningen. Lärarens roll, med instruktionsvideon som 

undervisningsform, blir vidare annorlunda på så sätt att läraren måste leda 

eleverna genom den mängd av information som finns på Internet. Går 

instruktionsvideon att lita på? Vem är det som förmedlar något via den och vilka 

är dennes motiv för att göra det? För att undvika att elever ska spendera mycket 

tid på att sortera ut rätt sorts instruktionsvideor på Internet kan, enligt resultaten 

av denna studie, lärare själva med fördel skapa egna instruktionsvideor. Tekniskt 

sätt behövs bara en kamera i någon form. Genom denna undervisningsform kan 

läraren sätta stoffet i ett sammanhang som eleverna känner igen och då möta dem 

där de befinner sig i sitt lärande. 

 

Vilka teoretiska perspektiv på lärande bör läraren utgå ifrån i användandet av 

instruktionsvideon som undervisningsform? Enligt mig beror det på i vilket skede 

eleverna använder läromedlet. Handlar det om själva skapandet av videon kan en 

behavioristisk syn på lärande lämpa sig. Handlar det om strukturering av att hitta, 

sortera och värdera instruktionsvideor skulle en konstruktivistisk syn på lärande 

kunna lämpa sig. Handlar det om instruktionsvideon ur ett bredare perspektiv, i 

form av att dela med sig av instruktionsvideor kan en sociokulturistisk syn på 

lärande lämpa sig. Det vill säga att lära sig hjälpa varandra med hjälp av 

instruktionsvideor eller att hitta nya instruktionsvideor i sociala medier etcetera. 

Som Dysthe skriver kan olika användning av IT spegla olika syn på lärande. 

 

Slutligen går det att sammanfatta interaktiva läromedel, där instruktionsvideor 

ingår, som komplexa läromedel. Bortsett från olika syn på lärande går det även att 

diskutera läromedlet ur ett didaktiskt perspektiv. Detta görs inte i djupare mening 

här men studien öppnar upp för vidare forskning inom området. Det är också 

mångfallden i ett interaktivt läromedel som gjort att studien blivit svårare och 

större än väntat. Vad ska ligga i fokus för studien? Elevens lärande,  teorierna, 

lärarens didaktiska aspekter utifrån interaktiva läromedel, eller kanske rent av 

endast video som berättarform? Studien får ses som en inblick i en 

undervisningsform och inte en färdig granskning av undervisningsformens alla 

olika konsekvenser. Den största svårigheten har varit att analysera 

instruktionsvideon som undervisningsform i förhållande till IT-lärande ur ett 

bredare perspektiv. Går det att skilja dem åt? Är det i sådana fall nödvändigt? 

Vidare har studiens urval inriktats mot elever och lärare som är verksamma inom 

media, vilka också gissningsvis har ett visst tekniskt intresse. Hur skulle studiens 

resultat blivit om urvalet skett annorlunda? 

 

Det går att använda instruktionsvideon i skolan mer än det används idag. Jag vill 

inspirera andra lärare till att våga använda undervisningsformen för att; dels 

underlätta sitt eget arbete men även för att i större utsräckning hjälpa eleverna när 
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de behöver extra stöd, samt att utveckla sin egen undervisning genom att öppna 

upp för fler perspektiv av undervisningen, perspektiv som kan komma från 

världens alla hörn. Av denna studie har jag inspirerats till att integrera 

instruktionsvideon som komplement i min undervisning och jag anser att den kan 

vara till nytta både för lärarstudenter och framtida lärarkollegor. Kanske är studien 

framför allt intressant för verksamma personer inom skolans mediaundervisning, 

dock anser jag att den kan vara nyttig för andra yrkesgrupper också eftersom den 

behandlar ett inslag av det tekniska samhälle många berörs av. 

 

6.1 Fortsatt forskning 

Som tidigare nämnt öppnar studien upp för vidare forskning. Ett område den 

berört gäller hur instruktionsvideon skulle fungera som ensam 

undervisningsform? En intressant frågeställning till forskning kring området 

skulle då vara att se hur kunskap baserad på enbart instruktionsvideor står sig i 

förhållande till kunskaper baserade på andra undervisningsmetoder. Vidare har 

studien nämnt att tekniken utvecklas och undervisningsmetoderna likaså. En 

intressant frågeställning blir därför att fundera kring hur den framtida 

undervisningen kommer att se ut. Vilken teoretisk syn på kunskap och lärande 

kommer undervisningen att spegla då? 
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Intervjufrågor                                                    Bilaga 1 

 
 

Intervju 
 

Inledning:  

- Berätta för mig hur du lägger upp ett moment i Medieproduktion för en 

årskurs ettor. Från uppstart till avslut. 

 

Direkt frågor: 

- När du nämner ”går igenom videoredigering”, hur gör du då? (Här antar 

jag att läraren kommer att nämna videoredigering eftersom det ingår i 

kursen, i annat fall strukturerar jag en fråga kring ämnet.) 

 

Indirekta frågor: 

- Hur tror du att eleverna lär sig videoredigering på bästa sätt om du får 

välja fritt? (Här anar jag att läraren har viss begränsning idag pga. 

ramfaktorer som pengar/utrustning, tid mm.) 

 

Strukturerande frågor: 

- Hur tror du att din roll som lärare skulle förändras om eleverna själva 

letade svar/löste uppstådda problem med hjälp av videolektioner på 

Internet?  

 

Tolkade frågor: 

- Frågor som jag kommer på undertiden läraren och jag samtalar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Underlag för fokussamtal                                Bilaga 2 

 

 

- Jag inleder med att presentera mig och informerar om vad  jag studerar 

(visar hemsidan) samt att detta är en frivillig studie för de deltagande och 

endast jag kommer veta vilka som deltagit i studien. 

 

- Vad har eleverna för erfarenheter  av att inhämta ny information via 

Internet? (En fråga att öppna samtalet kring, därefter börjar jag rikta in 

mig mot instruktionsvideon som undervisningsform) 

 

 

- Vad har eleverna för erfarenheter av att lära sig via instruktionsvideor? 

 

 

Ämne att samtala kring: Skulle instruktionsvideor fungera som 

undervisningsform i Medieproduktion och på vilket sätt? 

 

Anteckna elevernas potentiella för- och nackdelar? Hur skulle eleverna vilja att 

undervisning för videoredigering såg ut om de fick välja fritt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informationsbrev                                              Bilaga 3 

 

Tobias Lindgren 

Ht 2011 

Examensarbete, 15 hp 

Lärarprogrammet med inriktning gymnasiet, 270 hp 

Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 

 

 

Umeå November 2011 
 

Hej! 

 

Jag studerar till gymnasielärare vid Umeå universitet. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete i ämnet media. Jag studerar instruktionsvideon som 

undervisningsform i ämnet Medieproduktion. 

 

Jag bygger min uppsats på intervju och fokussamtal. Uppsatsen är av kvalitativ 

art. I detta brev bifogar jag information om mina tänkta fältstudier hos dig. 

 

Allt material jag samlar in kommer vara konfidentiellt. Varken elever eller du som 

lärare kommer figurera med namn, endast jag kommer att veta vem som deltagit i 

intervju och fokussamtal. Det som kommer framgå i uppsatsen är vilken 

utbildning och årskurs eleverna går. Vidare framgår vilket ämne du som lärare 

undervisar i.  

 

Här följer information om min intervju och mina fokussamtal: 

 

- Jag tänker mig en enskild intervju med dig någon gång under vecka 47. 

Efter den tid du har till förfogande. Men 30min vore önskvärt. 

 

- Jag planerar även att genomföra s.k. fokussamtal med eleverna under en- 

eller fler medielektioner v.47. Tanken är att samtala med eleverna i 

grupper ca 4st åt gången om deras Internetvanor och om de har lärt sig 

saker via instruktionsvideor någon gång. I sådana fall vad och hur? 

 

Jag kommer även att fråga hur de upplever videoredigeringen i sin 

utbildning. (utifrån om de hunnit testa, i annat fall intresserar jag mig för 

deras förväntningar) 

 

Tid per grupp: ca 25 min. 

 

 

 

Din medverkan vore mycket värdefull för mitt examensarbete! 

 

Om du har frågor får du gärna kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Tobias Lindgren Mob: 070-2495612                 tli0017@gmail.com      

Handledare: Lorentz Edberg        Lorentz.Edberg@estet.umu.se 


