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Sammanfattning  
 
I denna fallstudie granskas 19 matematikvideor och utvärderingar som gjorts av lärarstudenter vid  
Linköpings universitet. Ingen deltagare i studien hade tidigare skapat en matematikvideo. Lärarstudenternas  
videor analyseras mha ett egenutvecklat analysverktyg och följande forskningsfrågor besvaras:  
 

1) Hur kan av lärarstudenter skapade mikroföreläsningar i form av förklarande matematikvideor om ett förbestämt 
ämne karaktäriseras?  

2) Hur relaterar lärarstudenternas val av upplägg och presentationssätt i matematikvideor till de 
rekommendationer som förespråkas av aktuell forskning? 

3) Hur bör den utgivna uppgiften modifieras om den upplevs som problematisk och vilket förberedande 
material bör man låta studenterna ta till sig av för att de ska klara uppgiften bättre?  

 
Jag kommer bland annat fram till att deltagarnas val av längd på video ligger i linje med vad forskningen 
föreslår, men att detta val också kan ha påverkats av en instruktion som initialt gavs i uppgiften. 
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1 Inledning 
 
Sedan början av 2000-talet har en idé om att varje elev ska ha tillgång till en egen dator i 
skolarbetet växt fram och Tallvid (2015) kallar denna lärandemiljö för 1-1 i klassrummet. Det 
har under lång tid funnits delade meningar om huruvida skolan ska digitaliseras eller ej, men 
idag finns politisk konsensus om att detta ska ske och programmering är sedan läsåret 
2018/19 ett moment i matematikkurser för grundskolan och gymnasiet. Frågan nu är snarare 
hur existerande teknologi ska användas. Med god tillgång till internet i skolan framträder 
bland annat möjligheter att dela information på ett sätt som tidigare aldrig varit möjligt. 
Förfogande av dator, eller ”padda”, är dock nödvändigt för att kunna ta del av informationen. 
År 2014 arbetade i princip alla kommuner runt om i Sverige på något sätt mot att nå 1-1 i 
klassrummet (Tallvid, 2015).  
 
I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av gymnasieskolan 2010, framkom det att enskilt 
arbete är det arbetssätt som dominerar på matematiklektioner och att fokus läggs på 
mekaniskt räknande. Typiskt inleds en matematiklektion med en kort genomgång av läraren 
och sedan egen räkning från elevernas sida. Det är överlag lite fokus på problemlösning på 
matematiklektioner och Skolinspektionen skriver att det är ett problem (Skolinspektionen, 
2010).  
 
I takt med teknologins utveckling har nya undervisningsmetoder växt fram, däribland det så 
kallade flippade klassrummet. Målet med flippat klassrum är enligt grundarna Bergman och 
Sams (2012) att skapa mer aktiv studietid på lektionen. Som en del i detta förflyttas vanligtvis 
lektionsgenomgångar utanför klassrummet och blir mikroföreläsningar som finns tillgängliga 
online. En mikroföreläsning är enligt Sweet (2014): 
 

”En kort inspelning av en ljud- eller videopresentation på ett enskilt, precist 
definierat område.” (min översättning, s. 1) 

 
I det flippade klassrummet får eleverna inför varje lektion i läxa att tillgodogöra sig relevant 
och anvisat material för lektionen, för att senare under själva lektionstiden kunna jobba mer 
aktivt med lärandemålen och innehållet på lektionen.  
 
Det finns idag mycket litteratur om konceptet flippat klassrum och med internets framväxt tycks det bli 
mer och mer vanligt att lärare testar att flippa klassrummet. Ljunge (2014) skriver i sitt examensarbete 
(en litteraturöversikt) att metoden har visat sig ge bra resultat men att den ej ska ses som ett alternativ till 
traditionell undervisning, utan snarare som ett komplement, som ger en bra variation i undervisningen.  
 
I denna rapport ligger fokus på att studera 19 videor som har producerats av lärarstudenter i 
matematik inom ramen för ett samarbete mellan en statistik- och en matematikdidaktikkurs, 
samt tillhörande utvärderingar som dessa lärarstudenter gjort om sina erfarenheter av 
videoproduktionen. Syftet för studenterna var dels att skapa en mikroföreläsning som kan 
användas i en miljö där undervisningsmetoden flippat klassrum tillämpas, dels befästa att sina 
ämneskunskaper i statistik. I studien granskas främst hur deltagarna valde att skapa sina 
respektive videor och hur deras val av upplägg och presentationssätt förhåller sig till vad 
forskningen rekommenderar gällande produktion av instruktionsvideor för att maximera 
visningstid och lärande. Utöver detta granskas även hur skapandeprocessen upplevdes av 
deltagarna för att utröna hur uppgiften som gavs kan utvecklas. 
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2 Bakgrund 
 
Följande del av rapporten ger en inblick i vad flippat klassrum (och flippat lärande) är samt 
vad aktuell forskning säger om hur lärare bör skapa mikroföreläsningar för att engagera tittare 
maximalt. Mikroföreläsningar benämns i fortsättningen även videor.  
 
2.1 Vad är flippat klassrum och flippat lärande?  
 
Daniel Barker anses av många vara en pionjär för flippat klassrum-metodiken i Sverige och han skriver 
följande om kärnan i metoden:  

 
”Den bärande idén är att man låter lärarens genomgångar i klassrummet byta 
plats med elevens hemarbete. Tanken är att den information som läraren vill 
förmedla i sina föreläsningar och genomgångar flyttas ut ur klassrummet och in 
flyttas elevernas bearbetning av denna information.” (Barker, 2013, s.7) 

 
Barker (2013) hävdar att det var Aaron Sams och Jonathan Bergman som först myntade begreppet 
flipped classroom (flippat klassrum på svenska). Enligt Begrman och Sams (2012) gjorde de en dag en 
observation av att det egentligen inte är när studenten sitter och passivt tittar på en genomgång som 
läraren behövs nära till hands, utan det är när studenten ska arbeta aktivt med materialet på egen hand. 
Bergman och Sams insåg att de genom att förinspela alla sina genomgångar, och dessutom göra dem 
tillgängliga online, kunde ge studenterna bättre förutsättningar för att arbeta aktivt på lektion och chans 
till mer tid med läraren (Bergman & Sams, 2012).  
 
Organisationen Flipped Learning Network (FLN) argumenterar för att en distinktion bör 
göras mellan flippat klassrum som är själva metodiken och flippat lärande som är den 
lärandemiljö som i slutändan vill nås (FLN, 2014). FLN definierar flippat lärande enligt 
följande:  
 

”Flipped learning is a pedagogical approach in which direct instructions moves 
from the group learning space to the individual learning space, and the resulting 
group space is transformed into a dynamic, interactive learning environment 
where the educator guides students as they apply concepts and engage creatively 
in the subject matter.” (FLN, 2014) 

 
En nyckel för att skapa flippat lärande är alltså att lyckas skapa en interaktiv studiemiljö i 
vilken det finns en dialog mellan lärare och elev, snarare än bara en monolog från läraren. 
Ljunge (2014) skriver att distinktionen mellan flippat klassrum och flippat lärande är något 
överflödig, men att distinktionen troligtvis finns för att många lärare idag verkar ha 
missuppfattat konceptet flippat klassrum och tror att utflyttning av föreläsningar i sig är 
tillräckligt för att skapa en flippad lärandemiljö, vilket inte stämmer. Vidare skriver 
Andersson (2018) att flippat klassrum inte innebär flippat lärande, men att begreppen kan ses 
gå hand i hand. Framtagandet av mikroföreläsningar är ofta ett steg i ledet för att flippa 
klassrummet, men det behövs vanligtvis fler förändringar för att möjliggöra flippat lärande 
(FLN, 2014). Sweet (2014) skriver dock att för nybörjare som är intresserade av 
undervisningsmetodiken kan skapandet av mikroföreläsningar vara ett lämpligt steg att börja 
med, för att inte genast behöva göra en alltför stor förändring. 
  



 6 

2.2 Aktuell forskning om produktion av utbildningsvideo  
 
Nedan presenteras resultat som framkommit i tre olika studier där studentinteraktion med 
video eller multimedia har undersökts. Just dessa tre studier föreföll särskilt relevanta för 
denna studie då deras resultat ger indikationer på vad en matematikvideoproducent bör ha i 
åtanke för att lyckas maximera visningstid och lärande från videon. Med multimedia avses 
här… 
 

”sammanhållna, datorstödda presentationer eller produkter, baserade på 
kommunikationsformerna text, grafik, animation, ljud och bild/video” (NE, u.å.) 

 
2.2.1 Studie 1- Guo, P., Kim, J. & Rubin, R. (2014). How video production affects student 

engagement: An empirical study of MOOC videos 
 
Guo et al. (2014) gjorde en omfattande studie i vilken de studerade tittarengagemang på 6.9 
miljoner visningar av utbildningsvideor som användes inom totalt fyra kurser i 
programmering, statistik, artificiell intelligens och kemi på universitet i USA (MIT, Harvard 
och Berkley). Deras primära mått på engagemang för respektive visning var visningstid. Guo 
et al. (2014) studerade instruktionsvideor, som de själva antingen kategoriserat som 
föreläsning (lecture) eller handledning (tutorial). Med en handledningsvideo åsyftas en video i 
vilket ett problem löses steg för steg. Nedan listas några resultat från studien som är särskilt 
intressanta för denna uppsats. I dessa resultat nämns bland annat begreppen ritplatta-videor 
och powerpointvideor. Med ritplatta-videor menas videor i vilka datorskärmen har spelats in 
samtidigt som en ritplatta används för att rita i ett ritprogram. Med en powerpointvideo menas 
en video i vilken det talas till en powerpointpresentation. 
 

1. Kortare videor är mycket mer engagerande. 
Mest visningstid fick videor vars längd var i intervallet 6-9 minuter. För videor som 
var av handledningskaraktär var längden inte lika viktig som för föreläsningsvideor. 
Om inspelningar görs av en längre föreläsning ska föreläsaren ha planerat sin 
föreläsning i avsnitt med längd omkring 6 minuter för att underlätta uppstyckning i 
efterhand.   
  

2. Videor med högt tempo på tal (högre än 165 ord per minut (OPM)) hade högst 
visningstid.  
En möjlig förklaring är enligt författarna att en person som talar snabbt oftare upplevs 
som entusiastisk, och därmed blir mer intressant att lyssna på. Minst engagerande var 
videor med en medelhög talhastighet (145-165 OPM). Videor med lågt tempo på tal 
(48-135 OPM) ackompanjerades ofta av att instruktören kontinuerligt skrev under sitt 
tal, vilket bidrog till högre studentengagemang.    
 

3. Studenter engagerar sig olika beroende på om det är en föreläsnings- eller 
handledningsvideo.  
Studenter är mer benägna att titta upprepade gånger på relevanta delar av en 
handledning medan de generellt bara tittar en gång på en föreläsning. Med anledning 
av detta föreslås att videoskaparen särskilt för handledningar gör det smidigt att 
överblicka och hitta rätt avsnitt. 
 

4. Studenter blir mindre benägna att arbeta med egna problem efter att ha tittat på 
videon, ju längre videon är.  
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5. Studenter engageras mer av videor i vilka presentatörens (rörliga) ansikte visas.  
 

6. Filmning i en informell miljö eller utan tillgång till avancerad studioutrustning kan 
göra att videon upplevs som mer personlig, och därmed blir mer engagerande.  
Om instruktörens ansikte visas uppskattas ögonkontakt.  
 

7. För handledningsvideor gäller att ritplatta-videor är mer engagerande än 
powerpointvideor.  
I studien av Guo et al. bekräftades att den naturliga rörelsen hos en människas 
handskrift är mer engagerande än statisk datorrenderad font. Det är särskilt 
engagerande om handstilen är tydlig och instruktören kan rita bra bilder. Utöver detta 
är det bra om instruktören planerar layouten av presentationen så att ritytan inte 
upplevs som överfylld.    
 

8. I ritplatta-videor upplevde studenter att instruktörerna kändes mer på ”samma nivå” 
och talade ”med dem”, snarare än som på en föreläsning, ”till dem”. 
 

9. Det förberedande arbetet inför produktionen är viktigt och bidrar till ett högre 
engagemang.  
Förberedelser i kombination med att instruktören försöker göra videon kort och koncis 
bidrar till att instruktören väljer ut de bästa och mest relevanta förklaringarna och 
exemplen (Guo et al., 2014).  

 
Ovan nämnda resultat kan vara intressanta att ta del av för en person som ämnar komma igång 
med att skapa instruktionsvideor. Några som har försökt kombinera den personliga känslan 
som fås av handskrivet material med tydligheten som erhålls från det datorskrivna är Cross et 
al. (2013). I följande avsnitt presenteras några av de resultat som de erhöll i sin studie.  
 
2.2.2 TypeRighting- Cross, A., Bayyapunedi, M., Cutrell, E., Agarwal, A. & Thies, W. (2013). 

TypeRighting: Combining the benefits of handwriting and typeface in online 
educational videos. 

 
Cross et al. (2013) skriver att i tidigare studier som har gjorts på studenter i klassrummet så 
har det genomgående konstaterats att powerpointpresentationer föredras framför att 
föreläsaren ritar på tavlan eller visar overheadbilder. Cross et al. öppnar dock för att det inte 
behöver vara likadant då studenter tittar på videoinspelningar av föreläsningar. De påpekar att 
i klassrummet finns läraren synlig och tillgänglig och att det kan göra att en 
powerpointpresentation upplevs som personlig, men att så inte behöver vara fallet då läraren 
fysiskt inte är närvarande.   
 
I studien av Cross et al. (2013) jämfördes vad studenter föredrog av typsatt presentation 
(powerpoint) och handskrivet material (på ritplatta) i videor. Det framkom att handskrivet 
föredrogs för att det upplevdes som mer personligt och engagerande. Samtidigt uppskattades 
tydligheten som erhölls från statisk datorfont. Därefter testade författarna en egenutvecklad 
metod som de benämnde TypeRighting. Denna gick ut på att försöka kombinera den 
personliga känslan som det handskrivna materialet gav med tydligheten som erhölls från den 
statiska datorfonten. Det gjordes genom att personen skrev som vanligt på ritplattan och sen 
efter 3 sekunder börjar den handskrivna texten försvinna och under efterföljande halv sekund 
växer datorfonten in. I Figur 1 ses en illustration över flödet vid TypeRighting.  
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Figur 1: Illustration över hur TypeRighting fungerar. Bilden är tagen från studien gjord av Cross et al. (2013), sida 1. 

Cross et al. (2013) kom slutligen fram till att cirka 80% av deltagarna i deras studie föredrog 
TypeRighting framför handskrivet. Motsvarande siffra gällde även för TypeRighting framför 
typad presentation. Värt att nämna är dock att studien av Cross et al. (2013) endast gjordes på 
drygt 150 personer.  
 
2.2.3 Mayers principer för inlärning från multimedia 
 
Richard E. Mayer är en psykolog som bland annat arbetar med att utveckla kognitiva teorier 
för lärande. Mayer är känd för att ha tagit fram ett antal lättillgängliga principer som kan 
användas då multimedia skapas (University of Hartford, u.å.). Mayer skriver följande om sin 
syn på inlärning från multimedia:   
 

”People learn better when multimedia messages are designed in ways that are 
consistent with how the human mind works and with research-based principles” 
(Mayer, u.å., s. 61) 

 
Nedan presenteras min översättning av 9 av Mayers (u.å.) principer för inlärning från 
multimedia. 
 

1. Människor lär sig bättre från ord och bilder än från enbart ord.  
 

2. Människor lär sig bättre när korresponderande ord och bilder är presenterade nära 
varandra snarare än långt ifrån varandra på sidan eller skärmen.  
 

3. Människor lär sig bättre när främmande ord, bilder och ljud är exkluderade snarare 
än inkluderade.  
 

4. Människor lär sig bättre från animation och berättande än från animation och text på 
skärmen.  
 

5. Människor lär sig bättre från animation och berättande än från animation, 
berättande och text på skärmen. 
 

6. Människor lär sig bättre när framförandet är i samtalsstil snarare än formell stil.  
 

7. Människor lär sig bättre när de har kontroll över farten på presentationen.  
 

8. Människor lär sig bättre när orden innehåller ledtrådar om organisationen bakom 
presentationen.  
 

9. Designeffekter hjälper dem som är på en låg nivå när det gäller kunskapsinlärning 
mer än dem som är på en hög nivå. Designeffekter är starkare för personer med hög 
spatial förmåga än för dem med låg spatial förmåga. 
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Mayers ovan nämnda principer kan fungera som riktlinjer vid exempelvis produktion av 
instruktionsvideor i matematik och kan vara värda att ta del av för t.ex. lärare som undervisar 
i matematik och vill pröva att flippa klassrummet.  
 
2.3 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att belysa studenters design av instruktionsvideor i matematik, särskilt hur 
lärarstudenter utformar sin första instruerande matematikvideo om ett förelagt ämne och vilka 
problem och svårigheter de därvid kan möta, sett i ljuset av aktuella forskningsresultat om 
studenters inlärning och engagemang genom användning av multimedia, speciellt videor (se 
2.2.1-3). Utöver det granskas även hur uppgiften som gavs till lärarstudenterna inom ramen 
för samarbetet mellan matematikdidaktik- och statistikkursen kan utvecklas till kommande 
uppföljningar av studien. För att uppfylla detta syfte ställs följande forskningsfrågor: 
 

1) Hur kan av lärarstudenter skapade mikroföreläsningar i form av förklarande 
matematikvideor om ett förbestämt ämne karaktäriseras?  
 

2) Hur relaterar lärarstudenternas val av upplägg och presentationssätt i matematikvideor 
till de rekommendationer som förespråkas av aktuell forskning? 
 

3) Hur bör den utgivna uppgiften modifieras om den upplevs som problematisk och 
vilket förberedande material bör man låta studenterna ta till sig av för att de ska klara 
uppgiften bättre?  
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3 Metod 
 
Fokus i detta avsnitt ligger på att beskriva vilken typ av studie detta är, i vilken kontext den 
genomfördes, samt hur studien genomfördes. Särskilt presenteras designen av analysverktyget 
och utvärderingsinstrumentet. 
 
3.1 Typ av studie 
 
Studien är i huvudsak explorativ och enligt Karolinska institutet (u.å) har sådana ofta som 
syfte att ta reda på orsakssamband. Studien kan även ses som en förstudie eller 
förundersökning då den har som syfte att ge grundläggande kunskap om ett område 
(Expowera, u.å.). En explorativ studie kan förutom att vara utforskande även vara 
hypotesgenererande (Vetenskapsrådet, 2018), och förhoppningen är att denna studie ska ge 
hypoteser till en eller flera uppföljningsstudier. Studien är i någon mening även en pilotstudie 
då den syftar till att pröva ut hur en undersökning rent praktiskt ska genomföras (Karolinska 
institutet, u.å.). Vidare är det en fallstudie eftersom detta är ett specifikt och tydligt avgränsat 
fall med en utmärkande identitet som studeras (Ritzén et al., 2016).  
 
3.2 Kontext för studie 
 
Deltagarna i studien studerar till ämneslärare i matematik på högstadie- eller gymnasienivå, 
på Linköpings universitet. Alla 19 deltagare hade vid studiens början läst åtminstone ca 30 
högskolepoäng matematik. I dessa poäng innefattas särskilt analys i en variabel samt linjär 
algebra. I samband med att undersökningen gjordes läste deltagarna parallellt kurser i 
matematisk statistik, matematikdidaktik och envariabelanalys del 2. Ett samarbete gjordes 
mellan didaktik- och statistikkursen i syfte att dels stärka studenternas ämneskunskaper i 
matematisk statistik genom att arbeta aktivt med innehåll från kursen, och att dels låta de 
blivande lärarna träna på att skapa en mikroföreläsning. Utöver detta var även syftet med att 
skapa mikroföreläsningarna att studenterna skulle få underlag till didaktikkursen för att träna 
på att bedöma presentationer av matematiskt innehåll utifrån det bedömningsstöd som finns 
för gymnasiets kurser matematik 2 och 4 (Skolverket, 2016). Då studien påbörjades hade 
studenterna nyligen studerat flippat klassrum-metoden samt fått nödvändig teori i matematisk 
statistik för att kunna skapa en mikroföreläsning om ett tilldelat matematiskt begrepp inom 
området. Deltagarna valdes enbart ut utifrån tillgänglighet, och därför är det ett 
bekvämlighetsurval som gjorts i studien (Bryman, 2011). 
 
3.3 Genomförande av studie 
 
I Figur 2 visas en överblick av arbetsprocessen i studien, från forskarens sida.  
 

 
Figur 2: Arbetsprocess i studien. 

Det första som gjordes var att bestämma på vilken del av statistikkursens innehåll som 
studenterna skulle skapa mikroföreläsningar för. I kursens inledande del behandlas 
sannolikhetslära och i den andra delen av kursen byggs teorin ut med statistisk inferens. För 
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att ge studenterna goda möjligheter att skapa en mikroföreläsning på något som de studerat 
och haft tid att bearbeta åtminstone några veckor fokuserade jag på området sannolikhetslära.  
 
För att deltagare ej skulle kunna få alltför mycket inspiration av varandra om innehållet i sina 
respektive mikroföreläsningar valdes 20 olika begrepp ut, alla kopplade till den 
sannolikhetslära som studenterna hade studerat. Deltagarna i studien fick ett begrepp var att 
förklara. Inget begrepp tilldelades fler än två personer. De 20 begreppen finns i Bilaga 7.1.  
 
Därefter formulerades uppgiften för studenterna. Huvudpunkten var att studenten, i form av 
en mikroföreläsning, skulle förklara sitt tilldelade begrepp. Den information om uppgiften, 
som studenterna fick, finns i Bilaga 7.2. Tanken var att i beskrivningen av uppgiften ge 
inspiration till hur mikroföreläsningen kan skapas, samt vissa riktlinjer för att underlätta 
efterföljande arbete för läraren med att ge feedback. De videoskapningsmetoder som föreslogs 
är några av dem som används mest frekvent i matematikvideor på YouTube och ingen av dem 
kräver tillgång till speciell teknisk utrustning utöver exempelvis: en enkel mobil med kamera 
och fungerande mikrofon; en ritplatta, eller ett program på datorn för skärminspelning. Enligt 
beskrivningen skall videon vara mellan 5-7 minuter lång, men i efter samråd med deltagarna, 
övergick detta mer till en riktlinje och kravet att mikroföreläsningen ska vara åtminstone 5 
minuter lång. En svårighet var att i beskrivningen ge värdefulla tips och riktlinjer, utan att 
styra studenterna för mycket så att de slutade vara kreativa när de löste uppgiften.  
 
Efter att studenterna hade skapat sina matematikvideor hölls en workshop i 
matematikdidaktikkursen, där studenterna i grupper om 3-5 personer granskade varandras 
videor och gav feedback utifrån de bedömningsanvisningar, som finns för den muntliga delen 
av nationella provet för gymnasiekursen matematik 2. Till sist fyllde studenterna i en 
utvärdering i form av ett Google-formulär om sina erfarenheter av att dels skapa en egen 
video, dels bedöma andras videor. I utvärderingen var studenten tvungen att fylla i sitt namn 
för att personens svar skulle kunna kopplas till dennes video. Alla studenter laddade slutligen 
upp sina videor på Linköpings universitets lärplattform, LISAM. Studenter, som inte ville 
delta i studien möjlighet att avstå.    
 
Då all data var insamlad påbörjades designen av det analysverktyg för videorna, som beskrivs 
närmare i avsnitt 3.5.1. För att tydliggöra och sammanfatta vilka aktiviteter studenterna som 
deltog i studien genomförde, och i vilken ordning, presenteras en grafisk representation av 
detta i Figur 3.  
 

 
Figur 3: Illustration över deltagarnas aktiviteter. 

 
Från det att studenterna fick uppgiften om att skapa sin egen video till att de skulle lämna in 
var det två veckor. Dagen efter deadline för inlämning av video genomfördes workshopen, 
där studenterna bedömde varandras videor och fyllde i utvärderingen av sina erfarenheter.   
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3.4 Avgränsningar 
 
Denna studie har avgränsats till att enbart studera videor och utvärderingar från deltagare som 
aldrig tidigare skapat en matematikvideo. Detta med anledning av att fokus för denna studie 
ligger på att undersöka hur en lärarstudent som aldrig tidigare skapat en matematikvideo 
väljer att göra just detta. Det var sammanlagt 21 personer som lämnade in en video, men två 
av dessa hade skapat en matematikvideo tidigare och de exkluderades därför från studien. Det 
gör att bortfallet i studien är ungefär 10%. 
 
3.5 Framtagande av analysverktyg 
 
I studien har dels deltagarnas utvärdering av videoskapandeprocessen analyserats och dels de 
matematikvideor som de har skapat. I följande avsnitt beskrivs hur design av utvärdering 
respektive verktyg för videoanalys gjordes.  
 
3.5.1 Videor  
 
Learning mathematics for teaching project (LMT) (2011) skriver att vid granskning av en 
matematiklärares insats i klassrummet är det viktigt att skilja mellan matematisk och 
pedagogisk kvalitet. Ett par exempel på vad LMT skriver innefattas i matematisk kvalitet är 
undvikande av matematiska felaktigheter, samt en tydlig och riktig användning av det 
matematiska språket. LMT (2011) har utvecklat ett ramverk för bedömning av kvalitet av 
matematiska instruktioner och i denna studie har endast lite inspiration tagits från ramverket i 
sig, dock desto mer från de bakomliggande idéerna som gav upphov till ett sådant ramverk.  
 
Ett mål i denna studie har varit att skapa ett analysverktyg för matematikvideor som i någon 
grad fångar upp både pedagogiska och matematiska kvaliteter. LMT utvecklade sitt 
analysverktyg för att studera videor på undervisande lärare i klassrummet och mäta kvalitet på 
matematiska instruktioner. Videoverktyget i denna studie har snarare som syfte att kvantifiera 
utvalda egenskaper i lärarstudenternas videor, så att identifiering av karaktäristiska drag i 
videorna underlättas.  
 
För att beskriva i lite mer detalj hur LMT gjorde så kategoriserade de kvalitet på matematisk 
instruktion i sju olika kategorier, och under varje kategori skapades sedan ett antal koder som 
kunde användas för att klassificera specifika beteenden i lärarnas undervisning. Ett exempel 
på en kod skulle kunna vara ”Läraren använder ett deduktivt resonemang för att förklara hur 
addition med uppställning fungerar”. Två exempel på kategorier som LMT använde var 
”Richness and development of mathematics” och ”Presence of unmitigated mathematical 
errors”. Särskilt den senare har inspiration tagits från i denna studie då det är relevant att 
fånga upp ifall det finns matematiska inkorrektheter i lärarstudenternas videor.  
 
Analysverktyget för videor utvecklades efter att utvärderingen av videoskapandeprocessen 
med lärarstudenterna genomförts. Videoverktyget utvecklades iterativt med mina personliga 
erfarenheter från att titta på och skapa utbildningsvideo som huvudsaklig utgångspunkt, vilket 
kan anses vara en svaghet i denna studie då det inte är säkert att en annan forskare hade 
kommit fram till samma analysverktyg som jag. Mer konkret gick utvecklingen till enligt 
följande:  
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1) En av lärarstudenternas videor valdes slumpmässigt ut. 
2) Utvald video granskades från start till slut och noteringar om vad som ansågs vara av 

intresse för pedagogisk respektive matematisk kvalitet gjordes i ett Excel-dokument. 
3) Åter till steg 1, med redan granskade videor bortplockade från mängden av möjliga att 

välja.  
 
Denna process genomfördes fem gånger innan det till slut upplevdes som att nya noteringar 
som gjordes i Excel-dokumentet var upprepningar eller omformuleringar av vad som tidigare 
skrivits… då avbröts den iterativa processen. Därefter gav en analys av det Excel-dokumentet 
som innehöll alla noteringar upphov till 14 frågeställningar som respektive video skulle 
utvärderas utifrån. Dessa 14 frågeställningar har kategoriserats in i fyra olika områden: 
Struktur; Presentationssätt; Bild- och ljudkvalitet, samt Matematisk kvalitet. När 
analysverktyget var färdigutvecklat granskades alla deltagares videor från start till slut. I 
Tabell 1 visas en sammanställning över de 14 frågeställningar som lärarstudenternas videor 
analyserats utifrån.  
 
Område Frågeställning 
Struktur Inkluderas inledning?  
Struktur Inkluderas räkneexempel?  
Struktur Hur lång är videon?  
Struktur Inkluderas sammanfattning?  
Presentationssätt Visas förberett material i videon?  
Presentationssätt Vilket medium används för presentationen? 
Presentationssätt Används animation, diagram eller annan typ av illustration?  
Presentationssätt I vilken grad används färger?  
Presentationssätt Används allt som presenteras i videon?  
Presentationssätt Uppmanas tittaren att fundera själv på något sätt?  
Bild- och ljudkvalitet Kvalitet på bild 
Bild- och ljudkvalitet Kvalitet på ljud 
Matematisk kvalitet Definieras alltid nya matematiska begrepp innan de används?  
Matematisk kvalitet Finns matematiska inkorrektheter och av vilket slag i så fall?  

 
Tabell 1: Frågeställningar i analysverktyget för videor. 

3.5.1.1 Struktur 
 
Det visade sig vara intressant att studera vilken struktur som lärarstudenterna valt att ha i sina 
respektive videor, inklusive hur långa de gjort olika delar. Särskilt studeras huruvida de haft 
en tydlig inledning, om de valt att inkludera räkneexempel, hur lång videon är, samt om det 
finns en tydlig sammanfattning i slutet.  
 

1) Inkluderas inledning? 
 
En fråga som det har tagits ställning till vid granskning av respektive video är huruvida 
Videons innehåll och/eller upplägg beskrivs i en tydlig inledning, med svar ja eller nej. Om 
svaret är ja, noteras även hur lång tid som inledningen pågick. Med tydlig inledning menas att 
det finns ett avsnitt vid starten av videon i vilket en kort sammanfattning ges av vad som 
kommer tas upp i videon.  
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2) Inkluderas räkneexempel? 
 
Det är vanligt att matematisk teori förklaras i videorna, eller i alla fall illustreras, med hjälp av 
räkneexempel. Med anledning av det innehåller analysverktyget en ja eller nej-fråga för om 
räkneexempel finns med i videon. Räkneexempel användes som ett hjälpmedel för att förklara 
matematisk teori i olika stor utsträckning av deltagarna och därför infördes även ett mått som 
är andel tid av videon, som användes för räkneexempel.  
 

3) Hur lång är videon? 
 
Längden på respektive video är intressant i ett par avseenden, dels för att jämföra med vad 
forskning föreslår är lämplig längd på video i undervisningssammanhang, dels för att kunna 
beräkna exempelvis andelen av den hela videon som inledningen (om den finns) upptar.  
 

4) Inkluderas sammanfattning? 
 
Syftet med denna punkt är att finna ut huruvida studenten väljer att sammanfatta viktiga 
resultat i slutet av videon. Om detta görs noteras även hur stor andel av total videotid som 
läggs på sammanfattningen. 
 
3.5.1.2 Presentationssätt  
 
Följande frågeställningar ger en mer detaljerad bild av hur studenten valt att presentera sitt 
material.  
 

5) Visas förberett material i videon? 
 
Det finns många olika sätt att göra en video på och vissa presentationssätt innefattar att 
förbereda det mesta av materialet före inspelningen, så att presentatören inte behöver skriva så 
mycket samtidigt som inspelningen görs. Denna fråga ämnar ge en hint om huruvida 
studenten har förberett något inför presentationen eller inte och svaret som noteras här är ja 
eller nej.  
 

6) Vilket medium används för presentationen?  
 
Ett sätt att skilja mikroföreläsningar åt är att undersöka sättet som studenter presenterar på. 
Exempelvis kan deltagaren spela in sig själv framför en whiteboardtavla, rita på en ritplatta 
och spela in sin skärm, eller prata till en powerpoint. Under denna punkt kategoriseras videon 
utifrån hur materialet presenteras.  
 

7) Används animation, diagram eller annan typ av illustration?  
 
Detta är en ja eller nej-fråga och med denna önskas få en inblick i om studenten försöker att 
skapa förståelse för matematiken med mer än bara symboler och text.  
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8) I vilken grad används variation av färger?  
 
För att kategorisera i vilken grad färger används i presentationen definieras en tregradig skala 
enligt nedan. 
 
1: Det är genomgående samma färg på text respektive bakgrund.  
 
2: Någon enstaka färg utöver den som text respektive bakgrund har används sporadiskt.  
 
3: En eller flera andra färger än de som text respektive bakgrund har används regelbundet i 
videon.  
 

9) Används allt som presenteras i videon?  
 
Kommenterar eller talar lärarstudenten om allt som visas i videon? I så fall blir svaret ”ja” på 
denna fråga. Om det däremot exempelvis skulle finnas med en figur som syns i skärm, men 
som studenten aldrig nämner eller hänvisar till skulle svaret på denna fråga bli ”nej”.  
 

10) Uppmanas tittaren att fundera själv på något sätt?  
 
Typiskt när en konsument tittar på en matematikvideo är kommunikationsflödet enkelriktat 
och fokus ligger på att ta in information. Det är dock möjligt för studenten att uppmana 
konsumenten att tänka själv kring något eller försöka komma på en lösning på ett problem 
som ges. Med denna ja eller nej-fråga är syftet ta reda på om studenten gjorde någon sådan 
uppmaning.  
 
3.5.1.3 Bild- och ljudkvalitet 
 
För att kunna extrahera något från en video som kan hjälpa kunskapsbildning krävs det att 
kvaliteten på bild respektive ljud är tillräckligt hög. Med anledning av detta definieras 5-
gradiga skalor för både kvalitet på bild- och ljud. Observera att dessa skalor inte enbart ämnar 
fånga upp tekniska brister som kan orsaka dålig bild/ljudkvalitet utan även om studenten 
exempelvis skriver/talar otydligt.   
 

11) Kvalitet på bild 
 
För att koda bildkvaliteten på de videor som studenterna skapade har följande 5-gradiga skala 
använts: 
 
1: Bilden är så dålig att tittaren lika gärna kan sluta titta på skärmen och endast lyssna på 
videon, utan att tycka det är en märkbar försämring. 
 
2: Det är ansträngande att försöka uppfatta vad som visas på skärmen. Det mesta syns med en 
oskärpa och går knappt att tyda.  
 
3: Bildkvaliteten är mer åt det oskarpa hållet och det är stundtals problematiskt att urskilja vad 
som presenteras på skärmen. Bilden är dock överlag tillräckligt bra för att kunna avgöra vad 
som presenteras utan ljud till.  
 
4: Överlag enkelt att urskilja allt som presenteras på skärmen. Ett fåtal gånger under korta 
stunder kan det vara något enstaka tecken eller någon liten del av skärmen som inte syns 
tydligt.  



 16 

 
5: Mycket enkelt att urskilja allt som presenteras på skärmen och det finns ingenting som 
bildmässigt uppfattas som oklart.  
 

12) Kvalitet på ljud 
 
För att koda ljudkvaliteten på de videor som studenterna skapade har följande 5-gradiga skala 
använts: 
 
1: Ljudet är så dåligt att tittaren lika gärna kan stänga av ljudet och titta på videon utan att 
tycka det är en märkbar försämring. 
 
2: Det är överlag ansträngande att försöka uppfatta vad som sägs. Det mesta hörs med en 
oskärpa och det går knappt att avgöra innebörd utifrån det som sägs.  
 
3: Ljudkvaliteten är mer åt det oskarpa hållet och det är stundtals problematiskt att höra vad 
som sägs. Ljudet är dock överlag tillräckligt bra för att kunna avgöra vad som presenteras 
utan bild till.   
 
4: Överlag enkelt att höra vad som sägs. Ett fåtal gånger kan det vara något enstaka ord eller 
någon liten del av en mening som inte hörs tydligt.  
 
5: Mycket enkelt att höra vad som sägs och det finns ingenting som ljudmässigt uppfattas som 
oklart. Kvaliteten på ljudet är skarp.  
 
3.5.1.4 Matematisk kvalitet 
 
Följande frågeställningar ämnar fånga upp den matematiska kvaliteten på en video, eller 
snarare, bristen på sådan.  
 

13) Definieras alltid nya matematiska begrepp innan de används?  
 
Ibland förekommer det att ett matematiskt begrepp eller teori förklaras med hjälp av begrepp 
som tittaren ej säkert har kunskap om. Detta är opedagogiskt och gör det svårt för tittaren att 
hänga med. Med anledningen av detta inkluderas en punkt kring huruvida nya matematiska 
begrepp alltid definieras innan de används.  
 

14) Matematiska inkorrektheter 
 
I en matematikvideo är det av stor betydelse att det inte finns några fel, särskilt konceptuella. 
Ibland kan det dock hända att studenten säger fel men skriver rätt, eller skriver fel men säger 
rätt. I många av dessa fall är det enbart på grund av slarv. Värre är det om studenten i fråga 
säger eller skriver något som är totalt missvisande och som förleder tittaren in på felaktiga 
spår. För att fånga upp vilka typer av fel som har gjorts införs följande kategorier:  
 

• # muntliga fel: Antal gånger som studenten säger något som är felaktigt. 
• # skriftliga fel: Antal gånger som studenten skriver något som är felaktigt.  

 
Observera att om studenten har skrivit fel, men läser det felaktiga rätt, så räknas det enbart 
som ett skriftligt fel. För att dessutom fånga upp om det finns riktigt allvarliga fel med i 
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videon tas det också ställning till huruvida videon innehåller konceptuella fel. Det senare är 
en ja eller nej-fråga.  
 
3.5.2 Utvärdering 
 
Utvärderingen som deltagarna gjorde som en sista aktivitet i studien hade flera syften. Till att 
börja med önskades få en uppfattning om hur deltagarna i studien uppfattat 
skapandeprocessen, om de lärt sig något, i vilka delar de stött på problem samt vilken typ av 
problem de haft i så fall. Utöver detta önskades också feedback på uppgiften som de tilldelats. 
Examinatorn i didaktikkursen önskade också få en inblick i hur deltagarna uppfattade 
bedömningsmomentet. Frågorna om bedömningsmomentet är inte vidare intressant för just 
den här studien och därför återfinns dessa frågor endast i Bilaga 7.3 för den intresserade 
läsaren.  
 
Utvärderingen är en mix av frågor med fritextsvar och påståenden som deltagaren ska ta 
ställning till. I det fall ställning ska tas till ett påstående var alternativen som fanns ”Håller 
med”, ”Håller delvis med” och ”Håller inte med”. Ingen avancerad statistisk analys 
planerades att göras, därför kodades detta inte om till likert-skala. Inga intervjuer gjordes med 
deltagare gällande upplevelser av videoskapandeprocessen och uppgiften, men sådana hade 
eventuellt kunnat ge ett starkare och mer trovärdigt resultat.  
 
Bertram (2009) skriver att ordningen som frågorna kommer i är viktig, så att respondenten 
inte tvingas hoppa fram och tillbaka mellan olika ämnen. Bertram föreslår att 
sammanhängande frågor får utgöra ett frågeblock. I denna utvärdering har fyra frågeblock 
definierats och nedan ges motiveringar till vad frågorna i de olika blocken haft som syfte att 
fånga upp.  
 
3.5.2.1 Urval 
 
För att finna ut vilka av alla i målgruppen som var intressanta för studien ställdes 
nedanstående fråga. Om svaret för en person var ja exkluderades den från deltagande i 
studien.  
 

• Har du skapat en matematikvideo tidigare? 
 
3.5.2.2 Skapandeprocessen 
 
Förutom att se hur resultatet av deltagarnas arbete med att skapa videor blev är det för studien 
också intressant att titta på hur deltagarna upplevde själva skapandeprocessen. Svar söktes på 
frågor som: Vilka utmaningar stötte dem på? Hade de tillräckligt med ämneskunskaper för att 
kunna fullfölja uppgiften på ett tillfredsställande sätt? Utöver detta söktes också insikter från 
deltagarna själva gällande hur deras tankegång gick i skapandeprocessen, varför de valde att 
presentera på ett visst sätt, samt hur de tänkte när de gjorde avvägningen mellan att ta med 
teori och exempel. Att få reda på vad deltagarna inspirerades av, om något, kändes också 
intressant, likaså mer specifik information om vilka tekniska problem som de stötte på. All 
denna information sammantagen bedömdes kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för 
lärare som vill komma igång med att undervisa enligt flippat klassrum-metoden. Exakt vilka 
frågor/påståenden på detta tema i utvärderingen som studenten skulle ta ställning till listas 
nedan. I de fall ställning ska tas till ett påstående markeras det med (S).  
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• Beskriv i korta drag hur du valde att göra din video. T.ex. stod framför tavlan, färdiga 
anteckningar som jag skrev av etc. 

 
• I skapandeprocessen stötte jag på tekniska problem (S) 

 
• Jag upplevde det svårt att förstå det material jag skulle presentera (S) 

 
• Jag upplever att det var jobbigt att höra mig själv prata på videon (S) 

 
• Jag upplevde det svårt att avgöra på vilket sätt jag skulle presentera materialet 

(exempelvis mha ritplatta, stå framför tavla, etc.) (S) 
 

• Jag upplevde det svårt att avgöra hur stor andel teori respektive exempel jag skulle ha 
med i presentationen (S) 

 
• Jag upplevde mitt begrepp som enkelt att förklara (S) 

 
• Vilka utmaningar stötte du på i skapandeprocessen?  

 
• Tog du inspiration från någon eller något när du skapade din video, vad i så fall? 

 
3.5.2.3 Lärdomar 
 
Syftet med frågorna/påståendena i denna kategori var att finna ut vad studenterna upplevde att 
de lärt sig av att dels skapa en egen video och dels sitta i grupp och bedöma någon annans 
video. Exempelvis sågs det som intressant att få en bild av hur studenten upplevde att dennes 
ämneskunskaper i statistik påverkats av arbetet med den givna uppgiften. Det sågs också som 
intressant att ta reda på vad studenten hade gjort annorlunda om den fick chans att göra 
uppgiften igen. Nedan listas de frågor och påståenden på temat lärdomar som studenten tog 
ställning till i utvärderingen. Som ovan markeras det med (S) ifall ställning ska tas till ett 
påstående. 
   

• Jag upplever att mina ämneskunskaper för det begrepp jag hade förbättrades av att 
göra videon (S) 

 
• Jag upplever att mina ämneskunskaper i statistik förbättrades av gruppmomentet (S) 

 
• När i skapandeprocessen upplevde du att dina ämneskunskaper stärktes eller befästes 

mest och på vilket sätt? 
 

• Lärde du dig något nytt om att presentera matematik när du tittade på det du själv eller 
andra gjort? Vad i så fall? 

 
• Det var lärorikt att titta på andra studenters förklaringar av begrepp (S) 

 
• Fick du någon "aha"-upplevelse kunskapsmässigt under detta projekt? Vad och när i 

så fall?   
 

• Jag såg beteenden i andras presentationer som jag tar med mig vidare, antingen för att 
ta efter eller undvika (S) 
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• Vid vilket moment upplevde du att du lärde dig mest? 

 
• Hur hade du själv bedömt din egen video efter att ha tittat på andra studenters videor 

och hört samt givit konstruktiv kritik på deras videor? 
 

• Vilka erfarenheter tar du med dig från denna aktivitet? 
 

• Vad skulle du göra annorlunda om du fick samma uppgift igen? 
 
3.5.2.4 Om uppgiften 
 
För att finna ut hur den givna uppgiften bör modifieras för att underlätta för deltagare i en 
liknande uppföljningsstudie fick deltagarna ta ställning till några frågor och påståenden 
gällande själva uppgiften. Dessa ämnade särskilt fånga upp vad som lärarstudenterna 
upplevde som bra respektive dåligt med uppgiften samt vad som kan utvecklas med den. 
Nedan listas de frågor och påståenden på temat uppgiften som studenten tog ställning till i 
utvärderingen. Alla frågor utom en var fritextfrågor.  
 

• Vad kändes jobbigt med att göra den här uppgiften? 
 

• Vad kändes bra med att göra den här uppgiften? 
 

• Jag upplever att instruktionerna för uppgiften var tydliga (S) 
 

• Hur skulle du vilja utveckla den här aktiviteten om den ska användas i 
lärarutbildningen nästa år? 

 
• Några övriga kommentarer? 

 
3.6 Etiska aspekter 
 
Studenterna som läste de aktuella kurserna i matematisk statistik och matematikdidaktik var 
medvetna om att en studie skulle göras och de hade möjlighet att inte delta i den. För att inte 
delta behövde de dock säga till att de inte ville vara med. Momentet att göra en video om ett 
begrepp inom matematisk statistik var däremot obligatoriskt. Om studien görs om i framtiden 
rekommenderas att medgivanden till att delta i studien samlas in mer formellt för att 
säkerställa vilka studenter som vill delta.  
 
I studien har deltagare kodats med bokstäver B-T för att bevara deltagarnas anonymitet för 
utomstående granskare av den rapport som skrevs i slutet av analysarbetet. Vidare har inga 
skärmavbildningar från deltagares videor som kan identifiera videoskaparen inkluderats i 
rapporten. 
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3.7 Diskussion om källor 
 
I denna rapport har målet varit att tydligt visa vilka delar som är författarens egna och vad 
som kommer från annan källa. Det finns för tillfället relativt lite existerande forskning i det 
område som studien faller inom (datum: 30-08-2019) och därför har arbetet i hög grad haft 
insamlade data som utgångspunkt. De artiklar och rapporter som använts har generellt hittats 
genom att använda Google scholar. Artiklar som har blivit peer reviewed har föredragits 
framför sådana som inte blivit det. Internetkälla har enbart använts ifall det funnits en 
ansvarig utgivare som känns trovärdig, exempelvis Karolinska institutet eller 
Nationalencyklopedin. 
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4 Resultat  
 
I denna del av rapporten presenteras de resultat som erhölls vid undersökningen. För att göra 
det tydligt för läsaren redovisas resultaten från videoanalysen respektive utvärderingen 
separat.  
 
4.1 Resultat av videoanalysen 
 
I avsnitt 3.5.1 beskrivs det använda analysverktyget. Resultaten struktureras utifrån de 4 
kategorierna (Struktur; Presentationssätt; Bild- och ljudkvalitet; Matematisk kvalitet) enligt 
avsnitt 3.5.1.  
 
4.1.1 Struktur 
 

1) Inkluderas inledning? 
 
Endast ca 16% (3 st) av deltagarna har en tydlig inledning i vilken det kortfattat förklarades 
vad som skulle tas upp i videon. Inledningens längd var 18 s, 40 s och 45 s.  
 

2) Inkluderas räkneexempel? 
 
Ca 74% av deltagarna inkluderar åtminstone ett räkneexempel i sin matematikvideo. Generellt 
var svårighetsgraden på dessa exempel låg och lämpade sig väl för studenter som precis har 
introducerats till området. Vid granskningen av deltagarnas produktioner noterades framför 
allt två skilda angreppssätt. Det ena var att förklara det tilldelade begreppet genom att arbeta 
med ett mer omfattande exempel och det andra var att först gå igenom generell teori och 
därefter försöka befästa och konkretisera teorin med hjälp av ett (ofta) enkelt och lite mindre 
räkneexempel.  
 
Deltagare I är en av dem som skapade sin video om oberoende händelser med det först 
nämnda angreppssättet. Videon inleds med att kort specificera vad som menas med att två 
händelser A och B är oberoende. Därefter användes resterande del av videon på att räkna ett 
klassiskt exempel innehållande dragning ur urna med återläggning. Detta angreppssätt kan 
också ses hos deltagare M och delvis hos deltagare T.    
 
Ett exempel på det andra angreppssättet ger deltagare D. Dennes video behandlar begreppet 
normalfördelning och de första 6 minuterna användes för att introducera och förklara 
nödvändiga begrepp så som täthetsfunktion och standardiserad normalfördelning. I den sista 
tredjedelen av videon konkretiseras teorin genom att räkna ett exempel om längden av en 
slumpmässigt vald kvinna i åldern 20-74 år i Sverige, vilken antas vara normalfördelad. Detta 
angreppssätt kan också ses hos deltagare E, F, G, L, N, P och S.  
 
För dem som har med åtminstone ett räkneexempel undersöktes hur stor andel av total 
videotid som exempelräkningen utgjorde. Se Figur 4. 
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Figur 4: Andel av total tid som räkneexempel upptar 

 
3) Hur lång är videon? 

 
I instruktionerna till uppgiften fanns riktlinjer om att deltagarens video skulle vara 5-7 
minuter lång. På lektionerna i statistik, som dock inte alla deltagare gick på, meddelades att 
den undre tidsbegränsningen är tvingande men inte den övre. I Figur 5 syns tydligt att 
deltagarna var mer benägna att göra en video längre än 7 minuter, än en som är kortare än 5 
minuter. En knapp majoritet av alla videor höll dock de angivna gränserna 5-7 minuter. 
 

 

Figur 5: Längd av videor (minuter) 

 
4) Inkluderas sammanfattning? 

 
Endast ca 21% (4 studenter) av deltagarna har med en sammanfattning i slutet av videon. 
Dessa har alla gjort sammanfattningen ungefär lika lång. Tre deltagare hade en 
sammanfattning på 30 s och en deltagare en sammanfattning på 40 s.  
 
Vad som typiskt ses i dessa sammanfattningar är att studenten i slutet av klippet knyter ihop 
säcken genom att koppla tillbaka till innehåll som tidigare tagits upp tidigare i videon. 
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Deltagare F presenterar tidigt i sin video definitionen av väntevärde för en diskret stokastisk 
variabel samt hur väntevärdet beräknas. Därefter räknas ett exempel, i vilket väntevärdet för 
en konkret slumpsituation bestäms. Då räknandet är klart binder deltagare F i sin 
sammanfattning ihop det framräknade väntevärdet med den tidigare genomgångna teoretiska 
definitionen. Detta bidrar till att man som tittare får en känsla av att alla delarna av 
presentationen hänger ihop och tillsammans utgör en helhet.  
 
Deltagare O arbetar med centrala gränsvärdessatsen (cgs) och gör likt deltagare F en 
återkoppling till ett tidigare genomgånget exempel i sin sammanfattning. Dessutom 
förtydligar deltagare O också den praktiska nyttan i verkligheten av cgs och betonar att 
statistik hade sett annorlunda ut utan den. Det som stack ut med deltagare O i denna 
granskning var försöket till att efter att teorimässigt ha bundit ihop säcken med sin 
sammanfattning, koppla teorin till verkligheten och trycka på den praktiska nyttan av 
matematiken.  
 
4.1.2 Presentationssätt 
 

5) Visas förberett material i videon? 
 
2 deltagare visar inget förberett material i sin video, dock var det uppenbart att bägge dessa 
hade en plan för vad de skulle säga. Alltså, även om inget förberett material visas i dessa två 
deltagares videor indikerar inte det att de inte hade förberett sig på något sätt. De övriga 17 
presenterar i sin respektive video material som skrivits på förhand och det indikerar att de 
hade förberett sig inför inspelning av videon.  
 

6) Vilket medium används för presentationen?  
 
I grova drag kan man säga att deltagarna presenterade sitt material på fem olika sätt. Dessa är  
 

1. Whiteboardtavla: En klassisk lektionsgenomgång där en kamera används för att spela 
in deltagaren, som står och föreläser framför en tavla.  

2. Ritplatta: Deltagaren använder en ritplatta eller ”padda” och ritar i ett ritprogram 
samtidigt som skärm och ljud spelas in.  

3. Skriva på papper: Deltagaren skriver i ett block eller på ett papper samtidigt som en 
kamera filmar presentationen ovanifrån. Vanligtvis syns deltagarens ena hand i bild 
medan resterande del av kroppen är utanför bild.  

4. Dra bort papper: Presentationsmaterialet är vanligtvis helt förberett och det finns 
likheter med punkt 3, Skriva på papper. Materialet är typiskt skrivet på vanligt A4-
papper och deltagaren börjar med att täcka över allt förberett material med ett blankt 
papper och successivt visa mer och mer i takt med att presentationen fortskrider.  

5. Powerpoint: Deltagaren talar till en powerpointpresentation. Allt material är vanligtvis 
förberett, med undantag för ett fåtal, som skrev för hand med datormusen i vissa delar 
av presentationen.  

 
För att förtydliga hur det kan se ut i en presentation som faller in under respektive kategori 
visas i Figur 6 ett exempel på vardera.  
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Figur 6: Exempel på presentationssätt.  

 
I Figur 7 visas fördelningen av använda presentationssätt. Något som inte framgår i Figur 7 är 
att ca 60% av deltagarna hade nästintill allt material de skulle tala om förberett (och 
nedskrivet) innan presentationen gjordes, så att lite eller inget skrevs under inspelningstiden.  
 

 
 

Figur 7: Fördelning över presentationssätt 

 
7) Används animation, diagram eller annan typ av illustration?  

 
Ungefär 68% av deltagarna inkluderar någon form av animation, diagram eller annan typ av 
illustration i sin video. Syftet med detta uppfattades som att de vill ge visuell hjälp att ta till 
sig innehållet som presenterades. Vanligast var att se en förklarande bild ritas i samband med 
att ett exempel räknades igenom.  
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Deltagare O var den enda bland deltagarna som skapade en animation och det gjordes i 
samband med en förklaring av centrala gränsvärdessatsen. Med hjälp av den animationen 
förklarade deltagare O tydligt hur en likformig fördelning vid kast med en 20-sidig tärning går 
mot att bli normalfördelad då medelvärdet av N stycken observationer beräknas, i takt med att 
N ökar. I Figur 8 visas hur det såg ut.  
 

 
 

Figur 8: Bild från animation 

   
I videon skapad av deltagare E återfinns en illustration för att förtydliga lagen om total 
sannolikhet, se Figur 9.  
 

 
 

Figur 9: Exempel på illustration i samband med förklaring av Bayes sats.  

 
Det var relativt vanligt att grafer presenterades i deltagarnas videor. De dök särskilt upp i 
samband med att begrepp som täthetsfunktion, normalfördelning, korrelationskoefficient och 
varians förklarades. Många urnor har ritats, vilket också är indikativt för vilken typ av 
exempel som flera har valt att ta med. I Figur 10 kan ett exempel på en urna ses. Just denna 
användes av deltagare P i samband med en förklaring av hypergeometrisk fördelning. 
Observera att den låga bildkvaliteten i Figur 10 är representativ för deltagare P:s video. 
 

 
 

Figur 10: En av många urnor. 

 
 
 



 26 

8) I vilken grad används variation av färger?  
 
Ungefär 37% av alla presentationer innehåller endast två färger, den på texten samt den på 
bakgrunden. Vanligtvis var de två färgerna svart och vit, alternativt någon nyans mellan grått 
och svart samt vitt. Det var 7 videor som fick gradering 1, 4 videor som fick gradering 2 och 8 
videor som fick gradering 3.  
 
En svartvit presentation är inte särskilt svår att föreställa sig så därför visas inget exempel på 
detta. Ett exempel på en video som däremot fått gradering 3 på denna punkt är gjord av 
deltagare T. En stillbild från denna återges i Figur 11. 
 

 
 

Figur 11: Exempel på video med gradering 3 för variation av färg 

Det syns tydligt i Figur 11 att flera olika färger har använts. Färg på text varieras från stycke 
till stycke och förtydliganden som exempelvis Expected value (se understrykning i Figur 11) 
skrivs i en annan färg.  
 

9) Används allt som presenteras i videon?  
 
Cirka 95% av alla studenter använde allting som visades i presentationen. Det var endast 
deltagare B som inte gjorde det genom att ha med ett kort, skrivet avsnitt om 
multiplikationsprincipen utan att kommentera det. Student B ansåg att förkunskaper om 
multiplikationsprincipen är viktiga för att förstå det övriga som tas upp i videon. Tolkningen 
är dock inte självklar, just på grund av att ingen kommentar gavs om avsnittet 
överhuvudtaget. 
 

10) Uppmanas tittaren att fundera själv på något sätt?  
 
Det var ingen av deltagarna i studien som på något sätt uppmanade tittaren att fundera själv.  
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4.1.3 Bild- och ljudkvalitet 
 
I följande avsnitt presenteras resultat kring kvalitet på bild och ljud, bedömda efter de kriterier 
som specificerats i avsnitt 3.5.1.3.  
 

11) Kvalitet på bild 
 
Gällande kvalitet på bild och hur enkelt det var att tyda det som presenterades på skärmen var 
det relativt stora variationer för deltagarnas videor. I Figur 12 visas fördelningen av 
graderingarna för bildkvaliteten. Noterbart är att det är ungefär en fjärdedel av alla deltagare 
som fått en gradering lägre än 3, vilket i praktiken innebär att det för tittaren i någon mening 
är ansträngande att visuellt ta till sig innehållet.  
 

 

Figur 12: Fördelning över gradering för bild 

 
Det var överlag bland de 19 studerade videorna inte särskilt stora problem med att tyda 
handstilen i presentationerna utan det var normalt sett bildkvaliteten som erhållits från kamera 
eller skärminspelningsenhet som i mångt och mycket avgjorde graderingen av videons 
bildkvalitet. Nedan presenteras några exempel från de granskade videorna för att ge läsaren en 
bild av vilken kvalitet de olika graderingarna motsvarar.   
 
I Figur 13 ses en skärmavbildning från deltagare H:s video. Det är ytterst svårt att tyda texten 
och tittaren får nöja sig med kvalificerade gissningar. Utöver att bildkvaliteten är undermålig 
lyser en lampa särskilt starkt i mitten av övre regionen av papperet, se område markerat med 
blå pil. Det starka ljuset bidrar ytterligare till att det blir svårt att läsa det som skrivits på 
papperet.  
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Figur 13: Exempel på bildkvalitet med gradering 1 

I Figur 14 återges en stillbild från videon skapad av deltagare I. I videon är det genomgående 
en oskärpa i bilden och oskärpan i kombination med studentens handstil gör det svårt att tyda 
innebörd av text och symboler. En blå markering har lagts in i Figur 14 i syfte att förtydliga 
särskilt ett ord som- utan sin kontext- hade givit upphov till stor förvirring. Det ord i Figur 14 
som är understruket med blått kan lätt misstas för utfolket, när studenten egentligen menar 
utfallet. Liknande problem finns kring det ord som är understruket med orange färg.  
 

 
 

Figur 14: Exempel på bildkvalitet med gradering 2 

I Figur 15 ses ett exempel på en bildkvalitet som bedömts med gradering 3. Stillbilden är från 
videon skapad av deltagare Q. Notera att det är en viss oskärpa i bilden, samma oskärpa finns 
genomgående i videon. Det mesta går att läsa utan större problem med undantag för 
exempelvis text understruken med blått streck. Med ljud till blir det inga problem att tolka 
texten, men om endast bilden studeras kan det bli problematiskt att förstå vad som menas med 
den i blått understrukna texten.  
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Figur 15: Exempel på bildkvalitet med gradering 3 

 
I Figur 16 ses en skärmavbildning från videon skapad av deltagare E. I majoriteten av videon 
är bildkvaliteten mycket bra och det är inga som helst problem att tyda den vita text som 
presenteras, eller de bilder som visas. I en viss del av videon väljer dock E att för hand rita 
med sin mus i presentation. Ett exempel på vad som ritades med mus har understrukits med 
blå färg i Figur 16. Det är en markant skillnad i läsbarhet på den vita texten och siffrorna i 
rött. Det är med anledning av att den röda texten finns med, och att vissa partier av videon 
därmed är visuellt svårtolkade, som videon får gradering 4 istället för 5.  
 

 
 

Figur 16: Exempel på bildkvalitet med gradering 4 

 
I Figur 17 ses ett exempel på en bildkvalitet som har graderats med 5. Det är en 
skärmavbildning från deltagare D och även om det finns en tydlig skugga över en del av 
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pappret försämras inte läsbarheten märkbart. Det är enkelt att enbart utifrån bilden tyda allt 
som studenten skrivit.  
 

 
 

Figur 17: Exempel på bildkvalitet med gradering 5 

 
12) Kvalitet på ljud 

 
Vid videoanalysen upplevdes nästintill aldrig problem med ljud. Det var endast en deltagare 
som inte fick högsta gradering av ljudkvaliteten enligt specificering i avsnitt 3.5.1.3. 
Deltagare L var den som fick gradering 3 och det var pga att det fanns en sorts förvrängning 
av rösten vid uppspelning, samt ett litet eko. Det var dock, förutom på några enstaka ord, inga 
större problem att höra vad som sades. För övriga deltagare gällde att det aldrig var några 
problem att tyda vad de sade. 
 
4.1.4 Matematisk kvalitet 
 
Nedan presenteras resultat som är kopplade till den matematiska kvaliteten på deltagarnas 
videor.  
 

13) Definieras alltid nya matematiska begrepp innan de används?  
 
Generellt gällde att deltagarna var duktiga på att inte använda begrepp som tittaren inte säkert 
hört om tidigare för att förklara ny teori. Det var endast 2 studenter av 19 som inte alltid 
definierar nya matematiska begrepp innan de användes.  
 
Ett exempel på när en ny matematisk symbol började användas innan den introducerats hittas 
i videon skapad av deltagare Q. I denna video ges först en introducerande förklaring till 
begreppet normalfördelning. Förklaringen inleds med att täthetsfunktionen för en generell 
normalfördelning introduceras och därefter går Q vidare med att definiera hur man betecknar 
att en stokastisk variabel är normalfördelad. Vidare visas hur grafen för täthetsfunktionen ser 
ut och det kommenteras att arean under hela täthetsfunktionen alltid är 1. Observera dock att 
ingen introduktion av fördelningsfunktionen f(x) görs i samband med detta, och eftersom 
detta är en introducerande video till normalfördelningen är det inte säkert att tittaren stött på 
f(x) i en annan kontext. Inte ges heller någon förklaring av hur en normalfördelning 
standardiseras. Lite senare i videon, efter att Q tagit upp några exempel där normalfördelning 
kan användas, presenteras det som visas i Figur 18. Se särskilt det som är understruket med 
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blå färg, det är denna funktion som är odefinierad. Varken före, eller efter att detta presenteras 
i videon definieras vad f(x) är för typ av funktion och på vilket sätt den är relaterad till teorin 
om normalfördelningar. För någon som inte har erfarenhet av teorin för normalfördelningar 
sedan tidigare hade detta troligtvis varit förvirrande.  
 
 

 
 

Figur 18: Ointroducerad matematisk symbol 

 
14) Matematiska inkorrektheter 

 
I avsnitt 3.5.1.4 beskrevs att brist på matematisk kvalitet dels analyseras utifrån hur många 
muntliga respektive skriftliga fel det finns i videon, dels utifrån om det existerar konceptuellt 
fel. Nedan presenteras resultat kopplade till detta.  
 
Antal muntliga fel? 
 
I Tabell 2 visas frekvens av muntliga fel i deltagarnas videor. En övervägande majoritet sade 
inget som var matematiskt felaktigt (som inte redan var skrivet i så fall). För analysens skull 
är det viktigt att notera att ett fel som skrivits och sedan läses ”korrekt”, inte räknas som ett 
muntligt fel, utan enbart som ett skriftligt. Trots att antalet muntliga fel sammanlagt är få 
betyder inte det nödvändigtvis att deltagarnas videor är fria från matematiska fel.  
 

Antal fel Frekvens 
0 15 
1 4 

 
Tabell 2: Fördelning över antal muntliga fel. 

Exempel på ett muntligt fel hittas i videon gjord av deltagare C, som i sin video förklarar 
begreppet kovarians. I Figur 19 syns en stillbild från aktuell video då det visas vilken formel 
som används för att beräkna kovariansen för en diskret stokastiskt variabel. Studerar man 
endast denna bild syns inga konstigheter rent matematiskt. Lyssnar man dock till så hör man 
C säga ”vi summerar över området j, k”. Att uttrycka sig liknande vid beskrivning av 
kovarians för kontinuerlig stokastisk variabel är korrekt, då man för att få fram detta faktiskt 
beräknar en dubbelintegral över ett visst område. C uttryckte sig i detta fall på samma sätt för 
både kontinuerlig och diskret stokastisk variabel, utan att på något sätt anmärka att de två 
”områdena” är olika, vilket indikerar att C kan ha ett litet konceptuellt missförstånd.  
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Figur 19: På papperet syns inget felaktigt, men studenten förklarade otydligt till. 

 
Antal skriftliga fel?  
 
I Tabell 3 visas fördelningen över antal skriftliga fel som deltagarna hade i sina videor. En 
förklaring till det utstickande värdet på 5 skriftliga fel är att en deltagare (E) hade samma fel 
på flera ställen, men i olika kontexter, och att det därför räknades flera gånger.  
 

Antal fel Frekvens 
0 12 
1 5 
2 1 
3 0 
4 0 
5 1 

 
Tabell 3: Fördelning över antal skriftliga fel. 

I Figur 20 visas det ovan nämnda skriftliga felet från deltagare E. Vid förklaring av lagen om 
total sannolikhet har deltagare E glömt skriva ”P(A) =”. För en ointroducerad till ämnet som 
tittar på videon skulle det därför vara oklart vad summan i Figur 20 är lika med.   
 

 
 

Figur 20: Skriftligt fel vid förklaring av lagen om total sannolikhet. Det saknas P(A) = … 

Ett annat exempel på skriftligt fel kan ses i deltagare L:s video. Denna video berör betingad 
sannolikhet och i ett räkneexempel där sannolikheten för att få två på varandra följande ess 
vid dragning ur fullständig kortlek (utan återläggning) ska beräknas så definieras två 
händelser felaktigt. L skriver A = Du drar ett ess, och B = Du drar ett ess, när det som 
egentligen åsyftas är A = Du drar ett ess på första kortet, och B = Du drar ett ess på andra 
kortet. Räkningarna i exemplet är i övrigt rätt, men ett sådant skriftligt fel kan skapa 
förvirring för den som tittar och försöker förstå logiken bakom räkningarna.  
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I det sista exemplet får läsaren ta del av ett utklipp från en powerpointpresentation använd av 
deltagare R, se Figur 21. Det som är speciellt med detta exempel är att det finns flera 
skriftliga fel i närheten av varandra. För att ge en rättvis bild ska det förtydligas att med ljud 
till så blir det uppenbart att R inte menar att de två formlerna som presenteras i Figur 21 är 
ekvivalenta, utan att de istället gäller för diskret respektive kontinuerlig stokastisk variabel. I 
formeln understruken med blå färg i Figur 21 så går summan från i = 1 till k, vilket betyder att 
R förutsatt att det endast är dessa heltalsvärden som den diskreta stokastiska variabeln kan 
anta. Så är nödvändigtvis inte fallet. Mer korrekt hade varit att summera från -¥ till ¥, 
alternativt att också specificera under vilka villkor formeln gäller. Utöver detta är argumentet 
för summan felaktigt då variabeln x används istället för i.  
 
 

 
 

Figur 21: Fel i formel för varians för diskret respektive kontinuerlig stokastisk variabel. 

Granskas istället motsvarande formel för beräkning av varians för kontinuerlig stokastisk 
variabel ser man att gränserna är otydligt formulerade även här. Se integral understruken med 
orange färg i Figur 21. På liknande sätt som tidigare bör gränserna, när formeln presenteras 
generellt, vara -¥ till ¥. Det kan vara så att studenten menar att a = -¥ och att b = ¥, men det 
framkommer inte i videon. Läsaren kommer eventuellt reagera på bildkvaliteten i Figur 21, 
men den är representativ för den bildkvalitet som R:s video hade. 
 
Existerar konceptuellt fel? 
 
Det har konstaterats att det finns åtminstone ett konceptuellt fel i sju av de sammanlagt 19 
videor som studenterna producerade, dvs i ca 37% av alla videor. I de exempel som 
presenterats ovan under Skriftliga fel är det endast exemplet kopplat till lagen om total 
sannolikhet som inte klassificerats som ett konceptuellt fel. I de övriga fallen verkar det av att 
döma vad som skrivs och sägs i videon, som om studenten har missförstått eller inte är fullt 
klar över någonting i det behandlade området. Något som är problematiskt med de videor som 
innehåller konceptuella fel är att studenterna i de flesta fallen låter självsäkra och som att de 
vet vad de talar om, även om det de säger inte är matematiskt fullständigt eller korrekt. Detta 
kan vara ett problem för en okritisk tittare.  
 
Sammanfattningsvis gäller att studenterna gjorde betydligt färre muntliga än skriftliga fel och 
att det oftast var de skriftliga felen som avslöjade luckor i studentens förståelse av det 
behandlade begreppet.  
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4.2 Resultat av utvärderingen 
 
I följande avsnitt presenteras resultaten från den utvärdering som deltagarna gjorde efter att de 
skapat sina videor och deltagit i workshopen med temat bedömning. En visualisering av 
svarsfördelningen på frågor i vilka lärarstudenterna skulle ta ställning till återfinns i Bilaga 
7.4.  
 
4.2.1 Urval 
 
Av de 21 personer som ursprungligen deltog i fallstudien var det två personer som hade 
skapat en matematikvideo tidigare. På grund av den avgränsning som gjorts i studien 
exkluderades dessa två personers svar från analysen och deras videor granskades ej.  
 
4.2.2 Skapandeprocessen 
 
Det var en knapp majoritet av deltagarna (53%) som upplevde att de hade tekniska problem… 
Några saker som nämndes som problematiska var: komprimering av videofil tog lång tid; för 
lite minne på mobilen för att kunna filma; kameran spelade inte in så att deltagaren var 
tvungen att göra om hela inspelningen; mjukvaruproblem i form av att hitta bra (gratis) 
programvara för videoredigering som inte inkluderade stora watermarks; tillgång till material 
(ritplatta), samt att få kameran (oftast mobil) att sitta fast i ett stativ under tiden inspelningen 
gjordes. Något som indikerar att tekniska problem kunde påverka sättet som deltagaren i 
slutändan valde att göra sin video på ses i följande utdrag ur deltagare L:s utvärdering:  
 

”Tanken var att filma på färdigskriva anteckningar och följa/ringa in med penna, men pga 
tekniska problem fick jag göra det på tavlan i stället.” (Student L) 

 
Det var ungefär 40% av deltagarna som upplevde åtminstone någon svårighet med att förstå 
det material som skulle presenteras. Utöver detta var det ca 47% som i någon grad upplevde 
det som svårt att avgöra på vilket sätt materialet skulle presenteras. Gällande innehåll var det 
endast 16% som inte upplevde det som svårt att avgöra hur stor plats som exempel skulle ta i 
videon.  
 
Ungefär 50% av studenterna skriver att de inspirerats av diverse olika YouTube-videor när de 
planerat sin egen mikroföreläsning. Några YouTubers verkar särskilt ha varit med och 
influerat studenternas videor, vilka är Björn Runow, Daniel Barker och Jonas Månsson. Vissa 
studenter anger även att de hämtat och använt exempel från YouTube-videor. Kurslitteratur 
och föreläsningsanteckningar nämns också som något deltagarna har tagit inspiration av.  
 
4.2.3 Lärdomar 
 
En klar majoritet av deltagarna (89%) uttryckte att deras ämneskunskaper om det begrepp de 
blivit tilldelade förbättrades av arbetet med att skapa videon. För momentet när deltagarna i 
grupp tittade på och bedömde varandras videor var det ungefär en fjärdedel som inte upplevde 
att deras ämneskunskaper i statistik förbättrades. Cirka 70% av deltagarna uttryckte att det i 
någon grad var lärorikt att titta på andra studenters förklaringar av begrepp.  
 
I gruppmomentet uttryckte nästintill alla deltagare att de i någon grad observerat beteenden i 
andra deltagares videor som de tar med sig för att antingen efterlikna eller undvika. En 
fjärdedel uttryckte att det var vid gruppmomentet de lärde sig mest, medan resterande tre 
fjärdedelar uttryckte att det var skapandet av den egna videon som gav mest. Särskilt verkar 
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många uppleva att de befäst sina ämneskunskaper mest i förberedelseprocessen till att skapa 
sin video, i vilken de reflekterade över vilket innehåll som var relevant att ta med och sedan 
fördjupade sig i detta. Flera skriver att skapandet av egna anteckningar till videon de skulle 
producera gav bra repetition. Deltagare J skriver följande gällande när i skapandeprocessen 
som ämneskunskaperna befästes mest:   
 

”Av processen att behöva formulera mig så att andra skulle förstå vad jag menade. Ledde till 
att jag var tvungen att verkligen förstå innehållet så att jag kunde förklara.” (Deltagare J) 

 
Deltagare K skriver det följande på samma fråga:  
 

”När jag skulle sammanställa all information som skulle presenteras. Det var genom att sovra 
och gallra vad som var väsentligt som jag lärde mig mest.” (Deltagare K) 

 
Vissa upplevde att det var stor skillnad i svårighetsgrad och att det påverkade möjligheterna 
att befästa sina ämneskunskaper. Deltagare N skriver: 
 

”hade ett lätt begrepp (stor skillnad i svårighet mellan begreppen) men är ju mer säker på just 
det begreppen nu.” (Deltagare N) 

 
En knapp majoritet av deltagarna uttryckte att de lärt sig något nytt om att presentera 
matematik genom att skapa en egen video. Flera tar upp att arbetet med att skapa en egen 
video särskilt givit nya perspektiv på hur man kan presentera… Utöver det nämns lärdomar 
som: vikten av att vara tydlig och ta sin tid; att återkoppla till tidigare genomgånget material; 
vikten av struktur; att inte presentera för mycket text och inte heller vara övertydlig; att det är 
viktigt att inkludera verklighetsnära exempel samt att det är viktigt att förbereda sig.  
 
Några deltagare uttryckte också att det inte är helt lätt att kommunicera matematik. Deltagare 
E skriver, bland annat: 
 

”Svårt att använda rätt matematiska termer när man är van att använda ett mer vardagligt 
språk omkring matte.” (Deltagare E) 

 
Deltagare C skrev om vad den lärt sig kring att presentera matematik: 
 

”Hur man kommunicerar matematik och vad som är väsentligt eller mindre väsentligt att prata 
om.” (Deltagare C) 

 
På frågan om någon aha-upplevelse erhölls kunskapsmässigt skriver flera att de fått det inom 
området skapande av matematikvideor, men inte ämnesmässigt inom statistik. Ett antal 
skriver dock att förståelsen för det egna begreppet förbättrats något, och i enstaka fall har 
även granskning av andra deltagares videor i gruppmomentet lett till ökad förståelse. 
Deltagare K, som inte gjorde en video om Bayes sats, skriver det följande som svar på frågan 
om aha-upplevelser:  
 

“Fattade Bayes sats!”  (Deltagare K) 
 
Deltagare D skriver på samma fråga: 
 

”Inte inom statistiken, men inom skapandet av matematikvideos och förklaringar blev ”aha-
upplevelsen” att det krävs mer än vad jag trodde av den som gör videon. Förberedelser, 
redigering, kontroll och eventuella omtagningar m.m.” (Deltagare D) 
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Gällande hur studenterna bedömt sig själva efter att ha tagit del av gruppmomentet varierar 
svaren mycket. De flesta verkar vara nöjda med den video de skapat eftersom det var första 
gången. Man kan notera att ingen anmärkt på att det finns konceptuella felaktigheter i det 
producerade materialet, trots att nästan 40% av studenternas alla videor innehöll det.  
 
På frågan gällande vilka erfarenheter som deltagarna tar med sig från denna aktivitet erhölls 
svar som: det krävs mer än vad man tror för att skapa en video, tidsmässigt såväl som i andra 
aspekter; vikten av att använda lämpliga presentationshjälpmedel; det var kul och att flippat 
klassrum som metod är intressant; att det finns fler sätt att göra en video på än vad man först 
tror; att det var svårare än förväntat att skapa en video; att det är viktigt att förstå sitt material 
på en djup nivå innan man gör en video om det, samt att teknisk kunskap om hur man gör 
videor erhållits.  
 
4.2.4 Om uppgiften 
 
I följande avsnitt presenteras resultat från frågor och ställningstaganden om själva uppgiften.  
 
Det är flera olika saker som har upplevts som jobbigt med uppgiften, bland annat: välja 
arbetssätt; att komprimera innehållet till en kort video; att höra sig själv prata; att skapa en 
struktur; att titta på sin video i grupp; att skapa en video om ett begrepp ifall relevanta 
ämneskunskaper saknas; att få all teknik att fungera; svårt att uppskatta hur mycket tid som 
krävdes till uppgiften; för lite tid  till att skapa videon; att det inte fanns något rätt eller fel 
gällande vad man skulle ta med, samt att det var oklart hur man skulle spela in, fler exempel 
önskades.  
 
En liten andel av deltagarna uttryckte att det var jobbigt att titta på sin video. Deltagare E 
skriver: 
 

”Extremt jobbigt att höra sig själv prata.” 
 
Deltagare G skriver istället:  
 

”Det var inte så jobbigt när jag tittade på video själv efteråt, men när vi sedan satt i 
klassrummet och alla tittade så kände jag "gud vad tråkig den är", "vad monoton min röst är" 
osv.” 

 
Det som enligt deltagarna kändes bra med uppgiften var: att de fick träna på att presentera 
matematik; att det var roligt att se det färdiga resultatet; att få inspiration till att flippa 
klassrummet; att få träna på att strukturera upp en genomgång; att den var bra för 
självförtroendet; att koppla ihop teknik och matematik; att mer förståelse för statistik erhölls 
samt att deltagaren fick chans att inse huruvida skapa en video var något för den eller inte.  
 
Deltagare M uppskattade uppgiften och skriver:  
 

”Det var extremt kul att testa! Jag tycker flipped classroom är väldigt intressant och vill 
eventuellt använda mig av det när jag undervisar i framtiden. Uppgiften helt fenomenal i den 
mer didaktiska aspekten.” (Deltagare M) 

 
Deltagare Q uttalar sig inte om uppgiften men skriver gällande att skapa videor:  
 

”Jag har lärt mig att detta inte något för mig.” (Deltagare Q) 
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Ungefär 37% av deltagarna håller inte helt med om att instruktionerna till uppgiften var 
tydliga. Särskilt anmärks det på att tidsangivelser inte var helt korrekta i uppgiften. Några 
tycker att fler exempel på hur man kan göra en video borde funnits med. Ett antal deltagare 
lyfter att de borde få välja ämne själva och att uppgiften hade varit mer intressant om de fått 
göra en video om något på gymnasie- eller högstadienivå, vilket är var deltagarna i framtiden 
kommer undervisa. Tydligare instruktioner om vem videon riktar sig till önskades också. En 
länkning till ett gratis videoredigeringsprogram som heter Camtasia gjordes i uppgiften och 
ett par anmärker på att de önskar få tips om ett videoredigeringsprogram som inte kommer 
med stor watermark i mitten av bild. Mer tid till uppgiften önskas, samt att den inte läggs två 
veckor innan tentaperioden börjar.  
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5 Diskussion 
 
I följande del av rapporten diskuteras resultatet och metoden, ges avslutande kommentarer, 
samt förslag på vidare forskning.  
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
I denna diskussionsdel besvaras de tre forskningsfrågor som utgjort grunden för studien. I 
svaret på den första forskningsfrågan sammanfattas viktiga delar av resultatdelen för att 
läsaren i svaret på den andra forskningsfrågan lättare ska kunna koppla det som karaktäriserar 
studenternas videor till vad aktuell forskning föreslår gällande hur videor ska skapas för att 
maximera tittarengagemang.  
 

1) Hur kan av lärarstudenter skapade mikroföreläsningar i form av förklarande 
matematikvideor om ett förbestämt ämne karaktäriseras?  

 
Generellt kan det sägas att deltagarna valde att inte ha med varken inledning eller 
sammanfattning i sina respektive videor. Noterbart är att det endast var en deltagares video 
som hade både inledning och sammanfattning. Detta skulle kunna bero på att deltagarna efter 
att initialt ha fått instruktioner om att hålla videon mellan 5-7 minuter bortprioriterade dessa 
avsnitt för att få plats med en mer fullständig förklaring av sina respektive begrepp. Det var 
mycket vanligt att räkneexempel inkluderades och dessa användes huvudsakligen för att 
antingen konkretisera redan introducerad teori eller för att förklara teorin med hjälp av ett mer 
omfattande exempel. En stor majoritet av alla videor var mellan 5 och 8 minuter långa, med 
relativt jämn fördelning inom detta intervall. Riktlinjen som initialt gavs gällande längd på 
video kan ha påverkat detta. En annan möjlighet är att deltagarna, som alla är studenter, har 
egen erfarenhet av att studera med videor och själva uppskattar att titta på kortare videor, och 
därför valde att göra dem kortare än 10 minuter. Det var tydligt att alla deltagare i studien 
hade förberett sin presentation, ingen presentation kändes spontan och som att den hittades på 
i stunden. Nästan alla deltagare visade något typ av förberett material i sin video, antingen ett 
papper med text, en powerpointpresentation, en färdigskriven tavla eller en digital rityta med 
innehåll som var skrivet på förhand. Ungefär 60% av deltagarna använde ingen teknik i sin 
presentation och just dessa filmades alltid med en mobilkamera. Då presentationen gjordes på 
ett papper eller en tavla filmades den, förutom i ett undantagsfall, alltid rakt ovanifrån eller 
rakt framifrån. Det var få som skrev för hand på papper eller ritplatta i sin presentation, 
ungefär en fjärdedel av alla deltagare.   
 
De flesta videor innehöll någon typ av illustration (dvs bild, graf eller animation) och typiskt 
sett användes den i samband med att en uppgift räknades. Syftet var då att med hjälp av 
illustrationen förklara problemsituationen tydligare. Det var få videor som upplevdes som 
riktigt färgrika och i vilka det var stor kontrast mellan bakgrund och färg som användes för 
text. De flesta deltagare har huvudsakligen hållit sig till två färger i sin presentation, en för 
bakgrund och en för text. De som valt att använda fler färger än två har ofta använt 
extrafärgen/färgerna i syfte att förtydliga något genom att understryka t.ex. ett viktigt begrepp 
eller ringa in något.   
 
Det var ungefär lika stor andel som bedömdes ha riktigt bra kvalitet på bilden i sin video, som 
hade från obefintlig till på gränsen till undermålig kvalitet. Det var alltså stor variation 
gällande bildkvalitet. Gällande ljudkvalitet däremot bedömdes deltagarna genomgående med 
bra betyg. Det verkar som att det för en nyintroducerad till att skapa matematikvideor är 
betydligt svårare att få till tillräckligt bra bild, än att få till acceptabelt ljud.  
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Deltagarnas videor karaktäriseras också av avsaknad av uppmaning till tittaren att tänka själv. 
Ingen deltagare lämnar tittaren med ett problem som det ej ges lösning till eller ber dem tänka 
själva kring något som är matematiskt intressant. Förekomsten av att använda begrepp eller 
symboler i videon som tittaren inte säkert introducerats till tidigare var liten. Det var desto fler 
deltagare som (troligtvis) på grund av brist på ämneskunskaper hade matematiska 
inkorrektheter i sina videor, nästan 40%. Antalet videor innehållandes muntliga fel var dock 
endast en fjärdedel. Detta indikerar att det inte var vanligt att deltagaren gick utanför sitt 
förbestämda manus. Antalet videor innehållandes skriftliga fel var desto högre och det var 
framför allt i samband med de skriftliga felen som vissa deltagares konceptuella missförstånd 
uppenbarades. Det var få gånger som skriftliga fel kunde anses bero av slarv, utan generellt 
gällde att de uppenbarade luckor i deltagarens förståelse kring det begrepp som denne 
förklarade.   
 

2) Hur relaterar lärarstudenternas val av upplägg och presentationssätt i 
matematikvideor till de rekommendationer som förespråkas av aktuell forskning? 

 
Forskning har visat att videor i vilka läraren skriver för hand får ett högre tittarengagemang i 
form av en längre visningstid än om text presenteras med datorrenderad font, exempelvis som 
vid en powerpointpresentation (Guo et al., 2014; Cross et al., 2013). I denna fallstudie var det 
ungefär en fjärdedel av deltagarna som kontinuerligt skrev under tiden som videon spelades 
in, bland övriga deltagare var det 7 som hade skrivit ner handskrivet material på förhand. 
Frågan är ifall den positiva engagemangseffekten för handskrivet material visar sig även om 
materialet inte skrivs under tiden som inspelningen görs? Cross et al. (2013) skriver att även 
om den naturliga rörelsen hos en människas handskrift är mer engagerande så uppskattas 
tydligheten med datorrenderad font av studenten som tittar. I ett scenario då den naturliga 
rörelsen från handskriften plockas bort och istället ersätts av lite slarvig, på förhand skriven 
handskrift, finns det eventuellt en risk att den uppfattas som ett otydligt och svårläsbart 
typsnitt på datorn.  
 
Guo et al. (2014) argumenterar för att kortare videor är mycket mer engagerande, och att den 
optimala längden är mellan 6-9 minuter. I Figur 5 visas fördelningen över längd på 
deltagarnas videor. Ungefär 50% av deltagarnas videor ligger i det som Guo et al. (2014) 
hävdar är det optimala intervallet för att maximera tittarengagemang, i termer av visningstid. 
De videor som längdmässigt ligger utanför detta intervall är relativt nära och det gör att man 
sammantaget kan anse att deltagarnas val av längd på video ligger i linje med vad aktuell 
forskning föreslår.  
 

3) Hur bör den utgivna uppgiften modifieras om den upplevs som problematisk och 
vilket förberedande material bör man låta studenterna ta till sig av för att de ska 
klara uppgiften bättre?  

 
Lite mer än 60% av deltagarna anser att instruktionerna för uppgiften var tydliga. I 
utvärderingen framhölls det dock att det fanns inkorrektheter gällande datum och tider i 
uppgiften och för att i framtiden få uppgiften att upplevas som mindre problematisk bör detta 
hanteras genom bättre kommunikation mellan forskare och lärare i matematisk statistik, samt 
matematikdidaktik. Det nämndes också i utvärderingen att deltagarna önskar få tydligare 
förslag på hur man kan skapa sin video och även lite mer erfarenheter kring att skapa videor 
innan de faktiskt påbörjar arbetet med att skapa sin egna video. Med anledning av detta 
föreslås att deltagarna innan de påbörjar arbetet med sin video får delta i en workshop på 
vilken de får testa, eller i alla fall se olika sätt att göra videor på. Det vore också bra om 
deltagaren kan få se videor gjorda med olika inspelningsmetoder för att få en idé om vilka för- 
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och nackdelar som finns med respektive metod. Detta sammantaget förväntas framför allt 
göra det lättare för deltagarna att bestämma vilken typ av video de vill göra. En chans finns 
också att det leder till en reducerad mängd av upplevda tekniska problem i efterföljande 
skapandeprocess eftersom deltagarna då har fått se exempel på hur man kan göra och därför 
förhoppningsvis kan undvika att göra vanliga nybörjarmisstag.  
 
Guo et al. (2014) skriver att det inom lärarkåren är vanligt att lärare har ”känsla” för vad som 
uppskattas när de skapar instruktionsvideor, men att det är få som känner till och utnyttjar den 
forskning som finns på området idag. Med anledning av det hade det också varit intressant att 
upplysa deltagarna i studien om resultaten i de tre artiklar som presenterades i bakgrunden i 
denna rapport. Det vore ett steg i rätt riktning mot att göra de bakomliggande tankarna för hur 
en video ska skapas mer grundade i vad forskningen säger kring att maximera 
tittarengagemang och inlärning från video. 
 
Andra saker som bör modifieras i uppgiften är att den läggs längre ifrån en 
examinationsperiod. Då studien gjordes låg inlämningsdatum för uppgiften ca en vecka innan 
deltagarna hade flera tunga tentor och det påverkade troligen storleken av arbetsinsatsen för 
vissa. Flera påpekade i utvärderingen att uppgiften var rolig och väldigt relevant för 
utbildningen och att de därför önskade att de haft chans att lägga mer tid på den. Ett fåtal 
deltagare skrev att de önskat få mer tid till uppgiften från utdelningsdatum till 
inlämningsdatum. Två veckor är dock en lång tid med tanke på uppgiftens karaktär och av 
större betydelse än förlängning av denna tidsperiod är troligtvis att uppgiftens 
inlämningsdatum är längre ifrån en tentaperiod.  
 
Deltagarna nämner även att de hellre skulle vilja välja område de ska göra video på själva, 
istället för att som i det här fallet få ett tilldelat begrepp som utgångspunkt. En viktig poäng 
här är att deltagaren i detta fall förväntades göra en video kring ett begrepp som introducerats 
först i en kurs, som ännu inte har avslutats. Deltagaren hade med andra ord inte examinerats 
på området och hade därmed heller inte säkert klarat godkänt på ett prov av relevanta 
ämneskunskaper. Detta är troligtvis del av förklaringen till nästan hälften av alla deltagares 
videor innehåller matematiska fel. Om deltagarna istället hade fått chans att göra en video på 
ett område som de ska undervisa om i framtiden är det möjligt att detta hade bidragit till att 
den matematiska kvaliteten generellt blivit högre, samt att de kunnat vara mer kreativa i 
skapandeprocessen, eftersom de då har en större kunskapsbas att stå på. Utöver det finns 
också en chans att om deltagaren hade fritt fått välja ämnet för sin video, hade det kunnat leda 
till att deltagaren faktiskt skulle använda den egenproducerade videon i sin framtida 
undervisning.  
 
5.2 Metoddiskussion 
 
Möjligheten att göra denna studie uppkom lite från ingenstans och det tillsammans med att 
detta är en explorativ studie ledde till att planeringshorisonten genomgående i arbetet varit 
ganska kort. Jag önskar att jag från start lagt upp en tydlig planering för hur studien skulle 
genomföras och i princip skrivit metodavsnittet som det första jag gjorde. Jag önskar också att 
jag satt mig in i relevant litteratur för studien innan jag påbörjade arbetet med att designa 
analysverktyget för videor respektive utvärderingen då detta nog hade kunnat ge en vassare 
analys och därmed fler intressanta resultat att diskutera. Ett exempel på vad jag i så fall skulle 
ha analyserat mer i detalj är hur deltagarna tar hänsyn till Mayers (u.å.) 9 principer för 
inlärning via multimedia. Mayer (u.å.) argumenterar exempelvis för att människor lär sig 
bättre när framställningen är i samtalsstil än i formell stil, och graden av samtalsstil hade jag 
kunnat kvantifiera och ta med som en del i mitt analysverktyg. Liknande mått utgående från 
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andra av Mayers (u.å.) principer hade kunnat formuleras och bidragit till mer och fler 
intressanta resultat.  
 
Gällande uppgiftskonstruktion ångrar jag mest att jag initialt gav instruktion om att videon 
skulle vara 5-7 minuter lång. Det är oklart i vilken utsträckning denna instruktion påverkat 
längden av respektive deltagares video. Hade jag fått konstruera om uppgiften hade jag även 
modifierat så att deltagarna fick göra sin video på ett område som de väljer själva.  
 
Gällande analysverktyget för video är det några frågeställningar som jag har funnit antingen 
är överflödiga eller som inte fångar upp det som det var tänkt. Dessa är: (5) ”Visning av 
förberett material i videon?”; (9) ”Används allt som presenteras i videon?”, samt (12) 
”Kvalitet på ljud”. Nummer 5 var ämnad att ge en indikation om deltagaren hade förberett sin 
presentation eller spelade in videon helt manusfritt, men denna frågeställning misslyckades 
med att fånga upp detta. Nummer 9 är helt överflödig då inget värdefullt alls erhölls av att 
analysera videon utifrån den frågeställningen. Nummer 12 är rimlig att ha med, men en ny 
graderingstabell av ljudkvalitet behöver skapas. Med den graderingstabell som används för 
ljud i denna studie är det för stor andel av videorna som får den högsta graderingen, vilket 
indikerar att analysverktyget missar att fånga upp nyanser. I den här studien var det endast en 
video som inte fick högsta betyg när det gäller ljudkvalitet, och på grund av detta blir det svårt 
att utifrån måttet differentiera videor från varandra.  
 
5.3 Avslutande kommentarer 
 
Det finns idag forskning som ger riktlinjer för hur matematikvideor bör skapas för att 
maximera tittarengagemang i form av visningstid (Guo et al., 2014; Cross et al., 2013). Något 
som dock både Guo et al. (2014) och Cross et al. (2013) missar att beröra är huruvida ökad 
visningstid per automatik leder till mer lärande. Det finns eventuellt flera andra aspekter när 
det kommer till att studera med hjälp av videor som kan påverka. Vidare skriver Guo et al. 
(2014) att det är få videoskapare inom lärarkåren som känner till och utnyttjar den existerande 
forskningen vilket gör att en stor andel av alla skapade videor är baserade på videoskaparens 
personliga känsla för vad som är bra, snarare än det som det finns evidens för är bra. De 
videor som skapades av deltagarna i denna studie hade oftast en längd som var i linje med vad 
forskningen föreslår, vilket är mellan 6 och 9 minuter.  
 
Respektive deltagare i studien gjorde en video inom ett område som personen i fråga inte 
säkert fullt behärskade och hade stabila ämneskunskaper i. Detta bidrog troligen till att 
ungefär en tredjedel av deltagarnas videor innehöll konceptuella fel och att videorna därför i 
vissa avseenden hade blivit direkt missvisande om de använts i en studiemiljö i vilken 
undervisningsmetodiken flippat klassrum tillämpades. Lärdomen som kan dras från detta är 
att låta deltagarna göra videor inom områden som de valt på egen hand, och känner sig 
bekväma med.  
 
Med rapporten hoppas jag ge personer som är intresserade av metoden flippat klassrum en 
insikt kring hur resultatet av det initiala arbetet kan se ut då en transformation mot ett flippat 
lärande påbörjas. Utöver detta är min förhoppning också att läsare av rapporten som håller på 
med egen produktion av instruktionsvideor kan få värdefulla tips och göra sina framtida 
videoproduktioner mer grundade på forskning kring hur visningstid samt lärande från videor 
maximeras.    
 
Om läsaren vill ta del av det videomaterial som utgör grunden för analysen i denna rapport 
uppmanas denne ta kontakt med författaren. 
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5.4 Förslag för vidare forskning 
 
Guo et al. (2014) skriver att taltempo är av stor betydelse för tittarengagemang. Vid 
granskning av deltagarnas videor har det noterats vida skillnader i taltempo men tyvärr fanns 
inte möjligheten att kvantifiera antal ord per minut, även om det initialt var ett mått som 
önskades ha med i analysinstrumentet. Med anledning av det vore det intressant med en studie 
som kvantifierar antal ord per minut för ett antal videor och med det som utgångspunkt 
analyserar det tittarengagemang som respektive video ger upphov till.   
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7 Bilagor 
 
Nedan följer de bilagor som det hänvisats till i rapporten.  
 
7.1 Begrepp sannolikhetslära 
 
En deltagare i studien tilldelades ett av följande begrepp:  
 
Sannolikhetsfunktion; Täthetsfunktion; Betingad sannolikhet; Stokastisk variabel; 
Binomialfördelning; Hypergeometrisk fördelning; Kovarians; Korrelationskoefficient; 
Normalfördelning; Fördelningsfunktion; Bayes sats; Sannolikhet; Oberoende händelser; 
Väntevärde; Varians; Poissonfördelning; Centrala gränsvärdessatsen; Approximationer av 
olika fördelningar; Simultan sannolikhetsfunktion samt Simultan täthetsfunktion.  
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7.2 Uppgift  
 
Nedan följer uppgiften som delades ut till deltagarna i studien.  
 
Uppgift 
 
Du kommer att tilldelas ett matematiskt begrepp och ska spela in en video där ditt begrepp 
förklaras. Videon ska vara mellan 5-7 minuter lång och det är upp till dig vad som ska tas 
upp. Exempelvis skulle du kunna inleda med en teoretisk förklaring av begreppet och sedan 
illustrera viktiga procedurer och tillämpningar kring begreppet genom att demonstrera och 
redogöra för ett väl utvalt exempel. Välj gärna ett exempel med koppling till 'verkligheten'. 
Du kan förutsätta att de förkunskaper som krävs för att kunna förstå ditt begrepp finns hos 
åhörarna. 
 
Nedan följer några exempel på hur kan man presentera i videon:  
 

• Spela in när du står framför tavlan 
• Spela in din skärm samtidigt som du pratar till en powerpointpresentation 
• Göra som Daniel Barker, se länk. https://www.youtube.com/watch?v=4VDjmq-hu-U 
• Spela in skärm och ljud samtidigt som du ritar i ett ritprogram som t.ex. Sketchbook, 

föredragningsvis med någon slags ritplatta. Beroende på hur många som är 
intresserade av det kan det gå att få låna en ritplatta under en kortare tid. Hör av dig 
till Björn om detta är något du vill göra.  
 

För dem som är intresserade, det finns ett väldigt bra videoredigeringsprogram som heter 
Camtasia och det kan man testa gratis under en tidsbegränsad period. Det funkar för både 
Windows och Mac och kan laddas ner från följande sida: 
 
https://www.techsmith.com/download/camtasia/ 
 
Några tips 
 

• Det kommer med stor sannolikhet kännas jobbigt att höra dig själv när du tittar på 
inspelningen. Det är fullt naturligt att känna så men kom ihåg att det är bara du som 
potentiellt stör dig på det. Alla andra hör precis den rösten varje dag när du pratar med 
dem och har inga problem då med att lyssna på den :) 

• Fastna inte i att försöka göra videon perfekt för då kommer det troligtvis ta väldigt 
lång tid att producera den. Det är okej att "ehmma..." här och där eller staka sig på 
något ord. Med träning försvinner det naturligt men i och med att detta eventuellt är 
första videon ni gör så var inte för hårda mot er själva. 

• Se till att ha gjort en plan för vad du vill ta upp i videon innan du börjar spela in, för 
att se till att videotiden utnyttjas effektivt. 

• Om du vill köra med eller utan man manus när du spelar in är upp till dig, det finns 
för- och nackdelar med båda. Se bara till att det ljudet inte blir för monotont för då är 
det lätt som tittare att tappa intresse.  

 
Videon ska vara färdig och uppladdad i Lisam till 23:59 7/3. På matematikdidaktikpassen 8/3 
kommer ni att delas in i små grupper och gemensamt i respektive grupp titta på varandras 
videor och träna på att ge konstruktiv återkoppling utifrån de bedömningsanvisningar som 
tagits fram för muntlig del av nationella provet.  
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Har du några frågor gällande det praktiska kring att spela in videon så kontakta Björn Runow 
per mail på bjoru141@student.liu.se. 
 
Lycka till! 
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7.3 Resterande frågor i utvärderingen  
 
Nedanstående frågor var del av utvärderingen men fanns huvudsakligen med för att ge feedback om 
bedömningsmomentet till personen som är examinator i matematikdidaktikkursen som deltagarna i studien för 
tillfället läste.  
 

• Jag är intresserad av att låta mina elever göra någon liknande uppgift i framtiden 
 

• Jag upplever att jag fick konstruktiv kritik på min video i gruppmomentet 
 

• Det var svårt att bedöma någon annan 
 

• Jag upplever att det var jobbigt att bli bedömd 
 

• Hur kändes det att bedöma någon annan, respektive bli bedömd själv? 
 

• Jag upplever att det var jobbigt att andra hörde mig prata på videon 
 

• Det är nyttigt att sitta i små grupper och utvärdera varandras videos 
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7.4 Ställningstaganden i utvärdering visualiserade 
 
Nedan presenteras cirkeldiagram som visar fördelningen av svar till respektive påstående som 
deltagarna i studien skulle ta ställning till.  
 
7.4.1 Diagram för påståenden som rör skapandeprocessen 
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7.4.2 Diagram för påståenden som rör lärdomar 
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7.4.3 Diagram för påståenden som rör uppgiften 
 

 
 


