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Abstrakt
Titel: Videos med instrumentlärare
Title: Videos with music instrument teachers
Författare: Björn Lindgren
I en undersökning vars syfte är att lyfta instrumentlärares erfarenheter och åsikter om
videos som undervisningsmaterial har fem informanter intervjuats. Materialet som
samlats in presenterar efter analys informanternas erfarenheter och åsikter genom
Koehler och Mishras (2009) TPaCK-modell. Det som framgår efter analys är
informanternas olika vilja, intresse och kunnande för att involvera videos och deras
erfarenheter och åsikter om att involvera videos i sin undervisning. I resultatet
presenteras en gemensam åsikt om videos som en visuell resurs där åskådaren både kan
se och höra. Videos främsta egenskap är också enligt informanterna att verka som en
möjlig förlängning av lektionen. I diskussionen framgår dock att videos inte är någon
självklar del av undervisningen utan hänger på instrumentlärares intresse, kunnande och
vilja att involvera videos i sin undervisning.

Nyckelord
Internet as Teacher, YouTube.com, Music Education, TPaCK, Knowledge,
Instruktionsvideos, Musikvideos, Konsertvideos.

Tack
Jag vill tacka alla som frivilligt ställt upp på att göra detta arbete möjligt.
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1 Inledning
I mitt förra självständiga arbete (Lindgren 2016) speglades gymnasieelevers perspektiv
på varför de använde sig av instruktionsvideos från YouTube. Lärande via YouTube
upplevdes främst vara på elevens egna initiativ och kom inte som uppmaningar från
någon lärare. Därför kommer föreliggande studie nu ta upp diskussionen med
instrumentallärare och deras syn på instruktionsvideos och andra former av videos som
del av sin undervisning. Idag upplever jag det svårt att diskutera videos utan att komma
in på YouTube. YouTube, som lanserades 2005 (www.youtube.com), var den av
liknande sidor som skulle bli populärast genom att erbjuda en enkelhet. Enkelheten låg i
att kunna ladda upp, dela och sprida videos där sedan besökaren enkelt kunde se på
videorna genom streaming (Burgess & Green 2009:1-5). Idag är min upplevelse att
många videos på internet är kopplade till YouTube på något vis samtidigt som videon
inte nödvändigtvis ses på YouTubes hemsida. Burgess beskriver hur YouTube
utvecklades från att vara sidan för att ”Broadcast yourself” till att snarare bli sidan där
användaren bejakar sina intressen. Detta kan ta sig uttryck genom att användaren följer
vissa kanaler, laddar upp videos eller som majoriteten, bara klickar runt för att fördriva
sin tid (Burgess 2015:282).
Många instrumentallärare jobbar delat mellan att ha gymnasieelever och elever som på
sin fritid går till en kulturskola för att lära sig musicera. Ofta har eleverna på
gymnasieskolan börjat på kulturskolan i lägre ålder och sedan, när det är dags för
gymnasiet, valt att gå estetlinjen med musik som inriktning. Av den anledningen
kommer inte studien begränsas till gymnasiet utan beröra även kulturskolan eftersom
jag är nyfiken på hur lärarna förhåller sig till videos med alla sina instrumentelever.
Enligt min erfarenhet är upplägget på instrumentlektionerna på kulturskolan och på
gymnasiet oftast lika när det kommer till den tid de får tilldelat varje elev. Däremot har
inte kulturskoleeleverna några betyg eller någon LGR11 / GY11 att följa utan får lära
sig att bemästra sitt instrument efter lärarens och kulturskolans egna upplägg. De
instrumentlektioner jag själv hade i kulturskolan var korta och enskilda pass med min
lärare, en gång i veckan, helt utan några videos till hjälp. Mycket låg på min egen
förmåga att komma ihåg vad som hänt under lektionen, ofta med några konstiga
anteckningar på ett notpapper som hjälp. Videos fanns redan då och som Berk (2009:1)
beskriver, är det inte något nytt att använda videos inom utbildning. Men
tillgängligheten till videos med sidor som YouTube var fortfarande några år bort när jag
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gick på Kulturskolan. På senare tid har dock tillgängligheten och teknologin tagit stora
steg framåt vilket borde ha startat nya möjligheter till att kunna ta till sig kunskap
(Thorgersen & Zandén 2014:233-234). Tanken med föreliggande studie är därför att se
vad instrumentlärare idag har för erfarenheter och åsikter av att använda videos som
läromedel.
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2 Syfte
Det som ska lyftas fram i studien är musiklärares erfarenheter, åsikter och kunnande om
videos användbarhet som läromedel på en kulturskola och i gymnasium.
Notis
Genom hela föreliggande uppsats kommer nu i fortsättningen begreppet
instrumentlärare innefatta de lärare som jobbar med instrumentundervisning på både
kulturskola och på gymnasieskola

2.1 Frågeställning
•

Hur beskriver och motiverar instrumentlärare sina erfarenheter och åsikter om
att använda videos som stöd för elevers lärande och sin undervisning?

•

Hur resonerar instrumentlärare genom sitt kunnande kring videos potential,
fördelar och nackdelar i samband med lärande och undervisning?
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3 Teori
En teori utgår alltid från ett visst perspektiv (Svensson 2015:209). Föreliggande studie
kommer utgå ifrån Koehler och Mishras TPaCK-modell, Teknological, Pedagogical
and Content Knowledge, som perspektiv. Detta för att se hur lärares erfarenheter och
åsikter kan diskuteras och belysas. Teknologisk-, Pedagogisk-, ämnesinnehållskunnande bildar i föreliggande studie därför tre huvudaspekter eller påståenden som en
förklarande teori. Nationalencyklopedin menar att en teori är just antaganden eller
påståenden som förklarar företeelser (www.ne.se, besökt 2017-05-30). Svensson menar
att en teori överskrider på så vis enskilda, konkreta sammanhang, och den kan av just
den anledningen användas för att beskriva, förklara eller förstå fler än ett enskilt fall
(2015:209). TPaCK-modellens aspekter som teori används därför för att hjälpa
undersökningen att beskriva och analysera lärares didaktiska resonemang om videos
som undervisningsmaterial. TPaCK-modellen ger på så vis studien teoretiska begrepp
som Svensson menar hjälper oss att sätta rubriker och kategorisera våra
sinnesförnimmelser (2015:216). Erfarenheterna och åsikterna kommer kopplas till de
olika aspekter av kunnande som modellen förklarar. Genom att modellens
huvudaspekter av kunnande påverkar och agerar med varandra kan modellen fungera
som ett verktyg för att hjälpa till att analysera föreliggande studies material. Svensson
(2015:215) beskriver teori som en utsiktspunkt varifrån en forskare får ett perspektiv
bestående av ramar för hur något kan studeras. Genom att ta TPaCK-modellen som
utisktpunkt bör föreliggande studie efter dessa överväganden få ett teoretiskt analytiskt
perspektiv utifrån TPaCK-modellens förklaringar av kunnanden. Modellen blir ett
teoretiskt analysverktyg som hjälper till att kategorisera och förstå ett material
bestående av ett flertal intervjuer.
Koehler och Mishra (2009:62) har utvecklat och byggt sin TPaCK-modell utifrån
Shulmans (1986) modell PCK, Pedagogical Content Knowledge. Shulmans PCKmodell består i grunden av två sorters kunnande, pedagogiskt kunnande och
ämnesinnehållskunnande, men bildar tillsammans ett tredje pedagogiskt
ämnesinnehållskunnande. Med ett venndiagram kan det pedagogiska
ämnesinnehållskunnandet beskrivas vara det fält som bildas av att det pedagogiska
kunnandet och ämnesinnehållskunnandet överlappar varandra. I detta tredje kunnandet
finns den pedagogiska förståelsen för hur ämnesinnehållet med hjälp av olika
tillvägagångssätt ska läras ut (Shulman 1986:9-14). Koehler och Mishra har till
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Shulmans modell lagt till aspekten teknologi och utarbetat vilka följder ett teknologiskt
kunnande får för en undervisning (Koehler & Mishra 2009:62).
Teorin består därför av tre huvudaspekter, teknologiskt-, pedagogiskt- och
ämnesinnehållskunnande. Teknologin i föreliggande studie består av videos där all form
av rörligbild med ljud räknas in. Pedagogiken är musikpedagogik och ämnesinnehållet
består av den musikaliska kunskap som behövs för att spela det musikinstrument som
varje lärare lär ut.

3.1 Den ”nya” teknologin
Koehler och Mishra beskriver att de traditionella teknologier som lärare idag använder i
undervisningen är saker som pennor och mikroskop där syftet med användningsområdet
är tydligt. Nyare digital teknologi så som datorer med deras olika programvaror har
däremot en mer skiftande natur där deras användningsområden, enligt Koehler och
Mishra, inte är lika stabila och lättbegripliga, till sin natur (Koehler & Mishra 2009:61).
Det går att tolka Koehler och Mishra som att en lärare nog behöver använda sin egen
kreativitet mer för att få in nyare teknologi i sin undervisning eftersom teknologiernas
pedagogiska användningsområde inte är lika förankrat så som den traditionella pennan
eller mikroskopet. Inom musikämnet och i föreliggande studie kan själva instrumentet
och notboken ses som de traditionella teknologierna och videos från internet och
mobiltelefonkameror som de nya. Koehler och Mishra fortsätter med att problematisera
dagens teknologier, till exempel mail och sms, som inbjuder till ett mer indirekt samtal
individer emellan, där vissa aspekter av öga-mot-ögakommunikation saknas (ibid:61).
Det innebär att dessa nya former lättare kan misstolkas jämfört med ett telefonsamtal
eller en gemensam konversation i ett och samma rum. En pedagogisk kommunikation
genom video som föreliggande studie innefattar kan ha samma bristande nivå av
kommunikation, eller till och med vara helt utan respons och dialog.
Lärares kunnande kring nyare teknologi är också ofta skiftande och ibland även
otillräcklig eftersom de kanske inte fått någon fortbildning efter avslutande studier.
Samtidigt vill lärare använda teknologin på olika sätt så ett ”One size fits all”-tänk är
ofta otillräcklig då väl utbildning sker. Nyare teknologi har i sig själv också alltid sina
egna begränsningar och egenheter (Koehler & Mishra 2009 s.61-62), och hur en lärare
då vill använda en ny teknologi begränsas nog av både teknologin men även av den
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kunskap läraren innehar om teknologin. Det kunnande som behövs om videos innefattar
i föreliggande studie att kunna leta, hitta, skapa, bearbeta och använda sig av videos för
att kunna ta till sig kunskaper och förståelse för något instrument.

Figur 1: TPaCK som venndiagram
(Koehler & Mishra 2009:63).

3.2 Integrera teknologin
När ny teknologi skapas är det oftast inte i första hand för ett pedagogiskt syfte. Därför
får lärare som ser en nytta av en ny teknologi anpassa teknologin efter sina behov eller
tvärtom, att anpassa undervisningen så att den passar teknologin (Koehler & Mishra
2009:66). Dessutom finns inte någon ”bästa metod” till att integrera teknologi in i
undervisning. Metoden är istället beroende av läraren och enligt Koehler och Mishra
behövs det ett sätt att närma sig hur lärare kan se undervisning som en interaktion
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mellan vad lärare vet och hur de applicerar denna kunskap i de unika situationer som
uppstår i kontexten av ett klassrum. Det Koehler och Mishra då kommit fram till är
TPaCK-modellen där kärnan av ett bra lärande med hjälp av teknologi består av tre
grundaspekter i lärarens kunnande – ämnesinnehållskunnande, pedagogiskt kunnande
och teknologiskt kunnande (ibid:62). Det är alltså dessa tre olika aspekter av kunnande,
i en gemensam kontext, som hjälper lärare att förstå hur de olika formerna av kunnande
påverkar och agerar med varandra för att skapa möjligheter till lärande och givande
undervisning.
De tre huvudaspekterna av kunnande kan ovanför ses i figur 1 som tre cirklar i ett
venndiagram. Dessa tre cirklar går in i varandra och bildar fyra olika fält där de olika
aspekterna skapar integrerade former av kunnande. De yttre av de integrerade fälten
bildar ett kunnande mellan två av huvudaspekterna och det integrerade fältet i mitten
skapar ett kunnande bestående av alla tre huvudaspekterna. Totalt bildar detta sju olika
fält för teorin men för föreliggande studie är bara de fyra integrerade fälten av intresse.
Nedan kommer dessa fyra centrala begrepp att belysas var för sig i kortfattad form.

3.3 Centrala begrepp
3.3.1 PCK Pedagogiskt ämnesinnehållskunnande
I detta fält ska det framgå hur lärare tolkar det aktuella ämnet utifrån sitt pedagogiska
kunnande. Det är också i denna kombination av kunnande som olika sätt att presentera
ämnesinnehållet skapas genom att anpassa och skräddarsy instruktioner, material samt
alternativa uppfattningar efter elevens förförståelse och aktuella kunskap. Pedagogiskt
ämnesinnehållskunnande innefattar också ämnesspecifika mål och hur man inom ämnet
lär sig olika faktorer genom olika perspektiv på ämnet (Koehler & Mishra 2009:64).

3.3.2 TCK Teknologiskt ämnesinnehållskunnande
Teknologi och ämnesinnehållskunskap hör ihop och utvecklas ur varandra. Därför är
teknologiskt ämnesinnehållskunnande förståelsen för hur de båda påverkar varandra.
Kunnandet ligger i att kunna välja passande teknologi för att kunna jobba med
ämnesinnehållet och tvärt om. Viljan att använda teknologi tillsammans med ett
ämnesinnehåll påverkas av lärares teknologiska kunnande där bristande kunskap kanske
leder till att lärare avstår från att använda teknologin. Koehler och Mishra beskriver det
som att bristande kunskap i teknologi vid användande kan verka hämmande på
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ämnesinnehållet, samtidigt som en god kunskap i teknologin kan främja och utveckla
ämnesinnehållet (Koehler & Mishra 2009:63-65). Det är genom den förståelsen som
lärare sedan kan välja passande tillvägagångssätt i sin undervisning som inte skapar
onödiga hinder för lärande.

3.3.3 TPK Teknologiskpedagogiskt kunnande
Teknologiskt pedagogiskt kunnande är en förståelse av teknologins mångfald. Olika sätt
att använda sig av en teknologi kan innebära olika pedagogiska vinster. Det innebär att
en lärare kan se hinder och fördelar med olika teknologiers pedagogiska värden. Genom
denna aspekt skapas därför förståelsen för hur lärande och undervisning kan ändras när
specifika teknologier används på specifika sätt i en undervisning. Som tidigare nämnt så
är inte många teknologier designade för pedagogik. Det är enligt Koehler och Mishra
istället lärares syn och förståelse som gör dem användbara inom undervisningen där
lärares kreativitet och fantasi får nya teknologier att komma in i undervisningen
(Koehler & Mishra 2009:65-66). Genom att tänka förbi det ursprungliga
användningsområdet för en ny teknik kan läraren därför hitta de pedagogiska vinsterna.

3.3.4 TPaCK Teknologiskt pedagogiskt ämnesinnehållskunnande
Avslutningsvis består TPaCK av den centrala aspekten av teorin där den teknologiskt
pedagogiskt ämnesinnehållskunnande aspekten är en sammanvävd form av alla tidigare
aspekter. Enligt Koehler och Mishra går denna aspekt bortom de tre huvudaspekterna
teknologi, pedagogik och ämnesinnehåll genom att läraren kan se sambandet av alla tre
tillsammans. Detta kunnande speglar sig i att en lärare inte bara behöver lära sig var
huvudaspekt för sig, utan läraren måste även lära sig att bemästra de tre aspekterna
tillsammans för att kunna skapa en flytande och flexibel undervisning. Förhoppningen
med denna aspekt är att läraren med detta kunnande skapar en effektiv undervisning
med hjälp av teknologiska medel anpassade efter, eller till, ett ämnesinnehåll i en
pedagogisk miljö. Läraren är dock begränsad till vilken teknologi som finns tillgänglig
oavsett sitt kunnande i sin undervisning. Ett teknologisk pedagogiskt
ämnesinnehållskunnande ska därför ge förståelsen för vad som är lätt och svårt att lära
sig samt en möjlighet att bygga ny eller bekräfta gammal kunskap genom teknologi
genom god pedagogik. En lärare behöver också ett större kunnande än vad som ska
läras ut till eleverna för att genom en djupare förståelse se vilka effekterna blir av
sambandet mellan teknologin och ämnesinnehållet i undervisningen. På så vis påverkar
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teknologin vilket ämnesinnehåll lärare kan lära ut samtidigt som ämnesinnehållet lärare
vill lära ut påverkar vilken teknologi lärare kan bruka (Koehler & Mishra 2009:65-66).

By simultaneously integrating knowledge of technology, pedagogy ant
content, expert teachers bring TPaCK into play any time they
teach (Koehler & Mishra 2009:66).
Det teknologisk pedagogiska ämnesinnehållskunnandet prövas varje gång något nytt
tillkommer inom teknologin, pedagogiken eller ämnesinnehållet och själva
undervisningen sätts på prov för att anpassas efter de nya verktygen i den rådande
kontexten (Koehler & Mishra 2009:67). Som tidigare sagt är det främst teknologin som
snabbt går framåt i utveckling där nya möjligheter skapas men ämnesinnehåll och
pedagogik ändras även den med tiden.
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4 Tidigare forskning
Kapitel fyra presenterar den tidigare forskningen som belyser teknologin med videos
och tillgängligheten till videos via internet och hur videos kan påverka lärande.

4.1 Teknologin
Internet har nog blivit en helt naturlig del av dagens samhälle sedan dess intåg i
människors vardag. En ökad tillgång till musik, film och kultur beskriver Cayari som en
digital revolution som gjort det enklare att konsumera konst (Cayari 2011:3). Sherer
och Shea anser att Internet har skapat enorma möjligheter till att delta, samarbeta och
kommunicera med andra där variationen av material är större än vad som går att ta in
(Sherer & Shea 2011:57). Teknologin har alltså skapat möjligheterna att ta del av ett
stort utbud på ett enkelt sätt, men Cayari skriver också att teknologin påverkat hur
människor skapar, konsumerar och delar konst, medier och prestationer med andra
(Cayari 2011:3). Cayari tar i sin artikel upp hur en sida som YouTube kan ge elever
inspiration och information. Texten handlar i stort om hur en musiker använt sig av
YouTube för att sprida och dela sin egen musik och på så vis nått popularitet. Genom
populariteten har musikern sedan fått möjligheten till att kunna kommunicera och nå ut
till många av YouTubes användare. Kopplingar görs sedan till hur ett genomtänkt
användande från lärare kan bidra till att elever lär sig att kritiskt granska innehåll och
hålla diskussioner kring videos (Cayari 2011). Thorgersen och Zandén beskriver hur
frammarschen av den teknologiska utvecklingen tillsammans med den ökade
tillgängligheten till information och kommunikationsteknologi troligtvis har skapat nya
möjligheter till att lära sig musik genom sociala medier och plattformar (Thorgersen &
Zandén 2014:233-234). Tillgängligheten till olika konstformer via internet skulle alltså
kunna ge elever möjlighet att lära sig diskutera och reflektera om konst och musik samt
att möjligen även lära sig bruka och framföra den.
Ett perspektiv till varför teknologier som videos och videos från internet kan skapa
möjligheter till att lära ut musik är enligt Berk att dagens elever och studenter till stor
del är uppväxta i en digital värld. Bruket av den digitala teknologin är för dagens elever
och studenter mer än naturlig. Enligt Berk behöver skolan därför få in mer digitala
tillvägagångsätt i klassrummet av den anledningen att elever och studenter behärskar
den. Problemet kan dock vara att lärare lever kvar i det gamla och bara har ena foten i
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det digitala (Berk 2009:5-6). Sherer och Shea skriver att dagens elever och studenter till
och med förväntar sig att få ta lärdom genom teknologin (Sherer & Shea 2011:56).
Lärare behöver därför ges möjligheter till att hålla sig själva uppdaterade med dagens
teknologi för att kunna ge elever vad de är mest vana vid och uppväxta med.
Berk beskriver lärares uppdatering som svår med orden; “Our culture has been flooded
with the burgeoning technology. It is almost impossible to keep up with all of the
amazing products that keep hitting the streets” (Berk 2009:5).
Dagens teknologi kan användas för att underlätta elevers hemarbete så att deras arbete i
skolan underlättas (Sherer & Shea 2011:56). Elever skulle till exempel genom att få
möjligheten att se på en video kunna komma förberedda till en lektion eller så får eleven
möjligheten till att se en video efter lektionen som en sammanfattning av lektionens
innehåll. Cayari tycker det är passande för lärare att hitta teknologiska lösningar för att
göra sitt jobb mer effektivt (Cayari 2011:6), vilket ovanstående möjligtvis skulle kunna
bidra till, förutsatt att elever och studenter verkligen ser på de tilldelade videorna.
Teknologin kommer dock med vissa begränsningar, kanske inte i själva teknologin utan
i elever och studenters bruk av den. Thorgersen och Zandén hade i sin studie om hur
musiklärarstudenter på egen hand fick lära sig spela ett bi-instrument nämligen
upplevelsen att kommunikation över internet är ett hinder. De beskriver hur internet är
en informations och kommunikationsteknik där studenterna i undersökningen sällan
använde sig av möjligheten till kommunikation utan bara använde sig av
informationsdelen. (Thorgersen & Zandén 2014:242). I vanlig undervisning finns
möjligheten till en direkt respons utan att en elev eller student ber om den men som
Thorgersen och Zandén beskriver i sin studie måste en elev eller student vid ett lärande
från internet aktivt söka responsen. För att få respons måste egna videos publiceras i
forum eller frågor ställas i kommentarsfält. I Thorgersen och Zandéns studie upplevde
studenterna det som en brist att det var krångligt och omständligt att få respons vilket
också var anledningen till att de inte sökte någon respons (ibid:241). I Thorgersen och
Zandéns studie fick studenterna ingen direkt och strukturerad undervisning på det valda
bi-instrumentet utan fick lära sig på egen hand. I Cayaris artikel beskrivs hur den
digitala teknologin ska ses som en resurs och hjälpmedel i undervisning där den inte får
ta över helt utan att lärare borde fortsätta att hålla live-framträdanden högt (Cayari
2011:4). I detta ligger att musiken som ämne inte bara ska redovisas och läras ut genom
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videos utan, som Cayari avslutar sin text med, att ett aktivt musicerande i nuet är viktigt
för förståelsen av musik och för att göra musiken meningsfull (ibid:23). Med internet
kan lärare skapa möjligheter att delta till ett lärande i en miljö som är helt naturlig och
kanske till och med förväntad för dagens ungdomar. En lärare uppdaterad på dagens
teknologi kan skapa en smidigare och möjligen mer effektiv undervisning där internet är
ett komplement till undervisningen.

4.2 YouTube
YouTube har som sagt funnits sedan 2005 och har växt till den mest populära sidan för
att dela och se på videos (Burgess & Green 2009:1-5). Georgii-Hemming och Kvarnhall
(2011) skriver att det som sker på sidor som YouTube är en form av deltagande, men de
anser att det även finns ett specifikt musikaliskt deltagande på YouTube. Detta
deltagande skulle då bestå av att konkret uttrycka sig och kommunicera med bilder, ljud
och skrift. Detta skapar i sin tur en möjlighet till lärande och musikaliska erfarenheter
för den som deltar. Hur människor deltar skiljer sig dock. YouTube ger dig som
deltagare möjlighet att se på videos, ladda upp och att kommentera klipp och är på så
vis en social plattform för dem som önskar. Georgii-Hemming och Kvarnhall förklarar
dock att 80 % av YouTubes användare aldrig bidrar med vare sig kommentarer eller
egna videos utan bara tittar på videos. I grunden bjuder YouTube in till att ”Broadcast
Yourself” men förvandlar användarna till konsumenter istället eftersom väldigt få
användare laddar upp eget material. Detta beror troligtvis på att YouTube även är en
kommersiell anhalt där officiella musikvideos sprids för att marknadsföra artister och de
mest sedda klippen är därför också musikvideos. Däremot är det videos från privata
användare som är de mest kommenterade. Genom denna märkbara skillnad delar
Georgii-Hemming och Kvarnhall upp YouTube i två olika funktioner där den primära är
att uppleva musik i form av musikvideos och att denna aktivitet inte alls handlar om
socialt nätverkande. Den sekundära funktionen tillfaller de videos som är skapade av
privata användare där ett mer socialt och aktivt deltagande infinner sig genom att
användare kommenterar videos. Musikvideons längd kan anses passa utmärkt in i
YouTube-formatet där korta videos ska klickas på (Georgii-Hemming & Kvarnhall
2011:6-20). Berk menar att just den korta längden på videos från YouTube är passande
för att vid ett kort tillfälle fånga elevers uppmärksamhet och att videon då tar slut innan
elevens koncentration gör det (Berk 2009:7). Youtube innehåller en myriad av videos
som tillåter lärande (Cayari 2011:5). Mängden videos är samtidigt YouTubes problem,
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då det kan upplevas svårt att hitta de videos som man anser är passande för sin
undervisning (Sherer & Shea 2011:57). En bidragande faktor till problemet med att
finna det som eftersöks på YouTube är att kategorierna som användare kan söka i är så
otroligt breda. Det är bara det populära som dyker upp och som fortsätter att dyka upp
då det blir mer och mer populärt, eftersom det är det användaren råkar klicka på (Cayari
2011:8). Det finns dock sidor som specialiserat sig på att samla in videos av
pedagogiskt värde. TeacherTube och Academic Earth är två av dem där den senare är
mer inriktad på en global pedagogik. På sidor som de redan nämnda kan lärare posta
sina egna videos samt leta bland andras för att bidra till sin egen och andras
undervisning. Alternativet till att skapa en helt egen websida är också, ”Channels”
kanaler på YouTube som är en populär lösning för att distribuera videos av en samlad
karaktär (Sherer & Shea 2011:57). Ett lärande kan nog bara skapas genom YouTube om
deltagaren lär sig och kommer förbi problemet att hitta rätt material. När rätt innehåll
väl är hittat öppnar sig möjligheterna för lärande.

4.3 Video och lärandet
Ett perspektiv på lärande är att i jämförelse med en ljudfil når en video inte bara en
persons örons utan även personens syn och desto fler sinnen som aktiveras desto bättre
(Berk 2009:5). Internet har dock inte ändrat på hur människor lär sig utan bara skapat
nya möjligheter till från vart människor lär sig (Georgii-Hemming & Kvarnhall 2011:2).
Internet har också skapat en större tillgänglighet till strategier där Jones och Cuthrell ger
exemplet hur lärare främst använder YouTube för att fånga elevers uppmärksamhet, det
är smidigare att använda en video från nätet istället för att låna en DVD (Jones &
Cuthrell 2011:78-79). Videos ska också enligt Berk vara positivt för elevers olika
intelligenser att ta till sig kunskap. Berk tar upp hur elever är olika duktiga på att ta till
sig kunskap via verbal-, visuell- och musikalisk-intelligens men att en video kan ge
möjligheter för alla tre samtidigt. Berk menar att en video kan ge elever möjlighet att
använda den intelligens de är bäst på samtidigt som videon förstärker de andra två (Berk
2009:3). Sherer och Shea är också inne på att videos kan verka förstärkande. I deras fall
handlar det om ett antal förmågor i form av en digital kompetens med fokus på
kreativitet och framförande, strategier för meta-lärande, induktiva och kreativa modeller
för resonemang och problemlösning samt en förmåga för autodidaktiskt lärande (Sherer
& Shea 2011:57).
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I Thorgersen och Zandéns (2014) studie visade det sig att de autodidaktiska
möjligheterna videos ger samtidigt kan skapa problem. Som positivt beskriver
studenterna hur bra det är att alltid ha tillgång till läraren, internet, och hur de på ett
positivt sätt kan kontrollera flödet av information de får genom att pausa och ”spola”
tillbaka. Resultatet visade dock på att motivation var en nyckel till framgång och att
många studenter hade svårt att finna egen motivation, att de behövde en yttre press för
att ens öva. Många av studenterna jämförde därför instruktionsvideos med fysiska
lektioner med lärare utan att se internet som en givande resurs i sig och som ett
komplement till fysiska lektioner istället för dess ersättare (Thorgersen & Zandén
2014:237,239,243). Genom att se internet som en resurs och komplement till
undervisningen så kan sidor som YouTube bli verktyg för att förstärka lärandet genom
att informera, visa upp samt vara ett forum för kritisk analys och diskussion (Jones &
Cuthrell 2001:76). Thorgersen och Zandén menade att studenterna i deras studie hade
behövt få en bättre förkunskap om hur de kunde använt och tänkt kring internet för att
själva kunna se fördelar och användbarheten vid inlärning (Thorgersen & Zandén
2014:243).
Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) har i sin studie skapat begreppet den ”digitala
musikpedagogen”. Med begreppet menas att en video inte behöver ha syftet att lära ut
något, det är snarare syftet hos personen som ser på videon som skapar det pedagogiska
värdet. Situationer för musikaliskt lärande kan därför finnas i musikvideos,
konsertvideos eller från privatpersoner som bara vill visa upp vad de själva har lärt sig,
videos som i första hand är skapta för att underhålla. Åskådarens skapar själv syftet med
videon eller kan få ett syfte tilldelat av en lärare. Åskådares olika syften kan synas i
videos kommentarfält där vissa kan ge komplimanger och kritik till själva framträdandet
och andra ha mer pedagogiska frågor rörande videon då de vill lära sig från den
(Georgii-Hemming & Kvarnhall 2011:11,14). Videos ger möjligheten att lära från flera
sinnen och genom att lärare fångar elevers uppmärksamhet med videos kan de förstärka
elevers olika förmågor att hantera internet. Lärare behöver dock finna ett sätt att
motivera eleven att se ett syfte med att använda videos för att få videos att bli
informerande.
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4.4 Videon i undervisningen
Den fysiska musikundervisningen borde enligt Georgii-Hemming och Kvarnhall ses
som en motvikt till resursen av den digitala musikpedagogen där de båda agerar i
symbios med varandra och erbjuder olika möjligheter till lärande (Georgii-Hemming &
Kvarnhall 2011:15). Videos kan användas direkt som en del av en lektions instruktion,
introducera nya ämnesområden, sprida information eller avsluta en lektion genom att
plocka upp några poänger (Jones & Cuthrell 2011:79). Videos i undervisning är dock
inget nytt, men tillgängligheten har ökar och formaten ändras (Berk 2009:1) Cayari
anser att musikutbildningar måste hålla jämna steg med utvecklingen (Cayari 2011:24).
Berk menar att enkelheten som teknologin idag ger att kunna visas i undervisningen och
kombinationen av mängden olika videotekniker de som skapar videos kan använda sig
av gör multimedialärande som effektivt (Berk 2009:1) Cayari tycker även lärare i
undervisningen ska jobba med att eleverna själva ska skapa videos med sitt musicerande
som en aspekt av lärande (Cayari 2011:24). Georgii-Hemming och Kvarnhall menar att
skapande av bild och musik i undervisningen skulle kunna uppmuntra elever till ett
större deltagande på Youtube (Georgii-Hemming & Kvarnhall 2011:21). Thorgersen
och Zandén tror att internet som verktyg i skolan kan vara en ögonöppnare för elever att
förstå att det finns möjligheter att även lära sig från internet i hemmet (Thorgersen &
Zandén 2014:240). Men Cayari skriver att lärare inte ska fastna i det digitala, YouTube
får inte ta platsen för liveframträdanden utan ska fungera som komplement för eleverna
(Cayari 2011:23). Med Sherer och Shea kan tillägget göras att teknologin inte är
tillräcklig, att tillsammans diskutera, lyssna och reflektera hör också till för att kunna
dra nytta av videos (Sherer & Shea 2011:56). Sammanfattningsvis så kan då en lärare
som håller jämna steg med tekniken använda videos som ett komplement till sin
undervisning och på så vis skapa ett effektivt lärande. Elever som själva får skapa kan
visa på ett större deltagande på sidor som YouTube och det kan vara en ögonöppnare
för att eleverna själva ska söka kunskap ute på internet.
Bidraget lärare kan ge eleverna om internet och videos, enligt Georgii-Hemming och
Kvarnhall, är en medvetenhet om YouTubes möjligheter så att elever inte bara klickar
på det YouTube rekommenderar. En musikundervisning kan istället bidra till att elever
aktivt söker efter musikaliskt material (Georgii-Hemming & Kvarnhall 2011:21). Jones
& Cuthrell pekar på att YouTube kan vara användbart utan att ens visa en video under
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lektionen. Lärare kan referera till videos eller ta inspiration till aktiviteter och
diskussioner till lektionen. (Jones & Cuthrell 2011:79-81).
YouTube is one popular example of a video-sharing resource that both
faculty and students can use effectively, both inside and outside of the
classroom (Sherer & Shea 2011:56).
Genom att visa, hänvisa och använda internet kan elever själva börja vända sig till den
digitala pedagogen. Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) menar att en av fördelarna
med de digitala pedagogerna är att eleven själv kan välja sina pedagoger på ett sätt där
nästa bara är ett klick bort. Samtidigt förväntas eleven i så fall besitta kunskapen att
välja de pedagoger som är bra och passande, vilket kan skapa problem. Den pedagogik
som sker i videos är enkelriktad och en dialog i nuet är aldrig möjlig. Den digitala
pedagogen kan också få fel syfte och bli underhållning istället för undervisning.
Dessutom kan den digitala pedagogen bli exkluderande genom att innehålla
subkulturella koder som eleven redan förväntas förstå utan förklaring. Är då syftet från
eleven att lära sig skapas lätt missförstånd och eleven kan lära sig fel (GeorgiiHemming & Kvarnhall 2011:16-17). Det kan nog därför tolkas som att lärare behöver
uppmärksamma elever i sin undervisning på fällor som finns om eleverna ska lära sig
från internet, men samtidigt uppmuntra eleverna att faktiskt använda sig av resursen.

4.5 Problemen med Internet
Youtube kan vara både en skattkammare och en soptipp och av den anledningen måste
alla videos som ska visas i ett klassrum granskas av läraren innan enligt Jones och
Cuthrell (2011:81-82). Sherer och Shea menar dock att tillgängligheten och hur lätt det
är att dela material med elever oftast väger upp bristerna på kvalitén (Sherer & Shea
2011:57). I Thorgersen och Zandéns studie upplevde vissa internets innehåll som en
myrstack och därav hellre vände sig till en bok. En bok upplevdes som strukturerad och
att internet behövdes struktureras upp av användaren själv (Thorgersen & Zandén
2014:239). Berk menar att ett av de kriterier som en video bör granskas utifrån är
olämpligt och onödigt material som stjäl uppmärksamheten från vad som är syftet med
att använda videon i sin undervisning. I granskning inkluderas även till vilken kontext
videon ska visas där elevers olika förutsättningar, videons risk till provokation och
videons uppbyggnad spelar roll (Berk 2009:6-7). Om sedan en passande video hittas
finns även risken även att denna video försvinner, det kan bli ett problem om tanken är
att videon ska återanvändas över tid. Oftast beror videos försvinnande på
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copywrightanspråk från videons rätte ägare men även att personen som laddade upp
videon får för sig att ta bort den (Jones & Cuthrell 2011:82-83). Thorgersen och Zandén
lyfter kritiken att instruktionsvideos från internet ofta har en bristande pedagogik och är
inspelade med bristfällig utrustning (Thorgersen & Zandén 2014:239).
This is mainly due to the fact that most of the content is produced in
people’s homes with sub-standard equipment and little knowledge about
how to produce such films (Thorgersen & Zandén 2014:239).
Lärare kan behöva skapa en struktur och ordning där innehåll som visas i klassrummet
är väl granskat för att undvika videos av bristande kvalité och tillförlitlighet.
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5 Metod
Kapitel fem redovisar processen från valet av intervju som metod till ett färdigt resultat.
Varje del av metodkapitlet förklarar varför tillvägagångsättet är valt och hur det är
genomfört samt koppling till syfte och frågeställningar.

5.1 Val av metod
Till föreliggande studie har valet av metod fallit på intervjuer, detta för att som Lantz
beskriver, ”det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner
inför en företeelse som vi intresserar oss för, är att ställa frågor” (Lantz 2007:5). Ahrne
och Eriksson-Zetterquist (2011:36) menar att intervjuer är en metod för att samla
kunskaper kring företeelser och människors upplevelser och känslor i vårat samhälle. I
föreliggande studie är målet att försöka fånga några instrumentlärares erfarenheter och
åsikter samt deras upplevelser och känslor kring företeelsen videos i samband med deras
undervisning. Ahrne & Eriksson-Zetterquist (ibid:36) menar att intervjuer därför kan ge
en studie de nödvändiga kreativa uppslag som behövs för ett fortsatt arbete.
Enligt Lantz (2007:34) lutar sig alla studier mot en kvalitativ grund och det är först när
forskaren har kvalitativ kunskap som en kvantitativ studie kan göras. Ahrne och
Eriksson-Zetterquist (2011:44) menar att intervjuaren i en kvalitativ intervju vill få fram
den kunskap om en viss företeelse som inte går att finna genom standardiserade enkäter
och undersökningar. Med de orden har föreliggande studie inte några kvalitativa
förkunskaper om instrumentlärares erfarenheter och åsikter att falla tillbaka mot. Det
går därför inte heller att fånga den kunskap studien vill fånga via standardiserade
enkäter och undersökningar och av den anledningen är det just en kvalitativ studie som
ska genomföras.
För att hålla intervjun inom föreliggande studies syfte och frågeställningar men
samtidigt ge informanterna möjlighet till att uttrycka sig mer öppet har det valts att
använda den riktat öppna intervjuformen (Lantz 2007:33) som grund. Lantz menar att
den riktat öppna intervjun är den av hennes olika intervjuformer som gör det möjligt att
undersöka och genom en analys dra slutsatser om kvalitéer. I jämförelse med Lantz helt
öppna intervjuform där intervjuaren följer upp och ställer fördjupande frågor om vad
den intervjuade finner meningsfullt följer intervjuaren i den riktat öppna upp med
följdfrågor som är mer riktade efter studiens syfte (Lantz 2007:33). Ahrne och Eriksson18

Zetterquists (2011:40) motsvarighet skulle kunna vara den semistrukturerade intervjun,
men de anser dock att det egentligen knappast är möjligt, eller ens särskilt önskvärt att
dra några tydliga gränser mellan olika intervjutyper. För föreliggande studies skull är
dock en inramning genom en intervjuform ett bidrag för att få en mer samlad och
strukturerad stig att följa med en förhoppningsvis bättre reabilitet och validitet i
resultatet.
Den riktat öppna intervjun är enligt Lantz (2007) den metod som ger informanterna
möjlighet att nyanserat svara på frågor utifrån informantens egna perspektiv och
förutsättningar. Istället för att bara bekräfta eller avvisa frågorna ger den riktat öppna
intervjun enligt Lantz (2007) informanterna möjligheten att nyanserat svara på frågor
och ge intervjuaren en mer nyanserad och bred bild kring informanternas uppfattningar
kring en företeelse. Materialet som samlas in blir sammanhangsbestämd och ger en unik
möjlighet till förståelse av informantens uppfattningar om en företeelse (Lantz
2007:30). Ahrne och Eriksson-Zetterqvist (2011:40) menar dock att öppna frågor inte i
första hand ger en djupare kunskap men har samma bild av att det ger en bredare och
mer nyanserad bild av en företeelse.
Vid kvalitativa metoder är inte mängden intervjuer av största vikt men som Ahrne och
Eriksson-Zetterqvist (2011) skriver kan intervjuaren efter ett antal intervjuer uppleva en
mättnad, där samma svar återkommer från de intervjuade. Därmed är inget sagt om
någon specifik gräns för hur många eller få personer som behöver delta i intervjuer för
att få ett användbart material (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011:44). Föreliggande
studie ämnar ge en inblick i instrumentlärares erfarenheter, åsikter och kunnande om
videos och redovisa en nyanserad och lite bredare bild snarare än att försöka skapa ett
generellt resultat

5.2 Urval
Urvalet för studien är instrumentlärare från två olika kulturskolor i södra Sverige.
Instrumenten de lär ut är enbart rock- och popinstrument, närmare bestämt trummor,
gitarr, piano och bas. Syftet och frågeställningarna med studien är att samla in några
instrumentlärares erfarenheter, åsikter och kunnande kring att använda videos i
läromedel. Urvalet gjordes genom att först skicka ut mejl till instrumentlärare jag sedan
innan haft mer eller mindre kontakt med för att se om de ville ställa upp, och i andra
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hand tips om instrumentlärare som de redan tillfrågade instrumentlärana gav. Totalt
tillfrågades sju instrumentlärare varav fem valde att delta i studien, de två som inte
deltog svarade aldrig på de utskickade mejlen. Informanterna var mellan 25 och 50 år
gamla

5.3 Intervjufrågor
Intervjufrågorna skapades utifrån studiens syfte och med hänsyn taget till tidigare
forskning samt vald teori och metod. Tillvägagångssättet grundas i Lantz (2007:55-56)
beskrivning om att frågeområdena i en intervju är avgränsade mot den bakgrund och
förförståelse intervjuaren har för sin intervju. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011:36)
understryker också att, utan att först läsa in sig på tidigare forskning och reflektera över
metoder är det svårt att veta vad intervjuaren ska fråga efter. Genom förståelse av Lantz
(2007:55-56) och Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011:36) beskrivningar av
intervjufrågor samt handledning från handledaren skapades en rad frågeområden
(Bilaga A & B) följt av upp till fem följdfrågor. Enligt Lantz (2007) ska följdfrågorna
agera som hjälp för att leda den intervjuade vidare eller tillbaka till vad intervjuaren
finner relevant för sin studie. Vidare är följden av frågorna flytande till vad informanten
kommer in på och kan på så vis anpassas under intervjuns gång (Lantz 2007:58-59). Till
intervjun skapades två serier med frågor (Bilaga A & B), anpassade till om informanten
använde videos i sin undervisning eller om informanten inte alls använde sig av videos.
Den senare (Bilaga B) var då till för att fånga informantens åsikter om videos medan
den första (Bilaga A) skulle fånga både erfarenheter och åsikter.
Frågorna skapades med TPaCK-modellen i åtanke, där frågornas konstruktion skulle
öppna upp för svar från informanterna som skulle kunna gå att tolka utefter deras olika
kunnande inom teorins ramar. Som ett exempel kan nämnas frågan – Förbereder du
eleven på något sätt för att eleven bättre ska kunna ta till sig innehållet i videon? – Här
öppnar intervjun upp för informanten att ge sin bild av hinder och problem som kan
skapas mellan ämnesinnehåll och teknologi eller pedagogik och teknologi. Informanten
kan samtidigt ge sin syn på lösningar eller om informanten upplever några problem med
de olika kombinationerna av kunnande. Följdfrågorna som till exempel – Vad behöver
eleven ha för förförståelse för att kunna använda videos? – visar på informantens syn
på kunnande inom teknologi och ämnesinnehåll och vad informanten anser att eleverna
behöver ta till sig från ämnesinnehåll och teknologi för att kunna öva med en
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kombination av de båda. Frågorna öppnar även upp till att låta informanterna berätta om
hur de jobbat med olika elever som exempel för att om möjligt komma närmare
informanternas erfarenheter och åsikter.

5.4 Intervjuerna
Intervjuerna genomfördes på av respektive informant angiven plats och tid vilket vid
alla tillfällen var i anslutning till deras arbetsplats. Intervjuerna samlades in under loppet
av två veckor och var mellan 30-60 minuter långa. Vid den kortaste (Kim 22/3) fanns
dock en viss tidspress som avgjorde längden och vid den längsta blev intervjun plötsligt
avbruten av en elev då koll på tiden glömts bort under intervjuns gång. Tanken var att
intervjuerna skulle ta cirka 30 minuter men det var en avvägning i kortaste laget. Ahrne
och Eriksson-Zetterquist (2011:49) skriver att intervjuaren ska göra ett aktivt val i att
vara så lik den intervjuade som möjligt eller att ta en mer utomstående position som olik
och annorlunda. Lantz (2007:7) skriver att om informanten är nervös eller känner sig
obekväm under intervjun så kommer informanten inte till sin rätt. Ahrne och ErikssonZetterquist (2011:43) beskriver också hur den valda miljön kan påverka utfallet på
intervjun. Med ovanstående i åtanken skulle intervjun skapa en känsla av en diskussion
på en så lika nivå som möjligt. Miljön var satt till deras arbetsplatser vilket gjorde att
det var deras hemmaplan och i en kontext av arbete så att intervjun samtidigt inte skulle
vara för avslappnad. Intervjuerna öppnade med allmänna frågor om deras jobb och
deras förutsättningar med elever. Först senare kom frågor om vad de ansåg sig ha svårt
för att lära ut till sina elever. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011:48) föreslår
nämligen att intervjuer bör öppnas med enklare frågor för att skapa ett lugn. När väl en
kontakt skapats mellan intervjuare och den intervjuade kan svårare och kanske mer
känsliga frågor ställas.

5.5 Dokumentation
Som insamling av intervjuerna användes en Zoom H1 mikrofon för inspelning. Ett val
var att inte föra några anteckningar om informanternas reaktioner eller svar under
intervjuerna för att istället kunna vara mer närvarande i en aktiv diskussion. Intervjuerna
var dock långa så en avbockning av frågorna var nödvändig för att inte tappa bort någon
fråga eller ställa samma fråga onödigt många gånger.
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5.6 Etiska aspekter
Studien har följt vetenskapsrådets (2002:5-16) riktlinjer för humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Genom missivbrevet förklarades syftet med
intervjuerna och den studie informanterna fick erbjudande om att delta i enlighet med
informationskravet. I Missivbrev framgick även att studien var en del av en kurs i
musiklärarutbildning på Linnéuniversitetet och att färdig studie publiceras i DIVA. Det
gjordes tydligt att det inte var deras person studien syftade på utan deras åsikter och
erfarenheter och att deras deltagande var frivilligt och kunde avslutas även efter
genomförd intervju. I enlighet med samtyckeskravet fick deltagarna då tacka ja till
deltagande genom mejl. Intervjuerna inleddes med att hastigt upprepa ovanstående och
svara på eventuella frågor och återigen få ett samtycke om deltagande. Det förklarades
också att inspelningen av samtalet samt allt material och personuppgifter bara var till för
studien och inte skulle skickas vidare under eller efter studien i enlighet med
nyttjandekravet. Det gjordes också klart att informanterna inte skulle kunna identifieras
av utomstående i enlighet med konfidentialitetskravet och att allt som inte ingick i
publiceringen, det vill säga inspelningar, anteckningar och transkriptioner, efteråt skulle
förstöras.
Innehållet av föreliggande studie ansågs dock inte medföra risker att hänga ut någon av
informanterna och det var ingen av informanterna som visade på att uppleva några
frågor som utlämnande eller kräva känsliga svar. Att använda videos som läromedel och
stöd är för instrumentlärare helt frivilligt i sig.

5.7 Transkribering och analys
Rennstam och Wästerfors (2011) tre analyssteg har använts under bearbetningen av de
insamlade intervjuerna
•

Steg 1: Genom att skapa en struktur i materialet där innehållet placeras in i olika
kategorier lär forskare känna materialet och löser kaosproblemet.

•

Steg 2: Materialet reduceras till att bara visa upp vad som är relevant för syfte
och frågeställningar i studien och löser representationsproblemet.

•

Steg 3: Tidigare forskning ställs mot materialet för att argumentera bidrag och
brister i studien och löser då auktoritetsproblemet.
(Rennstam & Wästerfors 2011:194-209)
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En struktur skapades redan före transkriptionen genom att lyssna igenom varje intervju
och anteckna vad som togs upp och när. Under transkriptionen kunde därför en första
reduktion göras genom att inte skriva ner vissa passager i intervjuerna. Exempel på det
var om Gary Willis signaturbas eller om elevers möjlighet att låna eller hyra instrument,
som inte hade något med studiens syfte och frågeställningar att göra. Varje inspelad
intervju resulterade i sex till tio sidor transkriberat material. Nästa steg var att åter
strukturera innehållet för att sammanställa informanternas upprepningar och samla ihop
svaren eftersom intervjuerna kunde återkomma till vissa frågor. Varje transkription
färgkodades så att allt en informant till exempel tog upp om vad en video kan förmedla
till elever fick en färg. Genom en reduktion av upprepningar, till exempel Alex som vid
flera tillfällen tog upp fingersättningar, sammanställdes nu en sammanfattande text om
varje informant på cirka två sidor var. Både transkriptionerna och den sammanfattande
texten finns sedan sparad på en persondator för att vid studiens färdigställning raderas.
Materialet fick nu ställas mot teorin där det från början kategoriserades efter alla sju
fällt som TPaCK-modellen skapar men reducerades sedan till att bara kategoriseras till
de fyra överlappande fälten i TPaCK-modellen. Detta eftersom syfte och
frågeställningar i föreliggande studie inte ser till det separata kunnandet utan till där
ämnesInnehålls-, Pedagogiskt- och Teknologiskt-kunnande möts. Varje informants
uttalanden tolkades om och till vilken kategori deras åsikter och erfarenheter skulle
kunna passa in i TPaCK. Till exempel tolkades en informants åsikt om ett ointresse av
teknologi och att därför inte involvera videos i undervisningen till Teknologiskt
pedagogiskt kunnande och erfarenheten att videos var lösningen på problem i
undervisningen till teknologiskt pedagogiskt ämnesinnehållskunnande. Varje enskild
tolkning utifrån den sammanfattade texten kontrollerades också mot transkriberingen så
att inget av värde hade fallit bort i reduceringen. En sista reduktion av materialet bildade
sedan det resultat som i föreliggande studie presenteras nedan följt av en diskussion där
resultatet ställs mot tidigare forskning.
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6 Resultat
Alla informanter skiljde sig från varandra och speglade var sin bild av hur de jobbar
eller ser på videos som läromedel. Deras förutsättningar med längd på lektioner, lokaler
och elevgrupper skiljde sig däremot inte nämnvärt åt. I kapitel sex redovisas de fem
informanternas intervjuer var för sig för att sedan följas upp med en sammanfattning
som redovisar utmärkande detaljer och gemensamma ståndpunkter bland informanterna.

6.1 Intervjuerna
Studien syftar inte till någon jämförelse eller utpekande av genus och därför används
pronomen hen och henom om informanterna. Informanternas namn är fiktiva och
androgyna.
6.1.1 Robins berättelse om videos 3/4
Robin berättar att hen avslutar nästan alla lektioner med att lägga tre minuter
tillsammans med eleven för att skapa en kortare video. Robins intresse för att jobba med
videos i sin undervisning kommer ifrån hens distansstudier till musiklärare där Robin
som elev fick ta del av kurser genom videos. Än idag tar Robin distanskurser i gitarr
genom en betaltjänst via internet där läraren är en idol för Robin. Robin berättar att
videos skapar ett flexibelt arbetssätt där en elev kan ta del av instruktioner när det passar
eleven. Samtidigt är musik ett språk och inlärningen av dem båda därför liknande enligt
Robin. Robin beskriver att eleven först ska få lyssna och härma för att skapa en grund
innan teori och notskrift läggs till.
Robin tog från början in videos i undervisningen för att hjälpa elever att inte glömma
bort läxan men videons plats i undervisningen har sedan dess utvecklats till att innefatta
många olika moment i undervisningen. Oftast anser Robin att det går fortare att själv
spela in en kortare instruktionsvideos istället för att leta upp en passande video från
internet. Robins videos är dock i formatet av liveinspelningar utan redigering och därför
anser Robin att vissa undervisningsmoment görs bättre av andra när videon är mer
redigerad och kan innehålla animationer. Även musikvideos och konsertvideos kan
användas för att visa hur ett riff spelas av riffets skapare eller som en orientering för
eleven att se när hen ska spela när flera gitarrer är en del av musiken.
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Att videos från internet är på engelska menar Robin inte är något problem eftersom hen
i sin undervisning lär ut engelska musiktermer då de är mer passande för de genrer hen
oftast spelar med sina elever. Ett problem med engelskspråkiga videos var dock om
deras ursprung var från USA och om skaparen av videon då var sponsrad. För Robin
kunde sponsrade videos vara onödigt långa för att tiden skulle gå, då sponsorsystemet
gav pengar per minut video och inte hade med kvalitét att göra. Initialt berättar Robin
att det var lite problem med hur en videos skulle spelas in för att det skulle bli tydligt
för åskådaren. En frustration fanns i att ibland lägga ner tid på att skapa en video till en
elev som sedan aldrig ens tittat på videon och att hen då hellre hade sett sig hjälpa en
annan elev som istället kanske hade sett videon 15 gånger.
6.1.2 Kims berättelse om videos 22/3
Kim berättar att YouTube är en källa till kunskap som hen ofta går in på för att lära sig
låtar. ”Det finns fantastiska pedagoger på YouTube så det är en inspirationskälla både
för att jag ska lära mig en låt men också till hur jag ska lära ut en låt”. Videon får sedan
gärna kompletteras med en TAB eller noter för att på så vis ge information från flera
källor.
Med elever berättar Kim om tre olika sätt att jobba med videos. 1) att själv skapa
instruktionsvideos, 2) att elever får filma instruktioner som Kim ger och 3) att eleverna
får med sig en länk eller QR-kod till en YouTube-video. Kim berättar att utöver att ge
eleverna videos för att kunna komma ihåg och återkoppla till lektionen används videos
också till att ge eleverna något extra om de ber om mer, och då blir videon mer som en
förförståelse inför kommande lektion eftersom att Kim inte ger eleverna videos utan att
själv återkoppla till dem med eleverna.
Att pausa och spola och hur eleven ska titta på videon var inget Kim tänkt på, men
berättar att det kanske borde vara något hen ska tänka på när frågan ställs under
intervjun. Kim berättar dock hur hen ibland upplever kvalitén på instruktionsvideos från
YouTube som mycket dåliga och ger samtidigt en bild av att vilja skydda sina elever
från dåligt material genom att servera videos till sina elever och inte uppmuntra dem att
själva leta ”Videos väljer alltid jag ut men låtar väljer jag ju via önskemål av eleverna.
Jag har ju också personliga favoritpedagoger på YouTube som jag ofta återkommer till,
men om det inte finns någon bra video till den valda låten kan jag ju spela in något
själv”. Kim berättar hur videos kan ta upp allt inom musiken men att Kim själv helst
undviker videos när undervisningen kommer in på musikteori.
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Intervjun avslutas med att Kim tydliggör att videos ses som ett komplement som
utvecklar undervisningen till att kunna ge elever en mer djup bild av innehållet. Det kan
också då ge möjligheten att kunna gå igenom det lite svårare innehåll på lektionen och
sedan låta eleven få försöka lösa de enklare delarna via videos mellan lektionerna.
6.1.3 Alexs berättelse om videos 29/3
Med inledande positiva tankar om videos berättar Alex tidigt att ”Jag kan visa så pass
mycket själv och det är mera spontant för mig att visa det på basen som en ingivelse än
att hänvisa till en video, och där kan jag vara lite hindrad av datorer och sådant då jag
tycker det är slött och tar onödig tid, mina händer är snabbare och instrumentet ligger
mig närmare än datorn”. Eleverna får istället vid behov filma delar av
lektionsinnehållet, speciellt vänsterhanden när Alex visar. Videos från internet är istället
något Alex använder som en inspirationskälla, men det är först när eleverna kommer
upp i nivå och visar nyfikenhet som videos som inspiration blir aktuellt.
Alex berättar att hen inte ser några problem med att elever på egen hand ser på videos.
Alex åsikter blir här tydliga i att det är bättre att eleven spenderar tid med sitt instrument
och kanske lär sig lite fel från en video de själva valt att titta på än att inte spela alls på
instrumentet. De lär sig alltid något. Alex menar också att elever själva då behöver lära
sig förstå när något blir fel och att vara kritisk och sålla bland videos. Det är något som
hör till snarare än att vara ett problem. Elevers missuppfattningar kan sedan ge upplägg
till lektioner med Alex där felen rättas till.
Alex berättar om videos fördelar med att hjälpa elever med tajming och att kunna
orientera sig i låtar genom att spela till videos, men problematiserar samtidigt videos
med att elever kan bli för beroende och inte kan ta med sig en video för att kunna spela
med andra eller vid ett uppspel för Alex spela till en video. Alex problematiserar även
att videos ofta är på engelska och kommer under intervjun fram till att hen kanske borde
införa en ”liten crash-course i engelska musikbegrepp för YouTubetittande”. Det enda
som Alex nämner som exempel på när en video inte kan vara till hjälp är notläsning.
Här berättar Alex snarare om behovet av att ofta befinna sig i en miljö där noter
används, kanske i orkestrar eller att någon i elevens familj läser och spelar efter noter.
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6.1.4 Stevies berättelse om videos 31/3
Stevie berättar om hur hen upplever det svårt att lära sig något med hjälp av en video
och samtidigt ha möjlighet att sitta bakom ett trumset. Till skillnad från många andra
instrument måste datorn enligt Stevie tas till trumsetet när en gitarr annars lätt kan
plockas upp mer spontant framför datorn vid musicerande. Stevie ser sig själv sitta
framför datorn med ett par trumpinnar och öva på knäna istället för att ta datorn till
trummorna, men det blir inte riktigt rätt för hen.
Med elever så berättar Stevie att det vore jättebra att kombinera lektioner med videos
men att hen tyvärr knappt gör det. Stevie berättar hur videos i dagsläget används först
om eleverna frågar om lite mer avancerade fills som Stevie i så fall anser tar onödig tid
från lektionen om de behöver plankas och därför hänvisar eleverna till en video. Tills
nästa lektion lär sig sedan Stevie själv vad videon tar upp för att kunna gå igenom det
med eleven. Stevie berättar hur hen vid bara ett tillfälle låtit en elev spela in en kortare
video under en lektion, videon skulle då vara som ersättning för att kommande veckas
lektion var inställd och att eleven då skulle få lite mer att öva på. Stevie berättar om ett
bristande intresse för tekniken till att skapa videos och troligtvis av den anledningen inte
involverar videos i undervisningen. Däremot resonerar hen om att det inte borde vara
något problem om hen oftare låter eleverna spela in henom under lektionerna.
Till internetvideos berättar Stevie att videos kan användas till allt innehåll och så länge
videon håller rätt nivå kan även en nybörjare lätt lära sig något från en video. Däremot
anser Stevie att de videos som håller bra kvalité oftast kostar pengar att få se, och att
utbudet på YouTube är opålitligt och kan tas bort. Något Stevie problematiserar är dock
ifall en video blir för mycket facit, att videos kan hämma elevers musikaliska uttryck
genom att låsa eleverna till att tro att det bara finns ett spelsätt som är rätt. Stevies
upplevelse är dock att eleverna sällan använder sig av videos och att Stevie kanske hade
använt mer videos om eleverna bad om det. På följdfrågan om elever bristande intresse
av videos kunde bero på att Stevie inte sått fröet svarar hen att det nog kan stämma.
6.1.5 Lees berättelse om videos 31/3
Trots att hen i många fall ser på en video för att lära sig exakt vad som spelas i den så är
inspirationen den största anledningen till att se på en video. I inspirationen finns för Lee
allt från hur trummorna är inställda med vinklar och höjd till hur stora och små rörelser
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trummisen i videon använder och anslagens utförande. Med elever använder sig Lee
sällan av videos utifrån utan låter istället eleverna filma moment i undervisningen.
Främst är videos skapade under lektionerna till för elever som är snabba på gehöret men
lite långsammare med noter. Lee beskriver varför inte videos från internet används
regelbundet med att det beror på att hen inte skapat något system. ”Jag har ju rätt
mycket videos i bagaget som jag skulle kunna använda mig av” säger Lee, men anser
sig behöva kategorisera dem för att kunna ha en tanke bakom varför en viss video
används. Lee berättar dock om hur videos kan hjälpa elevens eget uttryck, speciellt om
en jämförelse görs med andra läromedel. En video visar och förmedlar enligt Lee ett
uttryck på ett helt annat sätt än vad noter gör, videon kan visa det som noterna inte kan
förklara.
Vidare i intervjun berättar Lee om att lärarens roll är att presentera ett innehåll som får
eleven att bli intresserad, men det är inte lätt alla gånger och en video kan då hjälpa till
med att belysa samma innehåll från ett annat perspektiv. Lee fortsätter med att hen
därför borde bli bättre på att uppmuntra elever att lära sig från videos. En till aspekt när
det gäller att skapa intresse är om elevens förebilder dessutom finns i videon och då kan
en övning eleven funnit tråkig helt plötsligt bli väldigt ”hipp” om förebilden förespråkar
den.
Lee känner ett problem med att bara få ha 20 minuter i veckan med sina elever vilket får
henom att ge elever extra tid om möjlighet finns. Hens lösning är att ha grupper och på
så vis längre lektioner. Videos skulle som Lee berättar kunna vara en lösning på de
kortare lektionerna så länge videos håller rätt nivå. Den svårighet Lee beskriver som
störst är nämligen att hålla en undervisning på rätt nivå. Detsamma gäller att valet av
videos är på rätt nivå. I undervisningen har en lärare dock möjligheten att tillrättalägga
nivån om den upplevs fel åt något håll men en video är fast och ska nivån ändras måste
hela videon ändras. En video på för svår nivå skulle därför kunna få en elev att tappa
intresset från att fortsätta öva och lära sig.
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6.2 Analys av intervjuerna
Under intervjuerna tog informanterna upp eller blev tillfrågade om varför de använde
videos som undervisningsmaterial eller vad för nytta de kunde se i att använda videos.
Kriterierna för vad som i studien menas med videos presenterades för informanterna
som all kombination av ljud och bild. Detta för att öppna upp informanterna till att
berätta om erfarenheter och åsikter rörande videos så öppet som möjligt. I
Informanternas olika uttalanden kunde efter intervjuerna fyra olika kategorier urskiljas
till vad videos ansågs kunna användas som undervisningsmaterial till. Inspiration,
detalj, återkoppling och musikalisk form var de kategorier som analyserades fram.
Kategorierna kunde bildas utefter direkta ord, där informanterna kunde nämna videos
som återkoppling till lektionen eller som ren inspiration, men också utefter hur
informanterna kunde beskriva arbetssätt med videos som senare kunde sammanfattas
med kategorierna detalj och musikalisk form.
I informanternas uttalanden kunde även andra aspekter knytas till deras erfarenheter och
åsikter så som hur teknologin med videos kunde påverka innehållet, vilka hinder som
finns med videos och att videos bara används om det känns relevant för innehållet.
Dessutom kunde videos fungera som ett visuellt hjälpmedel som fungerade som en
utveckling och förlängning av lektionen.
6.2.1 Informatnernas användning av videos
De kategorier om användning informanternas erfarenheter och åsikter om videos i
undervisning kunde tolkas till är som sagt inspiration, återkoppling, detalj och
musikalisk form. Hur ofta de olika informanterna integrerade videos i sin undervisning
skiljde sig från Robin och Kim som tog till videos vid nästan varje lektion, Alex och
Lee som kunde ha inslag av videos i sin undervisning till Stevie som nästan aldrig
använt sig av videos.
Videos som inspiration beskrevs av informanterna kunna fungera som medel att visa
hur andra har spelat något som läraren tagit upp på lektionen, eller som tips på hur en
skala kan användas. Till exempel kunde Alex hänvisa till en Kanal på YouTube, för
inspiration till sina elever, där en dansk basist under namnet MarloweDk (Figur 2.) lagt
upp sina instruktionsvideos, I videon (Figur 2.) visar MarloweDk ett sätt att använda sig
av pentatonik i ett skapande av en basgång. Det kan också vara en presentation av något
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nytt moment eller genre för eleven där det visuella kan ge en enligt läraren tänkt mer
positiv bild av det nya. Som positiv tog både Robin och Lee upp hur instruktionsvideos
med idoler kan fungera som inspiration och hjälpmedel för att få eleven att skapa
intresse och motivation för vissa moment. Inspirationen kan också som Kim tar upp
vara en bekräftelse för eleven vad övning kan leda till genom att visa ett eller flera klipp
hur någon annan visat på progression i sitt övande.

Figur 2. Instruktionsvideo: MarloweDk – Funky Bass Lesson (MarloweDK, besökt 2017-05-29).

Återkoppling genom videos kan ta form i elevskapta videos där eleven får filma sin
lärare under lektionen, eller att läraren skickar med en video med eleven hem som
återkopplar till lektionen. Informanterna beskriver hur videos ger en extra möjlighet till
att öva och inte glömma eller missförstå föregående lektions innehåll. Där Robin menar
att en återkoppling med videos kan få eleven att utvecklas snabbare och, gemensamt
med Lee, att videos hjälper de som har lättare med gehöret och det visuella än med
noter. Som återkopplande video används elevskapta videos där eleven får filma moment
i undervisningen för att kunna ta med sig hem. I dessa videos finns en direktkontakt
med läraren eleven under inspelningen kan ställa frågor och få svar. Med sig hem har då
eleven en personligt anpassad video som knyter an till lektionens innehåll. Även
instruktionsvideos hämtade från internet eller skapta av läraren kan av informanterna
användas på liknande sätt, men är då inte alltid lika bra personligt anpassade efter en
viss elev. Som återkoppling använder Robin videos vid nästan varje lektion, medan
Alex, Kim och Lee tar in videos vid behov.
Detalj kategorin handlar om videos möjlighet att upprepande kunna visa upp tekniker
och moment i ett musicerande där eleven annars behövt förstå allt i ett moment på en
gång. Att istället upprepande se på en video ger som Lee förklarade det eleven
möjligheter att byta fokus och uppmärksamma eller upptäcka nya detaljer i
tillvägagångssättet att ta till sig en teknik. Det kunde även handla om detaljer som hur
andra genomför ett riff eller en passage i en låt. Till exempel så tog Robin upp låten Iron
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Man med Black Sabbath (Figur 3.) där hen kunde visa eleverna hur originalgitarristen
faktiskt bara spelade riffet på de två grövsta strängarna och att det är ett lättare sätt att
spela än att hoppa mellan fler strängar. En video kan också visa på detaljer som inte
syns i noter till exempel fingersättningar, slagmönster. Lee nämner hur hela
uppsättningen av ett trumset, rörelser och anslag är detaljer som en video visar men som
inte syns i noter.

Figur 3. Musikvideo: Black Sabbath – Iron Man (Black Sabbath, besökt 2017-05-29)

Som musikalisk form kan videos vara till hjälp att guida en elev till att förstå vad som
ska spelas vart eller lära ut en hel låt. Videon ger möjligheten för eleven att se och förstå
en musikalisk helhet. Videon kan på så vis visa en uppdelning av två gitarrstämmor
eller genom ett visuellt moment i en video säga åt eleven vart i låten hen är. Som
musikalisk form blir videon ett initialt stöd för eleven som senare inte ska vara
nödvändigt. Som musikalisk form beskriver Alex hur videos kan hjälpa till med
tajming, där elever som kanske har svårt att bara höra när en ton ska slås an kan en
video hjälpa till med att visa när tonen och anslaget ska komma.
6.2.2 Teknologins påverkan
Innehållsmässigt så ser inte informanterna många problem med att integrera videos som
teknologi i vad som kan läras ut, en informant pekar dock på att samspelet kan vara
begränsat medan en annan pekar på notläsning, men det är allt. Pedagogiskt kan dock
videons kapacitet begränsas av hur mottagliga eleverna är, enligt några av
informanterna är den bristande möjligheten till respons och dialog ett hinder. Problemet
är dock inget alla nämner och det troligtvis för att de lektioner som informanterna ger
eleverna kan tolkas som lösningen på videons brist. Under lektioner kan elevers
missuppfattningar och frågor tas upp och lösas. Lee är dock den enda som visar en
teknologisk pedagogisk syn på att videos kan bli meningslöst om inte eleverna förstår
vad de ska kolla efter i videon. Lees svar i intervjun ger däremot sken av att hen inte
anser sig lära eleverna hur de ska titta på videos samtidigt som en tolkning kan göras att
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Lee faktiskt lär dem det utan att tänka på det själv. När Kim och Alex får frågan om de
lär ut hur eleverna ska titta på och hantera videos så svarar Alex att hen inte är ”så
noggrann” och Alex anser att ”Nä det får de figurera ut själva”. Robin ser det som att
om de får några frågor så får de ta upp det under lektionen men ger då samtidigt bilden
av att eleverna själva måste förstå när de inte förstår. Den teknologisk pedagogiska
synen hos Kim, Alex och Robin kan tolkas som att videos är en självklar teknologi för
eleverna som det inte är deras sak att förklara. Alla tre ger emellertid även bilden av att
de uppmärksammar i spelet ifall något har blivit fel och tar det därifrån för att rätta till
felaktigheter. Uppmärksammande av fel kan dock ses som en mer innehållsmässig
aspekt än teknologisk. Vad gäller innehåll är däremot alla eniga om att nämna för
eleverna att vara kritiska mot videos hämtade från internet och att uppmärksamma
eleverna på att långt ifrån allt stämmer som finns på internet.
6.2.3 Hinder med teknologin
Videos hämtade från internet kan upplevas hindrande för en del informanter.
Informanterna beskriver alla i olika grad hur kvalitéer på videos hämtade från internet
kan skilja sig samtidigt som att mängden videos på sidor som YouTube gör det svårt att
finna passande material för sin egen undervisning. Alla utom en av Informanterna
beskriver därför hur videos som eleverna skapar på lektionerna känns mindre hindrande
än de som hämtas från internet och där elevskapade videos snabbt kan visa vad de vill
att eleverna ska få med sig efter lektionen. Stevie sticker ut som den enda av
informanterna som ser större hinder med att skapa videos själv eller elevskapta videos,
på grund av sitt teknologiska ointresse, än att använda videos från internet.
6.2.4 Teknologin underordnad innehållet
Robin pekar på hur videos gör det möjligt att kunna ta del av en levande instruktion när
det passar honom, innehållet förblir i och för sig det samma men tillgängligheten till
innehållet ökar tack vare videon. Det ämnesinnehållsteknologiska kunnandet hos
informanterna visar på att det framförallt är innehållet som ska förmedlas. Teknologin
med videon är bara ett medel för att förmedla innehållet och på så vis kan teknologin ses
som underordnad innehållet. Kan inte teknologin förmedla ett syfte med innehållet så
används inte heller teknologin utan en annan väg får skapas av informanterna. Exempel
på detta är Alex som anser att videos inte är till så stor nytta när det kommer till
notläsning. Lee säger att samspel kan vara svårt att förmedla med en video där en aktiv
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närvaro på konserter och att spela med andra är det som verkligen hjälper. En
förklarande tolkning om varför informanterna då inte är ”så noggrann” (Kim 22/3) med
teknologin är just det att teknologin är underordnad innehållet och kanske bitvis glöms
bort. Det är vad som syns i videons innehåll som betyder något
6.2.5 Visualisering
I alla fem intervjuerna framstår möjligheten till att visualisera innehållet som det
främsta bidraget videos som teknologi ger. Bidraget speglas bra av förklaring att ”ett
ljud hänger ihop med en rörelse” (Lee 31/3), där videon skapar aspekterna att kunna se
fingrar som rör sig, slagmönster på trummor eller inställningar på instrumentet. Det
visuella hjälper då de som har lättare att se än att bara höra, både sett till tajming men
också till orientering av en låts form. Videon förenklar också instruktioner, det som
annars hade behövt en lång förklarande text kan genom videon visas med mycket
mindre ansträngning och risk för missförstånd. Videos uppladdade via YouTube ger
också möjligheten att lägga tempot på åskådarens nivå genom att ändra hastigheten,
utan att ändra tonhöjden. En generalisering kan nog göras vad gäller att ingen informant
i studien sticker ut från denna åsikt om visualisering. Det som skiljer sig är istället i
vilken grad de applicerat videon i sin undervisning där Alex i intervjun spontant
granskade sig själv vid frågor om videos risker och faror. ”Men då säger jag emot mig
själv lite grann eftersom att jag säger att det inte finns några risker och faror med
videos, varför använder jag det inte oftare då? Det kanske inte är att säga emot sig själv
men jag tycker att det funkar snabbare för mig att visa med händerna än på en video”
(Alex 29/3). Tolkningen av Alex yttrande kan dock visa på att hen här kanske inte
tänkte på att elever vid behov spelar in Alex när hen själv visar och därför faktiskt
använder sig av videos och dess visuella möjlighet och förlängning av lektionen.
6.2.6 Videos som förlängning av lektionen
Det finns en enighet hos informanterna om videos möjlighet att vara en förlängning av
lektionen. Trots att informanterna i intervjun får begreppet förlängning av lektionen så
är begreppet det som summerar delar från varje intervju. ”De kan inte ta med sig mig
hem, men de kan ta med sig en video av mitt spel hem. Då kopplar eleven sitt övande
oftare till baslektionerna” (Alex 29/3). I perspektivet av TPaCK-modellen så är
förlängningen av lektionen den aspekt som är av störst betydelse för att involvera
teknologin videos med ämnesinnehåll och pedagogik i undervisningen. Tanken med
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video enligt Robin kan vara att få igång spelet hos en nybörjare där eleven hemma kan
titta, lyssna och härma från en sammanfattande video från senaste lektionen. En djupare
tanke från Robin var att få eleverna att med hjälp av videos förstå att de 20 minuterna
eleven har med Robin inte räcker för att bli bra, eleven behöver öva mellan lektionerna
också. Enligt Kim är videon ett komplement som utvecklar undervisningen till att kunna
ge elever en fördjupad bild av innehållet. Eleven kan till exempel gå igenom svårare
innehåll med Kim och sedan, mellan lektionerna med hjälp av en video lösa de lite
lättare passagerna i innehållet. Stevie tar upp att eleverna under en lektion kanske får
möjlighet att se och testa en teknikövning i tre minuter och att en elev då skulle behöva
kunna se momentet igen och igen vilket då en video kan hjälpa till med mellan
lektionerna. Lee menar att om eleverna får med sig en videos mellan lektionerna så
finns möjligheten för eleverna att se detaljer och komma ihåg moment som är svåra att
ta till sig efter bara en genomgång.

6.3 Sammanfattning utifrån TPACK-modellen och varje informant
6.3.1 Pedagogiskt ämnesinnehållskunnande
Robin
Musik är för Robin ett språk och lärs därför in på liknande sätt. En elev behöver få
lyssna, härma och lära sig grunderna innan någon form av bakomliggande teori eller
notskrift presenteras i undervisningen. Genom att granska egenskapta videos har Robins
pedagogiska ämnesinnehållskunnande stärkts och hen anser sig blivit mer uppmärksam
på sin egen tydlighet i undervisningen. Videon har för Robin också hjälpt till att få
eleverna att komma ihåg läxorna mellan lektionerna.
Kim
Kim verkar delvis hämta inspiration till sin egen undervisning från videos för att se hur
någon annan lär ut. Hos Kim verkar det pedagogiska ämnesinnehållskunnadet sällan
komma utan användning av teknologin.
Alex
För Alex är det viktigt att elever spenderar tid med sitt instrument, sammanhangen kan
vara många och det är bättre att en elev lär sig lite fel än inte lär sig något alls. Det
pedagogiska ämnesinnehållskunnandet utan teknologin av videos är dominant i Alex
undervisning. Ett inarbetat arbetssätt som kanske gjort att videos känns som ett lite
främmande element.
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Stevie
Stevie mål med undervisningen är att ge elever ett eget medvetet musikaliskt uttryck.
För att ge elever ett uttryck är inte nödvändigtvis videos nyckeln utan att skapa ett
intresse i musiken där en elev kan ta inspiration från olika håll som skapar elevens eget
unika uttryck.
Lee
Lee jobbar mycket på att skapa en medvetenhet kring instrumentet där elever behöver
lära sig att se och tänka på detaljer. Lees åsikt verkar vara att lärares största dilemma är
att lägga nivån rätt för eleverna. Medvetenheten kring instrumentet och en bra nivå
verkar vara avgörande faktorer för att kunna ta in videos i Lees undervisning.
6.3.2 Teknologiskt pedagogiskt kunnande
Robin
Genom sin erfarenhet med att jobba med videos både som elev och sen som lärare och
elev ser Robin stor potential i att använda videos i sin undervisning. Hen ser möjligheter
och fördelar med att använda olika videos till olika pedagogiska syften och ser samtidigt
stora pedagogiska vinster med videos och hur de hjälper henom att förlänga lektionen
för att hålla eleverna i rätt riktning.
Kim
Videos är ett komplement till Kims undervisning, en hjälp till att förenkla både för Kim
och eleverna. Kim jobbar också med att aktivt serva sina elever så att användningen av
videos inte heller ska ställa till med några problem för eleverna genom att alltid vara
den som väljer videos och som ger eleverna länkar och QR-koder och finner Kim inget
lämpligt på internet så skapar hen en video själv.
Alex
För Alex är inte videos en vardaglig del av undervisningen. Användning av videos får
istället vara en del av eget lärande utanför Alex undervisning, för att se hur någon annan
har gjort eller för att lära sig något som inte tas upp på lektionerna. Först om eleverna
behöver så får eleverna filma sekvenser av undervisningen som stöd. Videos från
internet ses som ett litet hinder då det tar onödig tid.
Stevie
Stevie låga intresse för att själv skapa videos får hen att verka hindrad att ta in videos i
undervisningen. Videos används istället vid sidan av lektionen som hjälp för både
Stevie och elever när möjlighet syns och behövs.
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Lee
Eftersom Lee i olika sammanhang använder sig av videos så verkar inte Lee hindrad av
att använda videos i sin undervisning, eller för den delen skapa dem. Däremot ser Lee
begränsningar för när hen kan ta in videos i sin undervisning beroende på vilka elever
som är mottagliga för videos. Användning av videos är ett moment som växer i takt
med elevers nivå.
6.3.3 Teknologiskt ämnesinnehållskunnande
Robin
Robin jobbar aktivt med att använda olika former av videos för att passa innehållets
olika delar. Robin visar att hen har en stor vilja till att använda videos och att hen
verkligen trivs med möjligheterna det ger utan att känna sig hindrad. Robin har även
testat på olika kombinationer av video och innehåll som elev vilket kan vara det som
bidrar till en djupare förståelse av användbarheten i sin egen undervisning.
Kim
För Kim passar instruktionsvideos som format innehållet i hens undervisning bäst. Även
Kim visar ha en stor vilja till att sammanfläta videos med innehållet, som en självklar
del av innehållet. Kim verkar obehindrad till att skapa egna videos eller att leta och
kritiskt granska innehållet på internet, det är en naturlig del av Kims arbetssätt.
Alex
Videos är för Alex ett medel för att ge inspiration i undervisningen, en möjlighet att visa
vad övning kan leda till. Hen ser möjliga vinster med videos men har åsikten att det går
så mycket snabbare och är mer naturligt att själv visa moment av innehållet. Videos får
istället vara ett stöd till innehållet om eleven behöver det.
Stevie
Trots fördelarna Stevie kan se med videos är samtidigt videos ett hinder då datorn måste
tas till trummorna. Trots den upplevda otympligheten med instrumentets förhållande till
videon finns ändå en åsikt om att videos kan bidra till att lyfta fram detaljer i musiken.
Lee
Lee visar på en flexibel användning av videos tillsammans med innehållet, men
instruktionsvideos verkar vara det format hen föredrar. Videos främsta egenskap är
möjligheten att skildra detaljer i innehållet och detta är för Lee nyckeln till varför videos
är bra
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6.3.4 Teknologiskt pedagogiskt ämnesinnehållskunnande
Robin
Robin beskriver hur hen sett lösningar med att få in videos i sin undervisning kring
instrumentet och hur kombinationen av de tre aspekterna varit svaret till en för Robin
mer effektiv undervisning. Robins resonemang och entusiasm visar på ett flyt i sitt
arbete kring alla aspekter av ämnesinnehåll, pedagogik och teknologi.
Kim
Kims undervisning kan tolkas till att sällan vara utan alla aspekter i TPaCK.
Användningen av videos verkar så pass självklar att hen kanske till och med har svårt
att bedriva sina lektioner utan videos, alltså som om något då skulle saknas för Kim.
Alex
Alex undervisning kan bestå av inslag av videos, men det verkar bara ske då Alex
upptäcker att eleverna själva använder videos och stött på problem. För Alex verkar det
då inte finnas någon större erfarenhet och därav inget större flyt för en undervisning
som lutar sig mot videos. Istället finns flytet utanför videons värld där videos istället är
en inspiration, en inspiration som likväl kan fås via konsertbesök men är mer tillgänglig.
Stevie
Videos har enligt Stevie klara fördelar men samtidigt känner sig hen hindrad av sitt
ointresse att ta in videos i undervisningen. Videos finns istället i periferin och intervjun
verkar så ett frö till en tanke att videon kanske borde bjudas in mer.
Lee
Lee ger intrycket att flexibelt kunna gå mellan att använda videos i en undervisning vid
behov utan att känna sig hindrad samtidigt som undervisningen i stort verkar ske utan
videoteknologin. Lee visar på ett flyt i båda läger och känner sig därför inte låst och
hindrad av att varken använda eller vara utan videos, så länge eleven enligt Lee är
mottaglig för videos.
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7 Diskussion
7.1 Resultatet och den tidigare forskningen
Internet i form av videos är inte någon självklar del av instrumentundervisning. Att
Internet blivit en naturlig del av samhället (Cayari 2011:3) och att det gett stora
möjligheter att delta, samarbeta, kommunicera (Sherer & Shea 2011:57) och konsumera
(Cayari 2011:3) är det nog inget tvivel om. Internet har troligtvis också skapat nya
möjligheter till att lära ut musik (Thorgersen & Zandén 2014:233-234), men i
föreliggande studie är det inget som säger att videos från internet ska vara en naturlig
del av undervisningen. Det är istället upp till var och en av lärarna och deras intresse
och förmåga att se nyttan av vad internet kan erbjuda i form av videos. Kanske är det
andra former av resurser från internet som är mer naturliga och självklara i
instrumentlärares undervisning, men det har inte varit målet att undersöka i föreliggande
studie. Något som verkar mer naturligt för informanterna här är användningen av videos
skapade av eleverna under lektionen men det i varierande grad och man ser ingen total
enighet.
I tidigare forskning lyftes Berks (2009:5-6) tes om hur lärare kan vara kvar i det gamla.
I föreliggande studies resultat finns inget som tyder på en sådan generalisering. Istället
pekar Alex på ett kunnande om videos men väljer aktivt det som passar henom och
väljer därför också väljer bort att använda videos från internet för undervisningen.
Något som bekräftar vad Berk (2009:5-6) skriver är emellertid intervjun med Stevie
som av rent ointresse normalt inte använder någon form av videos.
Robin och delvis Kim är de som likt Cayari (2011:6) och Berk (2009:1) pekar på videon
som medel för en effektivare undervisning. Alla visar dock, på olika sätt, en åsikt eller
erfarenhet att videos kan vara ett medel för att förlänga lektionen och bekräftar Sherer
och Sheas (2011:57) påstående att en undervisning kan förstärkas med videos. Om
sedan videos verkligen gör instrumentundervisningen mer effektiv bevisas inte utan är
bara en åsikt och är för föreliggande studie ett upplägg för vidare forskning. Enligt
Sherer och Shea (2011:56) kan elever förvänta sig att få lära sig genom videos men i
intervjuerna är det ingen som antyder att det är eleverna som krävt att videos används.
Istället verkar de elever som vill använda videos ta tag i det själva och att sedan
instrumentlärarna eventuellt får handskas med eventuella följder.
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Informanterna verkar inte se den brist på kommunikation och respons som videos och
internet enligt Thorgersen och Zandén (2014:241) har inbyggt i sig. Informanterna ser
istället videos som en resurs och som ett valbart komplement till deras undervisning
precis som Cayari (2011:4) menar på att internet och videos ska vara. I Jones och
Cuthrell (2011:76) men även Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011:14) vision om att
videon är en stärkande resurs som ska hjälpa till ett bättre lärande kan också en
bekräftelse tolkas in. Den kommunikativa bristen som naturligt finns med videon löser
själva lektionen där instrumentlärarna fångar upp detaljer som blivit fel och svarar på
frågor som eleverna kan ha. Däremot behöver inte instrumentläraren vara en lösning på
motivationsproblem. Motivation var en nyckel för framgång för Thorgersen och
Zandéns (2014:237) studie där studenterna fick lära sig själva, men även med tillgång
till fysisk lärare är motivation en nyckel. Robins frustration över att ibland lägga ner
jobb på videos i onödan, då eleverna sedan inte ser på dem, visar på att bara för att en
lärare finns fysiskt tillgänglig så är inte det en garanti för motivation. Videon bidrar inte
med något om inte en motivation finns till att vilja lära sig, hur tillgänglig videon än är
som resurs
Om en video hämtad från internet ska användas som läromedel så måste den granskas
(Berk 2009:6-7; Jones & Cuthrell 2011:81-82; Sherer & Shea 2011:57) Samtidigt är det
svårt att hitta bland det stora utbudet (Cayari 2011:8; Sherer & Shea 2011:57) men Alex
nämner inte detta som ett problem utan som något man får ”räkna med”. Hen nämner
också att elever behöver lära sig när de går på ”minor”. Kanske är det så att elever lär
sig något genom att behöva urskilja vad som är av kvalité och inte och att de på så vis
lär sig en del av musiken. Alex fortsätter med att säga att det ”inte är farligt att lära sig
lite fel”. Alex menar att eleverna till slut lär sig och att hen som lärare finns där för att
rätta till fel. Lee lyfter istället videons problem med enkelriktning och risk för en nivå
som får elever att tappa intresset, vilket ligger helt i linje med Georgii-Hemming och
Kvarnhall (2011:16-17) vilka visade på problem med enkelriktning och exkludering.
Svaret skulle kunna vara att internets risk inte är så stor för en elev om eleven lär sig lite
fel men om eleven vill lära sig något som är allt för svårt finns risken att intresset
försvinner helt för instrumentet.
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Sherer och Shea (2011:57) beskrivna lösning där lärare, för att skapa ordning i internets
utbud, kan samla material till specifika hemsidor eller i kanaler på YouTube verkar ett
sådant tillvägagångsätt vara styrt av intresse från föreliggande studies informanter. Det
har nog också att göra med i vilken grad videos används i undervisningen och vilken
form av videos. De videos eleverna får skapa under lektionerna verkar ses som en
engångsprodukt där varje elev får med sig en unik video hem, inget någon av
informanterna sparar på. Videos hämtade från internet, och där i också eget skapta
instruktionsvideos, verkar vara det som sparas om intresset finns. Robin nämner en egen
blogg där videos sparas för elever att se, Kim vänder sig till olika kanaler på YouTube,
Lee säger att något är under uppbyggnad och Alex och Stevie har inget system.
En annan bekräftelse av tidigare forskning i föreliggande studie är informanternas
tydliga enighet för videon som något visuellt där åskådaren som Berk (2009:5) menar
använder flera sinnen. Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011:2) tes att människor inte
lär sig på något nytt sätt genom videos kan stämma, men att kunna ta med läraren hem i
form av en video har definitivt ändrat förutsättningar för elever att kunna återkoppla och
friska upp minnet. Det ger också eleverna möjligheten till att använda fler intelligenser
(Berk 2009:3) vid inlärningen hemma, vilket Alex ger exempel på när hen tar upp om
hur det visuella att se när något spelas kan hjälpa när eleven har problem med att få
tajming rätt med hörseln. Här kunde även informanternas möjlighet att se den digitala
musikpedagogen (Georgii-Hemming & Kvarnhall 2011:11) i olika former visa sig, där
vissa verkade vara mer låsta än andra. Tolkningen i efterhand var att vilka möjligheter
en informant såg med en video låg till grund för vad informanten hade testat och
kommit i kontakt med tidigare.
Elevernas skapande av videos kan ge möjligheter till en större medvetenhet för eleverna
och kanske även ett större deltagande på sidor som YouTube som Georgii-Hemming
och Kvarnhall (2011:21) menar att skapandet av ljud och bild kan bidra med. Att skapa
videos skulle även kunna bidra till att öppna upp ögonen för eleverna att själva söka
efter videos om det är något de själva kommer på att de vill lära sig. Det är nog dock
inget som sker direkt utan något som långsamt växer fram, ungefär som Lees syn på när
elever börjar bli mottagliga för videos, men om lärare medveten jobbar med videos som
verktyg i skolan (Thorgersen &Zandén 2014:240) lär eleverna förmodligen snabbare
komma till insikt om att de kan hitta informantion och lära sig nytt i hemmen

40

7.2 Metoddiskussion
Intervjuerna var uppbyggda med två olika men snarlika uppsättningar av intervjufrågor
(Bilaga A & B), frågor till de som använde och frågor till de som inte använde videos.
Under en testintervju upplevdes inga problem med denna polarisering av frågorna då
testpersonen klart och tydligt använde sig av videos i sin undervisning. Under de
efterföljande intervjuer upplevdes dock svårigheter att gå från den ena uppsättningen till
den andra då några av informanterna inte upplevdes vara någon som helt använde
videos eller inte alls använde videos. Polariseringen i uppsättningarna blev därför lite
meningslös och då togs beslutet att bara använda den uppsättning med frågor som
syftade till de som använde videos, men med till informanten individuellt anpassade
omformuleringar av vissa frågor. Utfallet av intervjuerna tros inte ha påverkats
nämnvärt av problemet men det hade nog varit smidigare för intervjuarens skull med en
uppsättning frågor som varit bättre formulerade för att kunna användas till alla
informanternas olika nivå av erfarenheter till videos.
Valet av att luta studien mot den öppet riktade intervjumetoden (Lantz 2007:33) kanske
inte bara därför var lämplig utefter studiens syfte och frågeställningar utan även direkt
räddande när det kommer till uppsättningen frågor. Intervjuerna skulle flyta som
diskussioner och frågorna som var skrivna var inte huggna sten utan var en hjälp för att
leda intervjun i önskad riktning. Kanske var det inte ens nödvändigt att ha två skilda
uppsättningar frågor från början utan det hade måhända varit bättre att dela upp
intervjufrågorna på områden som sedan innehållit följdfrågor anpassade för olika nivåer
av erfarenhet av videos.
Intervjuformen skapade även ett annat dilemma, nämligen problemet inte färga
informanterna med egna åsikter under intervjuerna. Vid en diskussion är det svårt att
inte flika in egna föreställningar om det som diskuteras vilket i en analys sedan kräver
ett kritiskt granskande av varje uttalande som en informant har gett. Analysen fick
snarare koncentreras på hur informanterna som helhet beskrev ett innehåll än på en
enskild mening, som kunde vara färgad av något de fått utifrån.
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7.3 Musikpedagogisk relevans
När studien tog sin början fanns tanken att väcka en tanke, en tanke på hur
instrumentlärare förhåller sig till videos. Ett intresse och en nyfikenhet har länge funnits
hos mig, men jag har själv aldrig tagit ordentligt tag i att lära mig med hjälp av videos,
eller hänvisat de få elever jag hittills haft till några videos. Studien blev då ett sätt att
upplysa mig själv genom att fråga verksamma instrumentlärare och se vad de har att
säga. Under studiens gång så har det sedan visat sig, både för egen del men även för
informanterna, att diskussionen och att öppna upp tanken med andra om hur vi som
lärare förhåller oss till videos i undervisningen verkar vara nyttig. Vid varje intervju har
informanterna uttryckt sig i stil med att – Det har jag inte tänkt på, det får jag nog
reflektera mer över i min undervisning. – Förhoppningen med föreliggande studie blir
då att även läsaren börjar reflektera över sin egen relation till videos och sin
undervisning, att något i studien väcker en tanke om hur läsaren själv gör eller vill testa.
Vilken tanke som väcks beror på vem läsaren är och hur hen i dagsläget förhåller sig till
videos i sin undervisning, alla är vi olika. En tanke i början av studien var att hålla en
gruppdiskussion mellan informanterna. Det ansågs senare inte tillföra studien i sig något
då studien inte avsåg att skapa en gemensam åsikt utan ville spegla olika personers
erfarenheter och åsikter, men på ett personligt plan hade det varit intressant. I
föreliggande studie har fem berättelser presenterats men fler finns och att ta upp
diskussionen om videos med någon kollega kanske kan vara lika givande som att
diskutera vilket annat pedagogiskt dilemma som helst.

7.4 Vidare forskning
Under analysen av föreliggande studies intervjuer kom tankar på att genomföra
uppföljningsintervjuer men det fanns inte resurser för en sådan uppföljning. En vidare
forskning skulle då vara en utökning av föreliggande studie där en uppföljande
insamling med följdfrågor och nya frågor skulle kunna skapa ett större djup. Något som
intervjun kom in på med en av informanterna i första intervjun skulle kunna lyftas upp
med de andra informanterna i en kommande intervju. Exempel på vad som skulle kunna
fördjupas och undersökas i uppföljningsintervju är hur kvalitéten och nivån på videos
innehåll enligt instrumentlärare kan påverka deras elever. I en sådan intervju kan
enskilda utstickande påståenden från informanternas förra intervjuer lyftas som frågor
med alla informanterna, inte för att skapa en gemensam generaliserande åsikt utan för
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att genom olika personers perspektiv nyansera enskildas påståenden som vid första
intervjun var avvikande från intervjuernas helhet.
Ett område som öppnade sig under studien var hur instrumentlärares lät sina elever
filma och skapa videos under lektionerna och hur alla utom en av informanter till och
från använde sig av dessa videos för sin undervisning. Här skulle en närmare intervjuoch observationsstudie på instrumentlärares användning av elevskapta videos vara
intressant, hur instrumentlärarna tänker och hur de går tillväga med sina elever. När en
lärares tillvägagångssätt med elevskapta videos kartlagts skulle även en större studie
som tittar på dessa videos effekt på undervisningen också kunna vara relevant. Robin
menar i föreliggande studie att elevernas filmande i slutet av hens lektioner har skapat
en mer effektiv undervisning för henom och att eleverna troligtvis utvecklas snabbare.
Är då Robins erfarenhet något som kan bekräftas med en studie? Ger elevskapade
videos en mer effektiv instrumentundervisning där eleverna snabbare utvecklas på sina
instrument?
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Bilagor
Bilaga A – Frågor för den som använder videos i eller i samband

med sin undervisning
Öppnande frågor:
• Vad undervisar du i för instrument?
o Undervisar du i flera instrument?
•

I mellan vilka åldrar har du elever?
o När brukar eleverna börja spela?
o Om och när brukar eleverna sluta spela?

•

Hur långa lektioner har du med dina elever?
o Har alla elever lika långa lektioner?
o Har alla elever lektioner lika ofta?

•

Kan du beskriva något tillfälle där du själv lärt dig något på ett musikinstrument
med hjälp av en video?
o Vad är dina upplevelser av att använda videos för att lära sig något på ett
musikinstrument?
o Vad såg du några fördelar av att använda videos? … (i jämförelse med
att lära sig med en lärare?)
o Såg du några nackdelar av att använda videos? … (i jämförelse med att
lära sig med en lärare?)
o Hur kom det sig att du vände dig till videos och filmer?
o Kan du ge ett exempel på vad du lärt dig från en video?

Huvudfrågor:
•

Har du vid något tillfälle använt dig av videos i samband med din undervisning?
T.ex. under lektionstid eller hänvisat eleven att titta på videos mellan
lektionstillfällena.
o Vid vilket innehåll i din undervisning har du möjlighet att använda
videos?
o Vad har varit dina mål med att använda videos som verktyg i
undervisningen?
o Kan du ge ett exempel på hur du jobbat med videos med en elev?

•

Förbereder du eleven på något sätt för att eleven bättre ska kunna ta till sig
innehållet i videon?
o Vad behöver eleven ha för förförståelse för att kunna använda videos?
o Lär du ut ett tillvägagångssätt till hur eleverna ska titta, pausa, spola och
spela upp m.m.?
o Vad behöver du uppmärksamma eleverna på?
o Vad finns det för risker och fällor för eleverna med att använda videos?
o Lär du eleven att själv kunna leta efter videos?

•

När du hänvisar dina elever till videos är det då specifika videos, specifika
personer/sidor/kanaler på internet
I

o Vad skulle ett typiskt innehåll i en video bestå av som du vill att dina
elever ska titta på, finns det sådana videos?
o Vad är det för typ av videos du använder? (musikvideos, konsertfilmer,
instruktionsvideos m.m.)
o Ger du olika tips/hänvisningar till olika elever efter ålder och nivå?
o Uppmuntrar du elever till att söka runt efter vad de själva är nyfikna på
utanför lektionsinnehållet?
o Vad tror du finns för fördelar för eleven med att leta upp videos på egen
hand?
•

Väljer du ut videos tillsammans med eleverna, efter deras önskemål eller väljer
du materialet helt själv? Berätta lite hur du tänker där.
o Vilka begränsningar ser du med videos i samband med din undervisning?
o Vilka fördelar ser du med videos i samband med din undervisning?
o Hur kommer det sig att du använder dig av videos i samband med din
undervisning?

•

Vad har dina elever problem med att lära sig i din undervisning?
o Vilka av de problemen tror du att videos skulle kunna bidra till att lösa?
o Finns de videos som kan hjälpa dig med dessa problem?
o Vad kan videos lära ut bättre än andra läromedel?

•

Har du skapat egna instruktionsvideos någon gång och om du har det, hur har du
använt dig av dessa?
o Vad har varit anledningen till att du valt att skapa egna videos för din
undervisning?

•

Vilka vinster kan du se med att använda videos i samband med undervisning?

•

Vilka risker och faror kan du se med att använda videos i samband med
undervisning?

II

Bilaga B – Frågor för den som inte använder videos i eller i samband
med sin undervisning
Öppnande frågor:
• Vad undervisar du i för instrument?
o Undervisar du i flera instrument?
•

I mellan vilka åldrar har du elever?
o När brukar eleverna börja spela?
o Om och när brukar eleverna sluta spela?

•

Hur långa lektioner har du med dina elever?
o Har alla elever lika långa lektioner?
o Har alla elever lektioner lika ofta?

•

Kan du beskriva något tillfälle där du själv lärt dig något på ett musikinstrument
med hjälp av en video eller filmklipp?
o Vad har du för tankar om att använda videos för att lära sig något på ett
musikinstrument?
o Kan du se några fördelar av att använda videos? … (i jämförelse med att
lära sig med en lärare?)
o Kan du se några nackdelar av använda videos? … (i jämförelse med att
lära sig med en lärare?)
o Hur kommer det sig att du inte använt dig av videos och filmer?
o Kan du ge ett exempel på något du kan tänka dig att man kan lära sig
från en video?

Huvudfrågor:
•

Har du vid något tillfälle använt dig av videos/filmklipp i samband med din
undervisning? T.ex. under lektionstid eller hänvisat eleven att titta på videos
mellan lektionstillfällena.
o Vid vilket innehåll i din undervisning skulle det vara möjligt att använda
videos tror du?
o Vad kan du se för mål med att använda videos?

•

Vilka förutsättningar skulle behövas för att du skulle använda dig av
instruktionsvideos i samband med din undervisning?
o Vilket musikaliskt kunnande skulle elever kunna få ut av att titta och
lyssna på videos tror du?
o Tror du det finns något som är lättare att ta till sig med hjälp av en video
istället för på en lektion
o Vad skulle krävas för att instruktionsvideos skulle användas i din
undervisning?
o Vilket material tror du skulle vara lämpligt?
o Vad kan en instruktionsvideo bidra med till din undervisning?

•

Tror du att elever klarar sig själva när det kommer att lära sig från internet eller
anser du att de kan behöva hjälp med hur man lär sig genom att titta på videos?
III

o Vad behöver eleven ha för förförståelse för att kunna använda videos?
o Kan en lärare behöva lära ut ett tillvägagångssätt till hur eleverna ska
titta, pausa, spola och spela upp m.m.?
o Vad tror du man behöver uppmärksamma eleverna på?
o Vad finns det för risker och fällor för eleverna med att använda videos?
o Vad tror du finns för fördelar för eleven med att leta upp videos på egen
hand?
•

Även om du inte använder dig av videos i samband med din undervisning, tipsar
du någon gång dina elever om att de på egen hand kan titta på videos och lära
sig från dem?
o Vad skulle ett typiskt innehåll i en video bestå av som du vill att dina
elever ska titta på, finns det sådana videos? (specifika videos, specifika
personer/sidor/kanaler…)
o Vad skulle du kunna tänka dig att tipsa om för videos?
o Ger du/skulle du ge olika tips/hänvisningar till olika Elver efter ålder och
nivå?

•

Vad har dina elever problem med att lära sig i din undervisning?
o Vilka faktorer tror du är bidragande anledningar till att eleverna har
problem med att lära sig dessa delar?
o Vilka av de problemen tror du att videos skulle kunna bidra till att lösa?
o Tror du att det finns videos som kan hjälpa dig med dessa problem?
o Tror du att videos kan lära ut något bättre än andra läromedel?

•

Skulle du kunna tänka dig att själv skapa en instruktionsvideo någon gång och
hur hade du använt dig av en sådan video?
o Vad skulle behövas/krävas för att du skulle skapa en instruktionsvideo
till din egen undervisning?

•

Vilka vinster kan du se med att använda videos i samband med undervisning?

•

Vilka risker och faror kan du se med att använda videos i samband med
undervisning?

IV

