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Abstract 

This study examines four pupils approach to the use of video lessons on 

YouTube as a tool for learning on their musical instruments. The thesis is based 

on interviews and observations with the study participants. In the interviews, the 

pupils talk about their practicing and in the observations they demonstrate it 

practically. The study also examines the various pupils views on the pros and 

cons on YouTube as a tool for learning. 

 

The study shows some of the practices the study participants use with 

YouTube's video lessons. For example the use of a chronologically or non 

chronological approach, the use of the pause function, vocal support, focused 

left- and right-hand playing and phrase repeating. In the discussion the result is 

analyzed and the practices are focused down to two main factors that 

summarizes the different approaches. Then a theoretical model is presented to 

categorize different approaches to YouTube as a tool for learning on musical 

instruments. 
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1 Inledning 

 

Om du på något sätt aktivt musicerar och använder dig av internet som källa för att lära 

dig låtar, tekniker och skalor, har du säkert stött på YouTube-klipp i din Google-

sökning som på ett eller annat sätt innehåller det du söker. Om du söker någonting för 

gitarr brukar dessa klipp ofta vara uppbyggda på samma sätt: en lärare som sitter 

mittemot en kamera som är fast och på sådant avstånd att du ser hela gitarren och hela 

lärarens huvud. Läraren i videon förklarar med hjälp av röst, gester och genom att visa 

på instrumentet för att du ska förstå. I vissa fall brukar även en andra och tredje kamera 

klippas in som filmar närbild på höger- och vänsterhand. Ibland kan också symboler 

såsom grepptabeller och noter klippas in eller läggas ovanpå videoklippet för att 

illustrera lärarens innehåll. Det är den här typen av videor som i denna studie kommer 

att kallas för lektionsvideo. Även om du kanske inte själv har klickat på en sådan här 

länk, har säkerligen majoriteten av de ungdomar som idag håller på att lära sig ett 

instrument någon gång har gjort det. I och med YouTube och möjligheten att ladda upp 

och visa videoklipp direkt på internet har sättet att sprida information via detta medium 

förändrats. När internet var nytt och bandbredden var låg dominerade den textbaserade 

informationen. Tack vare utbyggnaden av bredband och dess möjliggörande av 

YouTube har vi börjat röra oss mer emot en muntlig tradition där röst och mimik blivit 

medlet för spridning istället för text. Det går att göra liknelsen att gå från ensamstudier i 

en bok, till ett lektionstillfälle där elever från hela världen samlas för att lyssna på en 

lärare. Det finns idag många självutnämnda lärare på YouTube som delar med sig av 

sina kunskaper inom olika områden. I denna studie undersöks vad som händer i mötet 

mellan en musicerande ungdom och videolektioner på temat musik på YouTube. Målet 

är att beskriva hur dessa ungdomar går tillväga när de sitter framför videolektioner för 

att lära sig något nytt på sina instrument. Genom att titta på de praktiska tillvägagångsätt 

studiedeltagarna använder, är det inte lärandet som är huvudfokus för denna studie. Det 

är hur deltagarna deltar och går tillväga vid användandet av YouTube som hjälpmedel 

vid instrumentövande som är det centrala. Eva Georgii-Hemming och Victor Kvarnhall 

(2011:2) säger att även tittande på till exempel musikvideor kan innebära en form av 

deltagande och lärande. Denna typ av videoklipp och hur detta skulle kunna se ut är inte 

föremål för denna studie.  
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Även om YouTube och det sättet att sprida information på internet kunde ses som 

någonting relativt nytt, då det startades 2005, går det att argumentera för att 

tillvägagångssätten för att lära sig musik på internet i grunden inte är särskilt 

revolutionerande (Georgii-Hemming & Kvarnhall, 2011:2). I en studie av Thorgersen 

och Zandén (2014:237) såg författarna till exempel att studenterna som deltog valde att 

använda sig av just instruktionsvideor (såsom videor från YouTube), noter, elektroniska 

stämapparater och text när de fick i uppgift att lära sig ett nytt instrument via internet. 

Det är i sig saker som har funnits i världen utanför det digitala långt innan YouTube. 

Denna studie har emellertid utgångspunkten att lärandet via internet är ett viktigt 

forskningsområde eftersom det handlar om internets, och i det här fallet YouTubes 

popularitet, samt den direkta tillgången till information. Eftersom YouTube finns i 

mångas medvetande är det högst relevant att titta på just hur det används i praktiken för 

informationsinhämtning och i det här fallet lärande och övande på ett musikinstrument. 

Alla deltagare i den här studien får någon form av traditionell undervisning på 

instrument i sin gymnasieutbildning. Därför går det att säga att YouTube blir ett 

komplement för deras inlärning. Studien syftar till att beskriva de tillvägagångssätt som 

uppstår i mötet med videolektioner på YouTube. 
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2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever i årskurs tre på estetiska 

programmet med inriktning musik gör när de använder sig av videolektioner på 

YouTube som hjälpmedel i sitt instrumentövande. Studien syftar också till att beskriva 

vad dessa elever säger och berättar om eventuella svårigheter och fördelar med 

YouTube som verktyg.  

 

 

2.1 Frågeställning 

- Vilka tillvägagångssätt har eleverna när de använder sig av videolektioner på 

YouTube i sitt instrumentövande? 

- Vilka för- och nackdelar uttrycker eleverna att det finns med att använda 

videolektioner på YouTube som hjälpmedel i sitt instrumentövande? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

 

3.1 YouTube som fenomen 

YouTube startades 2005 av Steve Chen, Chad Hurley och Jawed Karim som tidigare 

jobbat på PayPal. Även om företaget satsade på att göra webbsidan mer 

användarvänliga än de flesta andra, var den inte för tiden revolutionerande då det fanns 

ett flertal samtida konkurrenter. Enligt Burgess och Green (2009) har Karim emellertid 

sagt att han tror att framgångarna kom av den inbyggda videospelaren som tillät direkt 

åtkomst på webbsidan, enkelheten att dela med sig av videoklipp genom länkar, 

videorekommendationer intill videospelaren samt kommentarsfälten. Redan i Oktober 

2006 köptes YouTube upp av Google för 1,65 miljarder dollar (Burgess & Green, 

2009:10). Enligt företaget Webmie som mäter webbtrafik och publicerar det på deras 

lista Reach50 ligger YouTube idag (2015-12-30) på tredje plats över de mest besökta 

webbsidorna i Sverige med Googles startsida och Facebook på första och andra plats. 

YouTube har alltså på lite mer än 10 år blivit en betydande maktfaktor i hur information 

sprids. Dess nyckelord, eller slogan har blivit Broadcast Yourself vilket signalerar den 

deltagandekultur företaget vill ska finnas bland dess användare. Det vill säga att vem 

som helst kan skapa och publicera innehåll som sedan kan konsumeras av omvärlden 

(Burgess & Green, 2009:12). Det är dock en värld där företagen slåss mot 

privatpersoner och det går att argumentera för att YouTube inte är så demokratiskt som 

det vill framstå. Detta eftersom sökalgoritmerna de valt att implementera gör det svårt 

att hitta videoklipp som inte redan är populära, vilket gör att de kommersiella intressen 

som har resurser och etablerade kanaler får spridning då de syns mest när en sökning 

genomförs (Georgii-Hemming & Kvarnhall, 2011:18). 

 

3.2 Videoinnehåll 

I en studie av Kruse och Veblen (2012) studerades och analyserades innehållet i 40 

stycken videolektioner för banjo, mandolin, flöjt och gitarr inom genren folkmusik. 

Dessa klipp var främst riktat till nybörjare inom musik, vilket författarna tror beror på 

att nybörjare har en större tendens att hålla sig till internet och inte söker kunskap i 

andra sociala sammanhang som lite mer erfarna musikanter. Även om denna studie var 

begränsad till folkmusik och Nordamerika ger den oss en bild av hur dessa videoklipp 

kan se ut rent innehållsmässigt. Detta kommer att vara relevant senare när resultateten 
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diskuteras i förhållande till videoklippens innehåll. Majoriteten av alla dessa videoklipp 

börjar med att läraren först visar hur den givna låten går, för att sedan ta ned tempot och 

bryta upp den i små delar, där också speciellt problematiska bitar får extra 

uppmärksamhet. Kruse och Veblen undersökte i den här studien bland annat på hur 

mycket av dessa lektioner som bestod av prat och hur mycket som bestod av spel. Där 

konstaterades att den sammanlagda andelen prat sett över alla klipp var 59%. Mest prat 

var det på lektionerna för mandolin (65 %) och minst på gitarrlektionerna (46 %). De 

kunde också se att majoriteten av dessa klipp var inspelade i någon form av studiomiljö, 

följt av videor inspelade i hemmamiljö. Alla videor var också delar av längre serier, 

vilket visar att videoklippen bara gav isolerade exempel ur ett större pedagogiskt 

sammanhang. Större delen av lärarna som figurerade i dessa videor var män och alla 

lärare var vita till hudfärgen. Videoklippen behandlade främst områdena spelteknik följt 

av teori och melodi. Det område som fick minst utrymme av det de studerade var 

improvisation (Kruse & Veblen, 2012:81-84). 

 

3.3 Informellt och blandat lärande 

Informellt lärande är ett begrepp som ofta kommer upp när lärande på internet 

diskuteras. Begreppet beskriver det lärande som sker i det vardagliga livet till skillnad 

från det formella lärandet som sker i skolan (Egidius, 2008:310). Inom det 

musikpedagogiska forskandet är detta relevant på grund av det musikaliska lärandet 

som sker utanför skoltid i exempelvis orkestrar och band. Det går dock att argumentera 

för att det formella och informella lärandet i mycket hög grad hänger ihop, för sett ur en 

utbildningskontext gör sig omvärlden mer och mer påmind inom skolan. Skolan har 

bara blivit en av många platser för inlärning (Folkestad, 2006:143-144). Genom att 

blanda det formella och det informella lärandet kan det bästa av båda världar utnyttjas. 

Det vill säga det informellas motivationshöjande egenskaper och det formellas disciplin. 

Dessutom kan uppmuntran till ett informellt lärande undvika en allt för smal spridning 

av kultur som baseras för mycket på traditioner (McPhail, 2013:46-54). Blandat lärande 

är ett begrepp som enligt Littlejohn och Pegler (2007) beskriver hur det informella och 

formella lärandet kan samspela. Det är ett sätt att utmana tidigare lärandesstrategier och 

har öppnat upp för möjligheten till distansundervisning. När forskare talar om blandat 

lärande nu för tiden brukar de nämligen tala om att blanda det formella lärandet med e-

lärande, det vill säga lärande som kan ske över internet och med hjälp av den typen av 

teknisk utrustning (Littlejohn & Pegler, 2007:1). Det verkar därför som att begreppet 



  
 

9 

blandat lärande mer hänger ihop med det institutionaliserade lärandet medan det 

informella lärandet mer kan ses som självmotiverat. 

 

3.4 Lärande på YouTube 

I detta stycke ska vi behandla vilken typ av lärande på instrument som studerats med 

hjälp av YouTube. Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011:2) beskriver lärandet på 

YouTube som frivilligt då det sker på elevens egna villkor, till skillnad från en 

traditionell skolmiljö styrd av scheman och strukturer. Med YouTube kan den som 

söker kunskap själv bestämma när var och hur det ska gå till. YouTube ger också 

möjlighet till självutforskande och har ingen tidsbegränsning, vilket är attribut som 

stämmer in på termen informellt lärande (Tan, 2013:464). I studien The Internet As 

Teacher av Thorgersen och Zandén (2014), studerades nio stycken utvalda 

universitetsstudenters övande med hjälp av digitala resurser så som YouTube. Där 

beskrivs det hur denna frihet kan bli ett hinder, för trots att studenterna fått friheten att 

välja ett valfritt instrument och övningsmaterial var övningsmotivationen hos 

studenterna låg. Enligt Thorgersen och Zandén (2014:237) uttryckte fler än en student 

att de behövde ytterligare yttre faktorer för att få sig själva att faktiskt öva, till exempel 

att någon sa till dem att göra det. I ett försök att bemöta detta införde författarna något 

de kallade för den kritiska vännen vars uppgift var att överse studentens arbete och 

komma med feedback. Detta ledde till varierade resultat, där ett av problemen som 

uppstod var att den kritiska vännen inte var tillräckligt kritisk, vilket gav liten eller 

ingen effekt på övningsmotivationen. 

 

3.5 Envägskommunikation 

När det inte finns en lärare eller tredje part som aktivt kommer med feedback och kritik 

blir YouTube-lektionerna enkelriktade. Georgii-Hemming och Kvarnhall menar 

(2011:16) att de lärare som figurerar i lektionsvideor på YouTube endast blir visuella 

representationer. Även om kommentatorsfält existerar på YouTube [där möjligtvis 

kommunikation skulle kunna uppstå], verkar inte Georgii-Hemming och Kvarnhall anse 

att de används på ett jämförbart sätt med kommunikationen i en traditionell 

lektionssituation. Det vill säga exempelvis att eleverna rapporterar och visar sina 

framsteg varpå läraren ger feedback och förslag på förändring. Waldron (2012) som 

studerat internet communityn Banjo Hangout, där YouTube är ett av flera verktyg som 

används för lärande av instrument, har funnit en hög grad av interaktion. På just denna 



  
 

10 

community fanns en kultur av samarbete, där de även träffades i verkligheten utanför 

internet för att spela och utbyta tips och tekniker (Waldron, 2012:100). Därför verkar 

det som att även om interaktion och kommunikation kanske inte hör till majoriteten av 

de lektionsvideor som publiceras, så kan det finnas sammanhang där detta existerar i 

någon form. Eftersom länkar till YouTube-videor är lätta att dela kan det finnas forum 

där direkt kommunikation mellan lärare och elever faktiskt existerar. 

 

3.6 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs YouTubes framväxt som informationskälla på internet (Burgess 

& Green, 2009:10) och kritik mot dess sökalgoritmer som främst främjar de mest 

etablerade videoskaparna (Georgii-Hemming & Kvarnhall, 2011:18). Begrepp som 

informellt lärande i betydelsen det lärande som sker utanför traditionell undervisning 

och i en vardagskontext (Egidius, 2008:310) beskrivs också. Problematik kring det 

informella lärandet lyfts fram med utgångspunkt i en studie som visar exempel på 

bristande studiemotivation som ett resultat av brist på yttre motiverande faktorer 

(Thorgersen & Zandén, 2014:237). Blandat lärande presenteras som ett begrepp som 

beskriver institutionaliserat lärande på internet (Littlejohn & Pegler, 2007:1). 

Avslutningsvis lyftes forskning fram som visar på att den kommunikation som uppstår 

mellan lärare och elev på internet inte nödvändigtvis behöver vara enkelriktad 

(Waldron, 2012:100). 
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4 Metod 

 

4.1 Val av metoder 

I detta kapitel kommer metodval och tillvägagångsätt för denna studie presenteras. 

Utgångspunkten för detta är två böcker, Intervjumetodik (2013) av Annika Lantz och 

Forskningsmetodikens grunder (2011) av Runa Patel och Bo Davidsson. Tanken kring 

valet av de två huvudmetoderna: intervju och observation, är att de ska komplettera 

varandra och lyfta fram två sidor av elevernas övande. Det vill säga hur de beskriver sitt 

tillvägagångssätt och vad de gör när de gör vid en observation. Dessa böcker ger relativt 

klara helhetsbilder över de processer som uppstår inom respektive metod, samt ger 

konkreta tips för att underlätta datainsamling och bearbetning. Vid insamlandet av data 

har ett samarbete skett med Björn Lindgren som skrivit en uppsats på ett ämne som löpt 

parallellt med denna studie. Tillsammans konstruerades en enkät för att hitta elever som 

var relevanta för studien samt villiga att ställa upp. Därefter delades arbetat med 

intervjuer och observationer upp på ett sätt som gagnat båda studier. Denna studie 

fokuserar helt och hållet på de videolektioner som finns på YouTube och inte andra 

videor så som t.ex. musikvideor. Det finns en viktig distinktion att göra mellan dessa två 

typer av videoklipp eftersom det i arbetet av denna studie varit oklart för åtminstone en 

av de potentiella studiedeltagarna, vilken typ av dessa studien syftat till att undersöka. 

 

4.1.1 Enkät 

För att hitta elever som använder sig av YouTube som hjälpmedel vid instrumentövande 

och som kunde tänka sig att delta i studien genomfördes en enkät (se Bilaga A). Patel 

och Davidsson skriver (2011) att en enkät innehåller vad som kallas för standardisering 

och strukturering. En enkät är uppbyggd på hög standardisering, som innebär att alla 

respondenter får exakt samma frågor levererade på exakt samma sätt. Hög strukturering 

betyder att det lämnas lite utrymme för respondenten att göra olika tolkningar kring 

frågornas innehåll (Patel & Davidsson, 2011:75). Målet med enkäten var inte att samla 

in något omfattande material för studien, utan den användes främst som ett 

urvalsverktyg för att hitta deltagare och därför krävdes inga långa svar. För att detta 

skulle vara möjligt behövdes en hög grad av strukturering som tillät oss göra frågor och 

svar med litet tolkningsutrymme. Detta blev därför det övergripande målet med enkäten, 

att göra den så tydlig som möjligt och därigenom minska risken för missförstånd. 
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Vidare skriver författarna att det lätt blir för många frågor vid genomförandet av en 

enkät och att forskaren hela tiden ska fråga sig om alla aspekter av frågeställningarna 

täckts in (Patel & Davidsson, 2011:86). Detta var också målet vid utformandet av 

enkäten, det vill säga att göra den kortfattad och relevant. Frågeställningen kring för- 

och nackdelar kring YouTube som hjälpmedel inkluderades emellertid inte, utan var 

istället föremål för de kommande intervjuerna.  

 

Den första frågan i enkäten berör elevernas val av material, och valdes främst för att få 

en fingervisning kring vilka typer av videoklipp det är som används. Detta för att ge en 

idé om vilka videoklipp som kunde bli relevanta inför den planerade observationen. 

Fråga två och tre hade syftet att få svar på hur ofta eleverna använde sig av 

videolektioner på YouTube på sitt huvud- respektive bi-instrument. Som ett sätt att 

planera inför flera eventualiteter blev detta frågor med flersvarsalternativ istället för ja 

och nej frågor. Teorin var att en elev som får en sådan fråga kanske svarar nej eftersom 

att denne till exempel gör bedömningen att en frekvens på en gång om året inte räknas. 

Det ansågs emellertid att en elev som övade på detta sätt mindre än en gång i månaden 

fortfarande kunde vara betydelsefull för dessa studier. För Björn var det dessutom 

relevant i detta stadie av hans process att urskilja elever som inte använt sig av 

YouTube som hjälpmedel för instrumentövande. Därför inkluderades den frågan som 

berörde olika aspekter av detta. Vid en enkät är det viktigt att det framkommer om 

deltagandet är anonymt eller inte (Patel & Davidsson, 2011:74), därför gjordes den sista 

frågan om namn valfri genom att endast de som övervägde att delta vidare i studien 

behövde svara på den. 

 

4.1.2 Intervju 

Det enklaste sättet att få svar på någonting är genom att ställa en fråga (Lantz, 2013:13). 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever i årskurs 3 på estetiska 

programmet med inriktning musik gör när de använder sig av YouTube som hjälpmedel 

för instrumentövande. Genom intervjuer får dessa elever chansen att själva beskriva sina 

tillvägagångssätt. Enligt Lantz (2013) är en intervju, till skillnad från ett vanligt 

vardagligt samtal ett sätt att samla information inom ett angivet område. Ett vanligt 

samtal har inte denna avgränsning, utan har ett mer oklart syftet som kommer med tiden 

(Lantz, 2013:21). Det finns två extremer när det kommer till hur en intervju kan läggas 

upp. I den ena änden är de möjliga svaren färdiga och det blir med andra ord mer likt en 
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enkät där den som svarar förutsätts förstå frågornas innebörd. Risken med detta är att 

det kommer finnas dimensioner som forskaren missar och som därmed inte registreras. I 

spektrumets andra ände finns de öppna intervjuformerna där respondenten själv kan 

avgöra vilka dimensioner som kan vara värda att lyfta fram och var fokus ska ligga. I 

den öppna riktade intervjuformen är intervjuarens mål att försöka förstå den 

intervjuades tankesätt. Respondenten får chansen att resonera och försöka beskriva sin 

verklighet så gott det går. Intervjuaren har i denna intervjuform olika bestämda områden 

med öppna frågor där respondenten uppmanas att beskriva med egna ord. Intervjuaren 

kan då gå in och ställa följdfrågor på områden som denne skulle vilja veta mer om eller 

få förtydligat. Då alla respondenter ger sina egna verklighetsbilder, kommer svaren 

delvis att skilja sig åt vilket skänker olika dimensioner och nyanser till analysen (Lantz, 

2013:42-47). Det är denna öppna och riktade intervjuform som blev tillvägagångssättet 

för intervjuerna i denna studie. Detta eftersom denna studie syftar till att beskriva ett 

skeende som det varit svårt att hitta tidigare forskning kring, vilket gör förformulerade 

svarsalternativ svårt. Därför fick studiedeltagarna själva och utefter bästa förmåga 

beskriva sina övningstillfällen med stödfrågor som behandlade vissa teman (Se Bilaga 

B). De frågeområden som utgjorde grunden var: anledningar, miljö, metod, tid och för- 

och nackdelar. Det första frågeområdet relaterar inte till denna studie, medan den andra 

som behandlar miljö är ett område som är relevant eftersom det syftar till att beskriva 

övande utanför den kontrollerade observationen. Metodområdet syftar till att få reda på 

mer om deltagarnas metod när det kommer till den här typen av övande. Tid är ett 

område som hänger ihop med den tidigare kategorin som behandlade miljö. Fördelar 

och svårigheter är området som behandlar denna studies sista frågeställning, där 

studiedeltagarna helt enkelt får berätta vad de tycker om att använda YouTube som 

hjälpmedel för övande på musikinstrument. 

 

4.1.3 Observation 

Att observera är det främsta medlet för att skaffa information i vardagen, men för att 

kunna observera i ett vetenskapligt sammanhang krävs det planering och systematisk 

registrering. Observation kan med fördel användas som ett tillägg till andra tekniker för 

att samla in kompletterande information (Patel & Davidsson, 2011:91). Dess styrka 

ligger i möjligheten att kunna registrera skeenden och beteenden som sker i naturliga 

situationer. Med det kommer också en av metodens nackdelar, nämligen osäkerheten 

kring om det som observeras är ett spontant beteende och någonting som är 
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representativt för verkligheten. Med det sagt är observation ändå inte särskilt beroende 

av individens villighet att dela med sig av information. Tack vare det faktum att ju 

längre en observation får fortgå, desto mer naturligt blir beteendet då deltagaren vänjer 

sig vid att bli observerad (Patel & Davidsson, 2011:91-99). 

 

Det finns två sätt att gå tillväga vid förberedelsen av en observation. Om observatören 

vet vad den vill undersöka kan denne arbeta fram ett observationsschema. Detta kallas 

för att göra en strukturerad observation och innebär att observatören på något sätt vet 

vad denne har att förvänta sig (Patel & Davidsson, 2011:93). Ett observationsschema 

ska innehålla olika väldefinierade kategorier av beteenden observatören tror sig kunna 

observera, det ska alltså inte finnas några tveksamheter kring var registreringarna ska 

hamna. Kategorierna ska dessutom vara uteslutande på så vis att du inte kan skriva in en 

registrering på två ställen. Det andra tillvägagångssättet i förberedandet är att göra en 

ostrukturerad observation där observatören försöker registrera allting som händer. Detta 

ställer emellertid andra krav, kräver mycket planering och löpande anteckningar. Ett 

annat val observatören måste göra är i vilken grad denne ska vara känd eller okänd, 

deltagande eller icke deltagande. Som deltagande och känd observatör finns risken att 

resultatet påverkas genom att beteenden och skeenden rubbas (Patel & Davidsson, 

2011:92-98). I denna studie valdes det att vara så icke deltagande det bara gick. 

Eleverna lämnades ensamma i ett rum för att simulera ett normalt övningstillfälle 

framför YouTube, samtidigt som detta filmades. Observatören var därför känd eftersom 

de ombads göra denna uppgift. Därför går det att reflektera över validiteten i datan och 

vad det innebär för eleverna att på kommando illustrera ett övningstillfälle. 

Förhoppningen är dock att intervjuerna skulle tillåta att urskilja eventuella avvikelser 

och ta med detta i beräkningen i arbetet med analysen. Eftersom denna observation 

filmades fanns alla chanser att gå tillbaka och göra om observationerna. Detta ledde 

också till möjligheten att förbättra observationerna när det stöttes på nya beteenden som 

var intressanta nog att undersöka. 

 

4.2 Urval 

Studien avgränsades till gymnasieelever vid årskurs 3 på estetiska programmet med 

inriktning musik. I detta val fanns flera överväganden, rörande deras erfarenheter när 

det kommer till övande. Teorin var att det är störst chans att få tillbaka en enkät med 

svar som indikerade att de använder eller har använt YouTube som hjälpmedel för 
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instrumentövande. En annan faktor som spelade in i urvalet var avståndet till de 

gymnasieskolor som kunde tänkas vara aktuella för deltagande i denna studie. Detta av 

helt tidsekonomiska skäl då tiden för studien blev begränsad på grund av skolornas 

jullov. Totalt kontaktades två stycken gymnasieskolor som låg inom ett avstånd som 

ansågs överkomligt, men endast en av skolorna skrev tillbaka och var villiga att låta sina 

elever delta. Tidigare har det inte skett någon kontakt med dessa elever mer än något 

tidigare enstaka studiebesök på deras skola. När det kommer till själva urvalet av 

individer så har dessa valts ut med hjälp av en enkät (Se Bilaga A). I enkäten deltog 

totalt 27 elever av totalt 35, och alla närvarande vid lektionstillfället deltog i enkäten. 

De elever som saknades vid tillfället kontaktades inte i efterhand för att erbjudas att 

delta. Denna enkät gav grundläggande information kring användandet av YouTube som 

hjälpmedel samt en chans för eleverna att anmäla sitt intresse att delta i studien. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av denna studie följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Första regeln under deras rubrik Informationskravet syftar till att forskaren 

informerar om att deltagandet är frivilligt. Den andra regeln som finns under rubriken 

Samtyckeskravet syftar till att forskaren måste ha tillstånd till att inhämta information. 

Dessutom säger den att forskaren måste ha målsmans tillstånd om deltagaren är under 

15 år. Den tredje regeln säger att deltagarna när som helst får avbryta sin medverkan 

och den fjärde regeln att det i så fall inte får ske otillbörlig påtryckning. Den femte och 

sjätte regeln som finns under rubriken Konfidentialitetskravet innebär att deltagandet är 

anonymt och att namnen inte får spridas vidare. Regel sju och åtta finns under rubriken 

Nyttjandekravet och syftar till personuppgifter inte får lämnas ut hur som helst, bland 

annat inte för icke-vetenskapliga syften och kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 

2002:7-14). 

 

Deltagarna i denna studie informerades om att deltagandet var frivilligt. Innan video- 

och ljudupptagningarna försäkrade vi oss också om att detta var okej för deltagarna. De 

försäkrades också om att den insamlade datan för detta inte skulle spridas vidare. Alla 

deltagare var i 18 -årsåldern och därför behövdes inget tillstånd från målsman, och inga 

namn på deltagarna i denna studie kommer att publiceras eller lämnas vidare. De namn 

som används i studien är fingerade. 

 



  
 

16 

4.4 Genomförandet 

Denna studie är inriktad på de praktiska tillvägagångssätt som kan finnas i övande med 

YouTube som hjälpmedel. Därför togs en enkät fram som skulle fungera som ett 

urvalsverktyg för att få kontakt med elever som var intresserade. Ingen av datan från 

den enkäten kommer dock att publiceras i denna uppsats då dess syfte endast var att 

fungera som urvalsverktyg. Enkäten genomfördes i början av en ensemblelektion innan 

klassen delade på sig och gick till sina ensemblegrupper. Efter att de var insamlade 

påbörjades arbetet direkt med att leta efter enkäter där eleverna fyllt i att de var 

intresserade av att delta. Därefter kontaktades eleverna som svarat positivt till 

medverkan i korridoren efter att deras lektion slutat, för att boka in tillfällen då vi kunde 

träffas för intervju och observation. Sammanlagt var det åtta stycken elever som ställde 

sig positiva till att delta. Av dessa hade två stycken svarat att de inte alls använt sig av 

YouTube i sitt övande. Dessa överlämnades helt och hållet till Björn för intervjuer som 

inte föll inom ramen för denna studie. Av de sex elever som var relevanta för denna 

studies område blev det därefter ett bortfall på elev där kontakt misslyckades trots 

upprepade försök. Detta lämnade endast fem stycken kvar som att intervjua och 

observera. En av dessa fem hade dessutom missförstått enkäten och använde inte alls 

YouTube på det sätt som var tänkt. Eleven i fråga använde sig främst av musikvideor 

som denne sjöng med till. Detta framkom efter att själva observationen var genomförd. 

Denna intervju och observation kommer därmed inte publiceras i denna studie då den 

saknar betydelse. Inte heller framkom det någonting av särskilt värde för denna studies 

syfte och frågeställningar. När det kommer till de resterande fyra eleverna så bokades 

tider för intervju och observation in redan veckan därpå, med tre av dessa på en måndag 

och ytterligare en den nästkommande onsdagen. Dessa observationer och intervjuer 

hölls i enskildhet i bokade klass- och grupprum. Upplägget var att först genomföra den 

filmade observationen i cirka 10-15 minuter där eleverna endast fick instruktionen att de 

skulle titta på en videolektion och följa med så som de gör hemma, med friheten att 

pausa och spola tillbaka så mycket de ville. Alla elever fick välja mellan tre stycken 

videoklipp på sitt instrument som alla redovisade specifika låtar och hur dessa spelas. 

Detta var utformat på ett sådant sätt att det fanns tre stycken videolektioner per 

instrument att välja på. En tanke med att ha denna observation först var att den skulle 

kunna stå som grund för den senare intervjun. Intervjuerna som följde på 

observationerna genomfördes precis efteråt i samma rum och höll en längd på cirka 10-

13 minuter. 



  
 

17 

 

4.5 Databearbetning 

Denna studie består av sammanlagt fem stycken observationer som är inspelade 

videoklipp. Den kortaste är cirka 10 minuter lång, tre stycken är cirka 12 minuter och 

den längsta är cirka 13 minuter. Till detta finns det också fem ljudinspelade intervjuer 

som transkriberats. Lantz (2013) har i sin bok skrivit om kvalitativ databearbetning 

rörande intervjuer och det är efter hennes bok som utgör grunden för databearbetningen 

i denna studie. Lantz lägger där fram en modell med sju stycken principer (eller 

punkter) för detta. Först och främst säger Lantz att analysen inte ska innehålla 

motsägelser, den ska ha ett mönster samt vara sammanhängande. Forskaren ska titta på 

olika delar lika mycket som helheten av intervjuerna. Dessutom ska forskaren studera 

om det finns några genomgående teman i det respondenten säger, med reservationer för 

att denne kan ändra sina åsikter under intervjuns gång. Det ska heller inte inkluderas en 

analys av hur respondenten beter sig, utan det är bara samtalet som ska analyseras. Om 

beteenden ska analyseras ska det göras separat. Lantz trycker också på det faktum att 

intervjuaren måste vara påläst inom området som intervjun handlar om och att intervjun 

formas av intervjuaren med dennes roll och erfarenheter. En ren sammanfattning av 

respondentens svar rakt av i en löpande text utan någon form av bearbetning ska inte 

heller förekomma (Lantz, 2013:138-139). 

 

Vidare skriver Lantz (2013) lite mer konkret om tillvägagångsättet för kvalitativ 

databearbetning. Första steget handlar om att rensa bort data som inte hjälper till att få 

svar på de frågeställningar som finns. Lantz menar också att forskaren måste ta ställning 

till om det är respondentens känsla inför ett fenomen som ska analyseras, eller om det är 

svaren av beskrivande karaktär ska vara kvar (Lantz, 2013:144-146). I denna studies fall 

blir detta relevant då dess två frågeställningar behandlar båda dessa typer av svar. Den 

första frågeställningen behandlar helt enkelt det konkreta tillvägagångssättet, medan den 

andra handlar om studiedeltagarnas känslor inför YouTube som hjälpmedel för 

instrumentövande. Därför kommer svaren i transkriberingen att kategoriseras bland 

annat utefter dessa principer. Lantz (2013) skriver just om kategorisering som ett sätt att 

bearbeta intervjuer, vilket går att göra med till exempel genom ett färgmarkeringssystem 

eller utklippta citat placerade i olika högar. Lantz säger också att det finns en poäng med 

att ta ett steg tillbaka och titta på citaten i sin kontext, annars finns risken att saker blir 

tagna ur sitt sammanhang och får en annan mening. Lantz säger vidare att det inte är 
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ovanligt att ett svar kan innehålla flera olika saker som kan vara relevanta och behövs 

kategoriseras upp. Det forskaren måste fråga sig när denne har gjort sin kategorisering 

är om källan har blivit speglad, alltså om respondenten skulle känna igen sig i sina svar 

efter att forskaren har styckat upp dem på detta vis. Dessa delar ska senare sättas ihop 

till en helhet som då förhoppningsvis speglar vad det är respondenten har sagt på temat 

som är relevant för frågeställningarna. Lantz tar även upp några fallgropar när det 

kommer till att göra en kvalitativ analys av öppna intervjuer. Lantz säger att det inte är 

ovanligt att analyserna är baserade på för få intervjuer för att kunna dra några definitiva 

slutsatser. Forskaren måste därför vara medveten om vilken infallsvinkel dessa 

deltagare har, så denne inte generaliserar och talar om hela befolkningen. En kvalitativ 

analys inleds med en återgivelse av vad respondenterna sagt och i analysen reflekterar 

kring detta material (Lantz, 2013:147-158). 

 

Gällande observationerna har principer kring den strukturerade observationen valts. 

Eftersom det rör sig om videoklipp som observerats, fanns förhoppningen att detta 

skulle leda till att kunna göra väldigt detaljerade kategorier och registreringar. Detta 

eftersom chansen fanns att kunna gå tillbaka och titta på videoklippen flera gånger. 

Patel och Davidsson (2011) pratar om att göra upp ett observationsschema, vilket också 

blev tillvägagångssättet för databearbetning. Detta observationsschema kom att 

innehålla kategorier på olika skeenden och beteenden. Författarna lägger fram att det 

optimala antalet är cirka 10-20 stycken och de understryker vikten av att det ska vara 

lätt att göra registreringar. Dessa ska också vara formulerade på ett sånt sätt att det inte 

behövs göra graderingar i sina registreringar. Kategorierna måste med andra ord vara 

tydligt formulerade och utesluta varandra. Författarna belyser också att observatören 

inte ska göra tolkningar vid nedtecknandet av sin observation. De har ett exempel där 

det ska studeras om bilförare som pratar i telefon kör mer stressat. Då går det helt enkelt 

inte att säga: Anders körde stressat, utan detta måste dela upp det i kategorier och 

definiera beteenden som kan vara tecken på stress (Patel & Davidsson, 2011:94-97). 

 

4.5.1 Kategorier 

I denna studie valdes att definiera ett antal olika kategorier som stått till grund för 

observationerna. Dessa formulerades genom att först studera observationsklippen i sin 

helhet för att se om det kunde observeras olika beteenden som kunde vara relevanta för 

studien. Därefter började processen om, genom att studera videoklippen igen fast med 
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ett observationsschema innehållande en tidslinje där dessa beteenden kunde markeras ut 

med ett kryss. Det första beteendet är vad som kommer att kallas för gemensamt-spel, 

som är när eleven spelar till videoklippen i realtid. På andra sidan spektrumet finns eget-

spel, vilket är när eleven i fråga har pausat videoklippet och spelar för sig själv. 

Dessutom har det valts att studera om eleven tittar på videoklippet i kronologisk ordning 

eller hoppar mellan olika bitar. Det är en skillnad mellan att spela upp i kronologisk 

ordning och att frasrepetera. Därför finns ytterligare en kategori att studera rörande hur 

dessa elever hanterar frasrepetering, det vill säga, väljer eleverna att fokusera på att 

träna enskilda fraser eller har de en tendens att spela verket från början i sin helhet. En 

annan kategori är om eleven väljer att dela upp spelet mellan höger- och vänsterhand, 

ett beteende kanske mest relevant för de studiedeltagare med piano som instrument för 

studien. Den sista kategorin är vokalt stöd, om eleven använder sig av sång/nynnande 

för att öva in verket. 

 

4.6 Sammanfattning av metod 

I stycket 4.1.1 Enkät beskrivs den urvalsenkät som utgjort grund för urvalet av 

studiedeltagarna. Därefter presenteras tillvägagångssättet för den öppna och riktade 

intervjuformen som använts. Intervjuformen fokuserar på att respondenten får resonera 

öppet inom de områden intervjuaren forskar på (Lantz, 2013:42-47). Vidare beskrivs 

olika tillvägagångsätt för observation som metod och konstruktionen av ett 

observationsschema för en så kallad strukturerad observation (Patel & Davidsson, 

2011:92-98). I 4.2 Urval och 4.3 Etiska överväganden beskrivs de överväganden som 

gjorts vid urvalet av studiedeltagare och hur de behandlats. Databearbetningen har utgått 

ifrån svaren i intervjutranskriberingarna, relevanta för studiens frågeställningar. Dessa 

svar har sorterats och kategoriserats (Lantz, 2013:144-146). Gällande observationerna 

beskrivs också att kategorisering skett i form av ett observationsschema där 

kategorierna beskriver olika beteenden som observerats hos deltagarna. 
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5 Resultat 

 

I följande kapitel redovisas resultatet av de genomförda intervjuer och observationer 

med studiedeltagarna att redovisas. Resultatet presenteras på individnivå för att låta 

intervju och observation komplettera varandra. Denna uppställning av resultatet sker för 

att ge en helhetsbild över varje individs tillvägagångssätt. I slutet av kapitlet 

sammanfattas emellertid alla deltagarnas utsagor och observationer. 

 

5.1 Amanda 

5.1.1 Intervju 

Amanda har piano som sitt huvudinstrument och det är det instrument hon har använt 

sig av för lärande via YouTube. Vid frågan om varför hon använder sig av YouTube för 

sitt instrumentövande svarar hon att hon inte är en not-människa. Hon säger att hon inte 

började läsa noter förrän i gymnasiet. Det har istället varit genom att se och höra som 

hon har lärt sig spela på sitt instrument. Hon säger dock att hon har blivit bättre på 

notläsning och att det är dels därför hon inte använder YouTube i detta syfte lika 

frekvent som i högstadiet. En annan anledning är att hon känner att hon får öva så pass 

mycket i skolan att videolektionerna inte längre behövs på samma sätt. Vem det var som 

fick henne att börja använda YouTube vet hon inte, men det har hänt att hon använt sig 

av det som stöd vid instudering av noter. Hon beskriver att det är skönt att ha som ett 

hjälpmedel när hon har kört fast med noterna, eller om hon vill kolla fingrarnas 

placering på pianot. Dock kan hon inte säga någon exakt tid hon ägnar sig åt sitt 

övande, utan det varierar. Amanda säger att hon ibland kan sitta väldigt länge och bara 

klicka sig vidare till olika videoklipp. 

 

På frågan om hur hon sitter när hon ska öva på detta sätt, säger Amanda att det sker på 

hennes rum vid sitt piano. Där sitter hon på en stol och använder sig av dator och 

hörlurar för att titta och lyssna på videoklippen. Hon säger att det helst ska ske på 

kvällen när hon har hunnit varva ner lite och att hon helst vill lägga sin energi på dagen 

till skolarbetet. Hennes metod beskriver hon som att hon alltid börjar med 

vänsterhanden. Det vill säga den hand som spelar i det lägre registret på pianot. Hon 

kopplar till den observation vi genomfört precis innan intervjun och säger att hon i det 

fallet först tittade på ackorden. Amanda säger att hon försökte spela låten direkt 
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eftersom hon upptäckte ett mönster, men att hon inte lyckades ta sig vidare förrän hon 

memorerat ackorden. Först då gick hon vidare till melodin i högerhanden. Hon säger att 

hon väldigt ofta pausar videoklippet för att se om hon gör rätt: När Amanda kör fast 

tittar hon på hela videoklippet igen. 

 

När det kommer till olika för- och nackdelar nämner Amanda notläsning. Hon betonar 

att hon tycker det är bra att alla kan lära sig spela, även människor som inte kan spela 

efter noter. Dock ser hon också en nackdel i att människor som använder sig av 

YouTube kanske lär sig noter mycket senare än vad de skulle annars. Amanda tar också 

upp ämnet källkritik när det kommer till videoklippen, då det kan vara så att personen 

som lägger upp videoklippet spelar och lär ut felaktigt. 

 

5.1.2 Observation 

Amanda valde att få träna in låten Let Her Go av artisten Passenger. Hon valde ett 

arbetssätt där hon använde sig av den allra första delen av videolektionen, vilket var 

introduktionen där låten presenteras och spelas i sin helhet. Hon valde aldrig att gå 

vidare till det som kan anses vara själva lektionsbiten. I sitt övande till detta videoklipp 

hände det inte en enda gång att hon spelade samtidigt som videoklippet var igång. Utan 

hon valde att titta, pausa och därefter spela. Amanda valde också att starta om 

videoklippet från början nästan varenda gång hon lyssnade och studera materialet. Hon 

hoppade med andra ord väldigt sällan över den första frasen, vilket då också är den fras 

hon lägger mest tid att öva på. Endast vid något enstaka tillfälle plockade hon ut och 

övade på någon enstaka fras. Vid några tillfällen valde hon att dela upp sitt spel per 

hand. Först fick vänsterhanden träna på basgången och därefter växlade hon till 

högerhanden för att sedan spela med båda händerna tillsammans. Hon återkom ibland 

till att bryta upp det mellan höger- och vänsterhand. Vid tre tillfällen använde hon sig av 

vokalt stöd, det vill säga att hon sjöng/nynnade melodin. Vid ett av dessa tillfällen 

visade hon då tecken på att försöka att memorera den för sig själv och vid de två andra 

tillfällena verkade hon ha sångrösten som stöd när hon spelar basen i den vänstra 

handen. 
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5.2 Jennifer 

5.2.1 Intervju 

Jennifer har sång som sitt huvudinstrument, men det är med sitt bi-instrument piano 

som hon använt sig av videolektioner på YouTube. Hon menar att med videolektioner 

går att kombinera den visuella och gehörsmässiga träningen. Enligt Jennifer var det en 

slump att hon började använda YouTube som hjälpmedel vid övning. Hon tror att det 

kom sig av att hon sökt efter instruktioner till någon låt via Google och att det var då ett 

klipp från YouTube kom upp som sökträff. Dock säger hon att hon inte tittar så mycket 

på dessa videoklipp längre. Det var mest när hon läste andra året på gymnasiet och 

valde just piano som bi-instrument, som hon tagit sig tid till denna övning och då på 

helger och lov, om det har varit någon särskild låt hon velat lära sig. Att återkomma till 

en låt om hon inte lär sig den direkt är dock ingenting för Jennifer. 

 

För Jennifer är det viktigt att sitta ensam när hon övar. Hon beskriver att hon inte ens 

vill öva piano i skolan. Hemma säger Jennifer att hon har ett stort piano som hon 

använder ibland tillsammans med sin dator där hon tittar på själva videoklippen. 

Jennifer säger att hon då ibland måste sitta bland folk, vilket hon inte vill. Därför har 

hon ett keyboard inne i garderoben där hon brukar sitta och spela med hörlurar och en 

30cm hög pall att sitta på. Hon säger att det varken är bekvämt eller ser särskilt 

professionellt ut. Jennifer beskriver sin metod som att hon alltid först tittar på det 

färdiga resultatet, som hon säger brukar finnas i början på dessa typer av videor. Då får 

hon en uppfattning om hur det ska spelas och i vilken tonart låten går i. Hon beskriver 

att hon pausar, startar om ofta och väljer att dela upp låten för att bara träna små stycken 

tills hon kan dem. Jennifer tror inte att hon delar upp så mycket mellan vänster- och 

högerhand, men hon säger att det finns en aspekt av att improvisera på gehör för att 

därefter se om det blir rätt. 

 

Om för- och nackdelar rörande YouTube som hjälpmedel säger Jennifer att det är ett bra 

sätt att komma igång med sitt spelande. För sin egen del hade hon det som ett sätt att 

öva fingersättningar och specifika låtar. Jennifer lyfter dock fram att det kan vara 

varierande kvalité på dessa videor. I slutändan säger hon dock att det inte är något 

problem eftersom hon alltid kan byta till en annan. Jennifer lyfter också fram en 

problematik rörande att lära sig en låt på detta sätt, istället för att plocka ut den själv och 
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lära sig den på gehör. Hon beskriver att det är lättare att lära sig en låt via YouTube, 

men att hon lär sig väldigt mycket av att spela en låt på gehör istället. 

 

5.2.2 Observation 

Jennifer valde precis som Amanda att träna in låten Let Her Go av artisten Passenger. 

Det arbetssätt Jennifer valde var att titta på videoklippet i kronologisk ordning. Det vill 

säga, hon spolade inte tillbaka videoklippet för att titta på ett moment eller en fras flera 

gånger. Jennifer valde dock att pausa videoklippet vid ett flertal tillfällen för att öva i sin 

egen takt. Med det sagt, spelade hon första hälften av observationen ofta tillsammans 

med videoklippet. Någonting Jennifer valde att inte göra i den senare halvan av övandet, 

då hon istället föredrog att ha pausat videoklippet under tiden hon övade. Jennifer 

började med att koncentrera sitt övande till högerhanden, vilket hon gjorde de första 

minuterna av observationen. Därefter valde hon att spela med båda händer samtidigt, 

bortsett från några enstaka korta tillfällen då hon valde att fokusera sitt spel till antingen 

höger- eller vänsterhanden. Videolektionens upplägg var att bryta ner låten i mindre 

fraser som sedan metodiskt arbetas genom och Jennifer följde till stor del detta. 

Jennifers arbetssätt var att blanda övande av enskilda fraser tillsammans med att spela 

verket i sin helhet. Jennifer använde inte en enda gång vokalt stöd vid sitt övande, det 

vill säga att hon varken nynnade eller sjöng till det hon spelade. 

 

5.3 Bertil 

5.3.1 Intervju 

Bertil har inte gitarr som sitt huvudinstrument, men det är ett av de instrument som han 

använder sig av när det kommer till att använda sig av YouTube som hjälpmedel. Bertil 

säger att det är det sättet han lär sig mest på. I grund och botten beskriver han sig själv 

som självlärd och att han söker sig till YouTube så fort han vill lära sig en låt eller ett 

solo. Bertil beskriver dock att det oftast brukar det räcka med att titta på någon som 

spelar det han är ute efter och bara om det blir svårare så söker han sig till videoklipp 

där det går långsammare. Bertil säger att han började med YouTube tidigt i sitt 

musicerande. Efter att han hade fått lära sig sin första låt sökte han sig genast till 

YouTube för att lära sig ytterligare en låt. Bertil säger dock att han inte använder sig av 

YouTube särskilt ofta nu för tiden, även om han säger att han kanske skulle behöva det. 
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När Bertil övar med YouTube sitter han oftast ensam hemma på rummet eller i 

familjens studio. Helst ska det ske på natten, uppskattningsvis klockan 23:00 till 01:00. 

Bertil använder sig av en dator med hörlurar för att spela upp videoklippen och sitter 

med gitarren i knät, i en kontorsstol. Han säger också att han ofta brukar öva på elgitarr 

utan att ha den inkopplad i en förstärkare. Bertil beskriver sin metod som att han tittar 

och lyssnar genom slutresultatet en gång. Utifrån det snappar han upp det som han 

känner igen och det som sticker ut och därefter börjar han med att ta sig an det han 

känner igen och det som han tror att han kan spela direkt. Utifrån det försöker han 

hänga med den som spelar videoklippen så gott det går, men han säger att han ändå får 

bryta ned det senare. Bertil säger att det är viktigt för honom att lära sig saker snabbt 

och att det är utgångspunkten i hans metod. 

 

Bertil säger att fördelen med att använda sig av YouTube på detta sätt är kontrollen över 

materialet. Det vill säga kontrollen att spola tillbaka videoklippen, samt titta på dem hur 

många gånger han vill. Bertil säger också att om läraren i videoklippet inte är bra, så 

kan han alltid byta till ett annat klipp. Att byta lärare i verkligheten är lite svårare säger 

Bertil. Nackdelen säger han är att videoklippen kanske inte alltid är en säker källa. Han 

beskriver att han själv lärt sig fel vid ett flertal tillfällen och att detta uppdagats först 

efter flera år. På en fråga om lärarkontakt i verkligheten och på YouTube, svarar Bertil 

att användaren kanske inte får den respons denne behöver på internet. Han säger att det 

inte går att ställa en följdfråga och få svar direkt. 

 

5.3.2 Observation 

Bertil valde att träna på gitarrsolot i låten Rock Around The Clock av Bill Haley & His 

Comets. Ingen gång under observationen använde sig Bertil av vokalt stöd genom att 

sjunga eller nynna, och han fokuserade aldrig gitarrspelet till höger- eller 

vänsterhanden. Hans arbetssätt skulle kunna kallas kronologiskt då han inte pausade 

videon. Det innebar också att Bertil under hela observationens gång spelade samtidigt 

som videoklippet i ett gemensamt spel. På grund av videolektionens upplägg repeterade 

han de olika fraserna och följde på så sätt vad det var läraren instruerade i videoklippet. 

Han gick således inte tillbaka och repeterade tidigare fraser som han hade tränat på. 

Bertil spelade dock inte stora delar av observationen och videolektionens gång, utan 

visade då tecken på iaktta vad som pågick på skärmen. När Bertil spelade gjorde han 

detta alltid i det tempot som kännetecknar den slutgiltiga produkten. Det är först när 
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Bertil hade tittat på videoklippet en gång och observationen ännu inte hade avbrutits 

som han spolade tillbaka klippet. Då gjorde han små pauser i klippet där han gjorde 

ansats till att spela solot i sin helhet. 

 

5.4 Matilda 

5.4.1 Intervju 

Matilda har sång som huvudinstrument. Piano är hennes bi-instrument och det är med 

detta instrument som hon har använt sig av YouTube som hjälpmedel. Matilda har 

tidigare tagit pianolektioner när hon gick i grundskolan och känner att hon inte spelat så 

mycket piano den senaste tiden. Hon berättar att hon använde sig av YouTube inför det 

antagningsprov som hölls innan hon började på det estetiska programmet. Matilda 

kopplar sitt användande av YouTube till sin oförmåga att på gehör planka en låt. Hon 

vill ha det hon kallar för riktlinjer genom att ta fram en pianoversion på YouTube som 

hon kan titta på. 

 

När Matilda övar kan hon inte ha för mycket ljud omkring sig och hon sitter helst 

ensam. Hon säger också att hon tar pauser i sitt övande eftersom hon inte vill börja 

tänka för mycket, eftersom det då blir onödigt krångligt och det automatiserade 

försvinner. Hemma sitter hon med ett akustiskt piano med datorn bredvid sig, fast 

ibland lånar hon ett keyboard som hon spelar på. Matilda förklarar att hennes metod när 

hon tittar på dessa videoklipp är att ofta trycka på pausknappen. Hon hoppar också fram 

och tillbaka i klippet för att träna övergångarna mellan de olika ackorden. Högerhanden 

är det hon börjar med och därefter kommer vänsterhanden. Dessutom säger Matilda att 

hon väljer att dela upp låten, lyssna på lite åt gången och inte lyssna på allt på en gång. 

 

När det kommer till nackdelar med att använda YouTube på detta sätt, säger Matilda att 

vissa människor kanske bara vänder sig till detta som hjälpmedel och att de då inte lär 

sig läsa musik. Hon drar liknelsen med att det är som att lära sig ett språk utan att kunna 

skriva eller läsa. En fördel hon ser är dock den kontroll hon har över videoklippet, 

nämligen att kunna titta på det när hon vill och har tid. Det går också att ta det i egen 

takt och inte känna samma press som hon säger kommer vid en riktig lektion. Vid 

frågan om respons från en riktig lärare som kan säga när hon spelar fel och en lärare på 

YouTube, svarar hon att det beror på. Själv säger Matilda att hon har folk omkring sig 

hemma som kan ge den responsen istället. 
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5.4.2 Observation 

Matilda valde att träna på låten Hello av Adele. Hennes arbetssätt var att pausa ofta och 

spola tillbaka vissa partier. Trots att hon ofta använde pausfunktionen och spolade 

tillbaka, arbetade hon kronologiskt med låtens ackord och delar, eftersom hon inte 

spolade tillbaka videolektionen någon längre bit. Bortsett från några enstaka tillfällen, 

pausade Matilda alltid videoklippet innan hon spelade själv och vid några tillfällen 

fokuserade hon sitt spel till höger- och vänsterhand. Efter att ha tittat en bit in på 

videolektionen, valde hon att pausa videoklippet och bara repetera det hon hade sett och 

hört. Detta höll på i cirka tre minuter. Därefter satte hon igång lektionen igen en kort 

stund, pausa och spelade själv igen i cirka en minut, varpå hon går tillbaka att växla 

mellan att titta och därefter spela. Matilda använde ingen form av vokalt stöd, till 

exempel sång/nynnande vid denna observation. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Studiedeltagarnas utsagor om tillvägagångssätt vid användandet av YouTube som 

hjälpmedel vid övande på sina instrument, har många likheter med varandra och det är 

ingen av deltagarna som sticker ut markant på någon punkt. Alla fyra deltagare ger 

likartade beskrivningar när det kommer till hur och vart de sitter. Jennifer, Bertil och 

Matilda säger uttryckligen att de sitter ensamma, medan Amanda säger att hon sitter på 

sitt rum vilket också skulle kunna tala för att hon sitter ensam. För Jennifer är det så 

pass viktigt att hon är ensam när hon övar att hon brukar gömma sig i garderoben med 

ett keyboard. Tre av studiedeltagarna säger uttryckligen att de inte använder YouTube 

som hjälpmedel lika mycket som de gjort tidigare. Amanda säger till exempel att 

anledningen är att hon får chans att öva tillräckligt mycket i skolan. Den fjärde, Matilda, 

säger istället att hon överlag inte övar lika mycket på piano som hon gjort tidigare. Det 

kan också tolkas som att hon inte använder YouTube som hjälpmedel lika mycket 

längre, eftersom det är det instrument hon använt för detta. Två av deltagarna säger att 

de någon gång har använt sig av videolektioner på YouTube som hjälpmedel för att öva 

skolrelaterat material, men av alla studiedeltagare är det bara Amanda som använde sig 

av sitt huvudinstrument i denna studies observationer. 

 

Jennifer och Bertil beskriver sin metod som att de börjar med att titta genom det färdiga 

resultatet. De säger också att de vid denna genomgång gör lite olika betraktelser. I 
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Jennifers fall handlar det mest om att se hur det spelas, samt uppfatta information som 

vilken tonart låten går i. Bertils mål med den första genomgången verkar vara att se vad 

som kommer vara svårare att lära sig. Amanda och Matilda uttrycker i intervjuerna att 

de delar upp sitt spel till höger- och vänsterhanden, medan Jennifer säger att hon inte 

gör det och Bertil ger inget uttryck för något sådant i sin intervju. Vid observationerna 

gick det också att observera att alla studiedeltagare utom Bertil i någon mån använde 

detta tillvägagångssätt. Nästan alla deltagare i denna studie säger också att de pausar 

videoklippen när de övar på detta sätt, medan Bertil är den enda som inte gör det. Detta 

märks även i hans observation då han inte valde att pausa videoklippet, vilket i sin tur 

gjorde att han hade ett kronologiskt arbetssätt. Även Jennifer och Matilda kan beskrivas 

ha ett någorlunda kronologiska arbetssätt även om de valde att pausa och till viss del 

spola tillbaka. De tittade igenom videoklippen utan att hoppa tillbaka några större delar 

och tog sig hela tiden framåt kronologiskt. Amanda var den enda som inte valde detta 

arbetssätt eftersom hon höll sig till den första delen av videolektionen som mer syftade 

till att vara en introduktion för låten. Där valde hon dock att ofta starta om helt från 

början av klippet och hon är också den enda i studien som använde sig av någon form 

av vokalt stöd i sitt övande.  

 

Jennifer och Matilda visar i sina intervjuer tecken på det som i denna studie kallas 

frasrepetering. Jennifer säger att hon aktivt delar upp låten i små stycken för att bara 

repetera dessa. Matilda beskriver att hon tränar specifika övergångar mellan olika 

ackord vilket också går att kategorisera som en frasrepetering eftersom det rör sig om 

övande i specifika delar av verket. Detta är också konsekvent med vad som kunde 

observeras i deras observationer, fastän de valde det kronologiska arbetssättet som 

innebär att de inte gjorde några stora hopp i videoklippet. Amanda är den enda som vid 

sin observation inte valde att spela samtidigt som läraren i videoklippet, medan detta var 

någonting som kunde observeras i olika grader hos de övriga deltagarna, det vill säga 

det beteende som i denna studie kallas för gemensamt spel. Däremot har det inte gjorts 

någon distinktion mellan när eleven spelar precis samtidigt som läraren, eller samtidigt 

som läraren pratar. Det som kan utläsas i observationsvideorna är att vissa av deltagarna 

ibland spelade samtidigt, på ett sätt som speglade lärarens spel och ibland när läraren 

pratade. 
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Den största fördelen deltagarna i denna studie lyft fram om YouTube som hjälpmedel är 

kontroll, alltså det faktum att de med detta hjälpmedel kan pausa och spola tillbaka. 

Detta var också någonting alla utom Bertil demonstrerade vid observationerna. Två 

deltagare sa också att YouTube som hjälpmedel är inkluderande och ett bra sätt för 

nybörjare att komma igång. Dessutom har möjligheten att själv kunna välja tillfälle för 

lärandet beskrivits som positiv. Som nackdel har flera av deltagarna nämnt att det inte 

går att se YouTube som en säker källa. Några av deltagarna menar dock att detta 

egentligen inte är något problem, eftersom de enkelt kan byta till ett annat videoklipp 

om de märker att något inte är som det ska. Tre av deltagarna nämner också att det kan 

vara dåligt med denna typ av inlärning eftersom det finns en risk att användarna väljer 

bort andra former, som att lära sig efter noter och på gehör. Två av deltagarna fick 

frågan om respons och feedback när det kom till övande via YouTube och med en riktig 

lärare. Bertil såg problem med detta, medan den Matilda beskrev att hon får hjälp 

hemifrån när det kommer till den aspekten. Matilda tycker också att en fördel med 

YouTube är att hon kan använda sig av det när hon vill, det är varken beroende av tid 

eller lärare. 
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6 Diskussion 

 

6.1 Lärandet och dess fördelar/nackdelar 

En av fördelarna med videolektioner på YouTube som framkommit är det faktum att 

deltagarna själva kan välja tiden för sitt lärande. Detta är också ett av de 

kännetecknande dragen för det informella lärandet på internet (Tan, 2013:464). När det 

kommer till deltagarna i denna studie är det oklart hur mycket de har förlitat sig helt på 

YouTube och i vilken mån de använt det som ett komplement till skolan. Två av 

deltagarna svarade att de någon gång använt sig av YouTubes videolektioner för att öva 

in skolrelaterat material. Detta i enlighet med den definition av blandat lärande där det 

formella lärandet blandas med lärande på internet (Littlejohn & Pegler, 2007:1). Blandat 

lärande tycks ha fördelen med att blanda det formella lärandets disciplin och det 

informellas miljö. I denna studie går det inte att sätta ett definitivt begrepp på 

studiedeltagarnas användande av YouTube som hjälpmedel för sitt instrumentövande, 

för även om det verkar finnas drag av blandat lärande så verkar även det informella 

lärandet och dess självmotiverande övande vara en anledning till användandet av 

YouTube. Thorgersen och Zandéns studie (2014:237) ger dock ett exempel på det 

informella lärandets baksida; där fann författarna bristande motivation till övande hos 

studiedeltagarna trots att de fritt hade fått välja ett instrument att lära sig via internet, 

vilket också framkom i intervjuerna med deltagarna i denna studie. Trots att en av de 

fördelar med videolektioner på YouTube är att kunna nyttja dessa när som helst, så 

uttryckte deltagare att de inte använde sig av videolektioner lika mycket som tidigare. 

Detta skulle kunna bero på bristande motivation likt den Thorgersen och Zandén 

(2014:237) funnit, eller det faktum att dom får tillräckligt med övande i skolan vilket en 

av deltagarna uppgav. 

 

Sökning via internet finns alltid anledning att vara källkritisk till. Det är också den 

största nackdelen med YouTube som hjälpmedel vid instrumentövning, så som uttryckts 

av deltagarna, nämligen att det som sägs och förevisas på videolektioner inte 

nödvändigtvis är faktaorienterat. Deltagarna säger också att detta nödvändigtvis inte 

behöver vara något problem eftersom de alltid kan söka sig vidare till en annan 

videolektion. Men Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011:18) skriver att det är de med 

mest resurser som lättast etablerar sig på YouTube sina med videoklipp. Detta blir inte 

helt oproblematiskt eftersom det skulle kunna innebära att de mest högkvalitativa 
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videoklippen aldrig kommer fram. Det finns därmed grund för studiedeltagarnas oro 

och att enbart välja ett nytt videoklipp framstår inte så enkelt som det låter. 

 

6.2 YouTube-lärarens roll 

Alla videolektioner i denna studie börjar med att en helhet, ett färdigt resultat spelas 

upp. Detta är konsekvent med det upplägg av lektioner som Kruse och Veblen (2012) 

presenterar i sin studie. Först presenteras resultatet i sin färdiga form och därefter bryts 

det ned i små delar, i ett lägre tempo där speciellt problematiska avsnitt får extra 

uppmärksamhet (Kruse & Veblen, 2012:83). Två av deltagarna beskriver det som en del 

av sitt tillvägagångssätt, nämligen att de först tittar igenom det färdiga resultatet och 

redan där gör bedömningar av exempelvis tonart, fingersättning och vad som kommer 

bli svårt. Som en del i den struktur Kruse och Veblen (2012) presenterar går det också 

att se tecken på det som i denna studie kallas för frasrepetering. Två av deltagarna 

beskriver frasrepetering i sina intervjuer och det kunde också ses hos dem vid 

observationerna. Genom att arbeta kronologiskt med videolektionerna spolade 

deltagarna sällan förbi eller tillbaka delar av klippet. Det gjorde att de valde den 

uppdelning och frasrepetering läraren i videoklippet demonstrerade, medan de som inte 

förlitade sig lika mycket på kronologi valde ut sina egna fraser att öva. Därför verkar det 

som att kategorin frasrepetering är beroende av i vilken grad användaren väljer att 

arbeta kronologiskt. 

 

De kategorier som vuxit fram i denna studie kallas gemensamt och eget-spel, det vill 

säga i vilken mån deltagarna spelade samtidigt som läraren eller för sig själva. Eget-spel 

kan se ut på tre sätt: a) eleven spelar under tiden läraren spelar, b) när läraren pratar eller 

c) eleven väljer att pausa videoklippet innan hen spelar. I Kruse och Veblens (2012:81) 

studie var den sammanlagda mängden prat över alla videolektioner 59 %. Det är 

konsekvent med en ungefärlig uppskattning av mängden prat i de videolektioner som 

använts i denna studie. Det är möjligt och kan inte uteslutas, att den deltagare i denna 

studie som inte pausade videolektionen under observationen, någon gång spelade 

samtidigt som läraren i videolektionen pratade. På grund av tekniska begränsningar vid 

denna studies genomförande kan inte någon distinktion göras mellan när läraren pratat 

och när läraren spelat. Detta på grund av för dålig ljudupptagningsförmåga och 

upplösning på videokamerorna som använts. Det som kan konstateras är resultatet att 

vissa deltagare spelade samtidigt som videolektionerna var igång och i denna studie 
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kategoriseras och benämns gemensamt spel. Den mest tillförlitliga metod att mäta 

mängden eget och gemensamt spel i denna studie blir därför att studera hur mycket 

deltagarna pausade videoklippen under observationernas gång. Pausande har gått att se i 

olika utsträckning hos deltagarna förutom Bertil som tittade på videolektionen i sin 

helhet och förlitade sig helt på kronologi. 

 

I denna typ av videolektioner menar Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011:16) att 

lärare endast är visuella representationer och att det enda som uppstår är 

envägskommunikation. Detta påstående verkar rimligt med reservationen att 

användarna faktiskt har makten att delvis styra innehållet. Genom funktionerna paus och 

spolning blir användaren själv ansvarig för hantering av kommunikationen mellan sig 

själv och läraren i videoklippet. Användaren kan välja själv vart denne vill lägga sitt 

fokus och därigenom förändra lektionens upplägg. Georgii-Hemming och Kvarnhall 

menar också att användarna går miste om feedback, men som Waldron (2012:100) 

visade i sin studie behöver inte så vara fallet. Det finns forum, så som Banjo Hangout 

och i den riktiga världen där denna kommunikation och feedback kan uppstå. I en av 

intervjuerna i denna studie berättar en deltagare om hjälp och feedback hemifrån som 

komplement till videolektionerna på YouTube. Endast en av deltagarna i studien 

uppgav att hon använde YouTubes videolektioner på sitt huvudinstrument. Alla fyra 

deltagare gick däremot på det estetiska programmet med inriktning musik, vilket 

innebar att de fick lektioner i sitt huvudinstrument och även i vissa fall också i sitt bi-

instrument. Det skulle kunna vara så att dessa deltagare då får den feedbacken i skolan 

som uteblir vid användandet av videolektioner på YouTube. 
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6.3 Tillvägagångssätt 

Genom att välja ett kronologiskt arbetssätt framkommer det att deltagarna i denna studie 

till stor del gjorde de uppstyckningar och frasrepeteringar som presenterades av lärarna i 

videolektionerna. Ovan i detta kapitel beskrivs hur gemensamt och eget-spel i slutändan 

kan mätas genom att titta på frekvensen som deltagarna pausar videolektionerna under 

observationens gång. Funktionerna att spola och pausa är relevanta eftersom användaren 

blir ansvarig för hur stor del av det upplägg som videoskaparen producerat följs eller 

inte. Det är i sig ett arbetssätt som gynnar interaktion mellan personen och hens 

instrument. Av de fyra kategorier som utgjort grunden för observationerna i denna 

studie är det nu två kategorier som inte har nämnts, det vill säga koncentrerat höger- och 

vänsterhandsspel samt vokalt stöd. Dessa kategorier gick inte att observera hos alla 

deltagare och kommer för tydlighetens skull inte diskuteras vidare i den diskussion och 

sammanfattning som följer. 

Frasrepetering och hur mycket 

deltagarna spelat gemensamt eller för 

sig själva, kopplas samman och 

förstås med utgångspunkt i hur 

mycket deltagarna pausat och arbetat 

kronologiskt. Dessa två slutgiltiga 

kategorier, kronologi och pausning 

kan därmed placeras in i en teoretisk 

modell (se Figur 1.), där den 

horisontella axeln beskriver i vilken 

mån deltagaren arbetat kronologiskt 

och den lodräta axeln beskriver hur ofta denne pausat. De fyra boxar som bildas av de 

två axlarna namnges därefter med bokstäver som är ett sätt att dela in de olika 

tillvägagångssätten. Därefter kan en ungefärlig uppskattning göras där de olika 

deltagarna placeras in. 

 

Figur 1 visar, på ett grafiskt sätt, hur stor skillnaden är mellan de olika deltagarna då de 

till stor del befinner sig på olika ställen i spektrumet hur de lär sig. De deltagare som har 

liknande tillvägagångssätt är Matilda och Jennifer som återfinns i kategori A, medan vi 

finner Amanda i kategori B och Bertil i C. Detta är dock en subjektiv uppskattning 
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utifrån de resultat som beskrivits under de olika observationsdelarna (kap. 5). Även om 

denna modell inte nödvändigtvis representerar verkligheten fullt ut, är den ett sätt att ge 

en bild av olika tillvägagångssätt i övningen på sitt instrument med YouTube som 

hjälpmedel. De olika deltagarnas tillvägagångssätt kan i modellen analyseras att tillhöra 

ett fält starkare än de andra tre (där fälten benämnes med bokstav A-D). Genom att 

studera denna modell ytterligare går det också att se att det kan skilja sig stort mellan de 

olika deltagarna i deras tillvägagångssätt med YouTube som hjälpmedel i sitt 

instrumentövande. 

 

6.4 Avslutande sammanfattning 

Denna studie har bidragit till ett sätt att beskriva instrumentövande framför YouTube 

(se Figur 1.). Vidare har denna studie också beskrivit några av studiedeltagarnas egna 

åsikter gällande för- och nackdelar med YouTube som hjälpmedel. Fördelen som 

framkommer är kontroll över material och övning. Den främsta nackdelen är att 

YouTube inte kan anses vara en säker källa för instrumentövning. 

 

6.5 Metodreflektion 

En tanke med att inrikta studien mot det tredje året på gymnasiet var att dessa elever 

förhoppningsvis under sina år i skolan samlat på sig tillräckligt med självförtroende för 

att våga delta. Det har också varit en utgångspunkt i att chansen är störst att dessa elever 

någon gång använt sig av YouTube som hjälpmedel baserat på deras sannolika 

erfarenhet av övande. Eleverna har nio år av musikämnet i grundskolan samt haft ett 

intresse som gjort att de sökt till det estetiska programmet där de snart tar studenten. 

Detta blir 12 år av potentiell övning, om de år som eleverna fått musikundervisning i 

skolan räknas ihop. Högre musikutbildningar på universitetsnivå har inte något krav på 

att studenterna tidigare ska ha läst musik på gymnasienivå. Därför har detta varit ett val; 

att inrikta sig mot gymnasieelever som läser sitt sista år. 

 

Att basera resultatet på både intervjuer och observationer är ett försök att kombinera 

metoder. Målet med dessa två metoder var att dessa skulle fungera som komplement till 

varandra och lyfta fram olika aspekter, det vill säga det den andra metoden eventuellt 

inte fångade upp. Observationerna gav tillfälle att studera beteenden och skeenden som 

deltagarna själva eventuellt inte varit medvetna om, medan intervjuerna gav tillfälle att 

undersöka elevernas egen bild av sitt tillvägagångssätt. I efterhand kan konstateras att 
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det deltagarna har beskrivit om sitt övande i mycket hög grad stämmer överens med vad 

som kunnat studeras vid observationerna. I början av arbetet på denna uppsats var 

förväntningen att kunna urskilja val av metod och tillvägagångsätt när det kom till 

deltagarnas sätt att öva. Förväntningen var också att deltagarnas bidrag till studien 

skulle överensstämma med verklighetens övande framför YouTube. Ett hinder för detta 

skulle kunna vara den utsatta situation ungdomarna försätts i när de ska studeras på ett 

sådant intensivt sätt, vilket blir något av en paradox med tanke på att studiens syfte är 

att studera en situation som kanske främst sker under informella former i hemmet. 

Därför var ett av målen när det kom till mötet med deltagarna att försäkra dem om att 

observatören i detta fall inte var intresserad av prestation. Intresset låg med andra ord 

inte i vilken grad de klarade att spela det material som gavs, utan att undersöka hur de 

tog sig an materialet. Det förväntades bli en balansgång i undersökningen mellan att 

skapa en alltför informell miljö där deltagarna saknade fokus för att genomföra 

uppgiften och en alltför formell miljö där eleverna hämmades av rädslan att få sin 

musikalitet bedömd. Detta har i sig inte blivit till ett problem då eleverna under 

observationerna såg ut att arbeta fokuserat. Denna studie hade med fördel kunnat 

innefatta fler deltagare, med olika bakgrund och olika instrument, för att ge en mer 

mångsidig bild av olika tillvägagångssätt och metoder. Denna studie har presenterat och 

urskilt två metoder, tillvägagångssätt som senare koncentrerats ner till en teoretisk 

modell för att förstå elevernas arbetssätt. I resultatet (kap. 5) redovisas åsikter eleverna 

uttryckt rörande för- och nackdelar kring att använda sig av videolektioner på YouTube. 

Detta leder fram till slutsatsen om att metodval fungerat. 

 

6.6 Fortsatt forskning 

Figur 1 (6.3) skulle kunna användas till fortsatt forskning, kategorisering och 

beskrivning av studiedeltagares tillvägagångssätt. En av bristerna i studien har varit det 

låga deltagarantalet och fortsatta studier och med fler deltagare skulle kunna öka 

reliabiliteten.  

 

En kvantitativ studie skulle kunna undersöka en övergripande bild av området och 

fördjupas genom kvalitativ studie. För att studera utvecklingen hos användare av 

videolektioner på YouTube över tid, kan en longitudinell studie följa denna utveckling.  
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Ett närliggande område till denna studie är att utforska skillnader mellan hur nybörjare 

och mer erfarna musiker använder sig av videolektioner på YouTube som hjälpmedel 

för instrumentövande. Går det att undersöka musikpedagogisk kvalité med 

utgångspunkt i ett urval av YouTube-klipp? Vad är musikalisk kvalité?  
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Bilagor 

Bilaga A Enkätundersökning kring YouTube som hjälpmedel 
Skola: Klass: 

Huvudinstrument: Eventuellt bi-instrument: 

Har du flera huvud- eller bi-instrument, välj då endast ett instrument per kategori och i så fall de instrument du anser dig öva mest på. 

YouTube som övningsverktyg 
Om du använder YouTube i ditt instrumentövande. Vilka typer av innehåll brukar dessa 

videolektioner behandla? 

 Spelteknik 

 Specifika låtar 

 Skalor/arpeggion 

 Annat: ____________________________ 

Hur ofta har du använt dig av en YouTube-video vid övandet på ditt huvudinstrument? 

(Alltså i form av videolektioner.) 

 Någon gång i veckan 

 Någon gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

Hur ofta har du använt dig av en YouTube-video vid övandet på ditt bi-instrument? 

(Alltså i form av videolektioner.) 

 Någon gång i veckan 

 Någon gång i månaden 

 Mer sällan 

 Aldrig 

Om du INTE använder YouTube i ditt instrumentövande: varför? 

 Bristfälligt med lektioner som intresserar mig. 

 Finns inget för mitt instrument. 

 Har inte tänkt på det. 

 Annat: ____________________________ 

 

Deltagande 
Skulle du vara villig att ställa upp på en intervju kring detta ämne? (Oavsett hur du har 

svarat är du intressant för denna studie.) 

 JA    NEJ 

 
Om JA, fyll i ditt för- & efternamn så kontaktar vi dig snarast och bestämmer tid för 

intervju. 
Förnamn: Efternamn: 
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Bilaga B Stödfrågor för intervju 

 

Anledning 
 Vad fick dig att vända dig till YouTube som informationskälla? 

o Kompisar, föräldrar, lärare etc. 

o Är det skolrelaterat? 

o Har du sökt dig dit på egen hand? 

o Är det av någon annan anledning? 

 Ser du YouTube som ett komplement till din undervisning i skolan, eller något 

som bara faller under egna intressen på fritiden? Eller kan det vara att du inte får 

den undervisning som du vill ha i skolan? 

o Får du läxor som kräver YouTube? 

Miljö 
 Hur ser det oftast ut runt omkring dig när du övar med YouTube? 

o Var sitter du? 

o Hur sitter du? 

o Vilket använder du: datorn/mobil/surfplatta? 

o Vart befinner sig datorn/mobil/surfplatta? 

o Hörlurar/högtalare? 

o Sitter du ensam? 

Metod 
 Kan du berätta hur du går tillväga när du tränar in något via YouTube? 

o Har du någon särskild metod? 

o Tar du det ett litet stycke åt gången? 

o Försöker du härma direkt? 

o Tittar du först igenom utan att spela? 

Tid 
 Hur ofta övar du till YouTube? 

 När på dygnet? 

 Känner du att du har tid till det? 

 Hur mycket tid går det åt varje gång? 

 Skulle du vilja sitta oftare eller mindre? 

o Känns tiden du sitter bra? 

 

Fördelar/svårigheter 
 Vad ser du för fördelar med att använda YouTube? 

o Åtkomlighet? 

o Utbudet? 

o Skicklighet hos lärare? 

 Ser du några nackdelar? 


