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UTBILDNINGSMÄSSIGA VIDEOR 
 
Videor innebär nya möjligheter för undervisning och utbildning. Användningen av videor ökar globalt av 

flera anledningar. Först och främst blir det allt lättare att producera videor. Det är också lätt att dela videor. 

Videor gör inlärningen mycket effektiv. Med deras hjälp kan man påverka på många sätt. 

 

Youtube är säkert den mest bekanta plattformen för att dela videor och att skapa en egen Youtube-kanal 

är enkelt. Youtube-videor är väldigt populära hos bl.a. ungdomar i deras vardag. Youtube-användaren 

söker ofta svar på problem genom att ställa frågor: Hur stickar jag hälen på en strumpa? Hur reparerar jag 

ett cykelhjul? How to create great instructional videos? osv. Youtube är en plats där vi kan lära oss allt 
möjligt. Vi kan också rekommendera vissa videor som en del av lärandeprocesser. 

 

En video är utbildningsmässig då den planerats för ett utbildningsbehov, eller för lärandet av någonting. 

Videons innehåll konstrueras enligt lärandets ändamål. Många olika saker kan undervisas och läras 

genom videor. För att lära sig såväl kunskaper som färdigheter. De är också lämpliga då en kunnig person 

med ett särskilt intresse för någonting gör en video för att visa hur exempelvis ett problem kan lösas. 

Personen har nödvändigtvis ingen pedagogisk kompetens, men förklarar och visar intuitivt hur man gör 
någonting bra.  

 

Korta instruktionsvideor är allt populärare inom olika organisationer. Exempelvis videor som visar hur man 

använder e-post, hur man använder datorprogram, hur man använder bokningsprogram, hur man 

organiserar en skypewebinar och hur man bifogar en inbjudan i ett kalenderprogram. En organisation han 

ha tiotals, om inte hundratals, olika datasystem och färdigheter i program och service, som en video kan 

lära ut precis då när det är aktuellt för personen. Sådana videor är ofta skapade genom att spela in det 

som steg för steg sker på skärmen då man använder ett visst program eller en applikation. Man kan också 
göra en stillvideo-serie, där varje steg sparas som en skärmbild och bilderna visas i rätt ordning i videor.  

 

Det finns olika former av utbildningsmässiga videor. 
 
Videor kan granskas enligt hur den syftar till att påverka. Utgångspunkten kan vara en miniföreläsning, där 

föreläsaren på förhand planerar att genomföra sin föreläsning i video-format: om vilket ämne ska jag 

föreläsa och hur ska jag genomföra det. Vi kan också skapa en video-lektion. Där kan läraren undervisa, 
samtidigt som hen ritar det som diskuteras på ett blädderblock eller en skrivtavla. Eller också kan läraren 

förmedla kunskapen på andra visuella eller muntliga sätt. Khan Academy är ett bra exempel på detta – 

där kan vem som helst studera matematik eller andra ämnen. 

 

I en video kan läraren beskriva kursens helhet och förlopp för sina studeranden och hur studierna kommer 

att gå till. På en video kan man önska de studerande välkomna, presentera sig, styra in mot något tema.  



 

 2 

 

På videon kan man också ge anvisningar för en lärandeuppgift. På en video kan man ge feedback och 

styra tänkandet framåt. På videon kan man lära lärandefärdigheter.  

 

Vad är en bra utbildningsmässig video? 
Längden på en utbildningsmässig video är viktig. En video borde inte vara längre en 6 minuter. Forskning 

visar att studerandenas intresse avtar efter 6 minuter. Men i 6 minuter hålls intresset uppe till 100%. Nå, 

vad ska man göra då man har mer än så att säga? Då lönar det sig att göra flera videor om ämnet, alltså 

delas ämnesområdet upp i kortare videor. En video kan också delas upp i mellanrubriker, så kan tittaren 

anvisas till att titta en del åt gången. 

 

Vad är då en lämplig längd på en video? 2 - 3 minuter kan ofta vara tillräckligt för en instruktionsvideo där 

man berättar och visar någonting väsentligt om ett ämne. I skriven text motsvaras en 3 minuters-video 
ungefär av en A4 med ett radavstånd på 1,5. En minut räcker väl till att visa hur ett program används. 

 

Då man planerar en video lönar det sig att ta hänsyn till hur den studerande belastas kognitivt av att titta 

och lyssna på en video. Låt oss tänka på en traditionell diapresentation där läraren fullproppat varje 

diabild med text. Och på föreläsningen läser hen ord för ord upp texten i varje diabild, eller så pratar hen 

om någonting annat berörande ämnet vid sidan om diabilderna. En såda situation är för kognitivt 

belastande för många. Läraren föreställer sig kanske att det alltid finns något ytterligare som måste sägas 

om ämnet. Det fungerar inte på en video. Man måste alltså tänka på vad som finns istället för texten på 
diabilden. Hur vi kan visualisera data. En lista på olika länder ersätts kanske av en karta. Meningar ersätts 

av rubriker, bilder, osv.   

 

Då man planerar en video kan man också utnyttja mellan-diabilder. Frågor och lärandeuppgifter kan 

aktivera tittaren inför den kommande delen. Vad vill vi att tittaren fokuserar på då hen tittar på videon? Om 

vi exempelvis gör en video om ett kontors verksamhet, så kan vi styra tittarens uppmärksamhet mot 

mellanmänsklig interaktion, arbetsstationer, ergonomi, arbetssätt, osv.  
 

Man kan också använda olika effekter i videor. Många redigeringsprogram tillåter oss att lägga till pilar, 

ringa in saker, zooma in på någonting, eller lyfta fram ord.  

 

Man kan också lägga till textning i en video, vilket gör det möjligt för tittaren att titta, lyssna och läsa 

samtidigt. Detta förstärker lärandet på många sätt. En kombination av visuella element och text/tal 

påverkar främjar lärandet. Textning är också viktigt för dem som inte kan titta och lyssna på en video 

samtidigt.  Genom textning kan man alltså kommentera en video även då man tittar på den utan ljud.   
 

En video kan avslutas genom att sammanfatta dess innehåll, alltså lyfter man fram videons nyckelpunkter 

till sist.   
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Hur planerar man då en video? 
Man kan börja planeneringen av en utbildningsmässig video genom att fundera på vad tittaren ska lära sig 

genom videon? Vad kan hen få ut av videon. Sedan lönar det sig att fundera på videons betydelse för 

tittaren, den som upplever videon. Vad gör videon speciell och betydelsefull för tittaren? Till näst ska man 
fundera på i vilken ordning man ska presentera och lära ut ämnet. Till sist bör man fundera på hur ämnet 

ska läras ut. Hur ska man visualisera, kommentera och tala på videon. Man ska helst visa någonting 

konkret, istället för att bara prata om det.  

 

Planeringen av en video innefattar två skeden berörande parallella aspekter av en video: först görs ett 

bildmanuskript steg för steg, exempelvis en diabild åt gången. Vad visas i varje skede av videon. 

Bildmanuskriptet görs oavsett om det är frågan om en video där läraren pratar vid ett blädderblock eller en 

animerad voice-over video. Voice-over innebär att en berättarröst spelas in och bifogas i videon. 
 

Sedan skrivs ett textmanuskript som baserar sig på det färdiga bildmanuskriptet. Vad och när 

kommenteras i videon. En hur lång kommentar som läggs till ett visst klipp i videon. Textmanuskriptet 

avgör videons längd, alltså är det en mycket viktig del av planeringen. Då vi skriver textmanuskriptet kan 

vi skapa oss en uppfattning om hur länge enskilda klipp i videon varar och hur lång videon i sin helhet 

kommer att bli. Textmanuskriptet kan sammanfattas och redigeras tills den är lagom lång. Det kan vara 

lättare att skriva ett textmanuskript då man föreställer sig målgruppen framför sig och skriver som man 

brukar tilltala dem. Då bild- och ljudmanuskripten är färdiga kan man börja filma, spela in berättarröster, 
animera, lägga till effekter, osv.   

 

Videor utgör en rätt så ekonomisk undervisningsform både i utvecklandet av lärarnas kompetens och 

främjandet av studerandenas inlärning. Detta verkställs snabbt genom korta videor. Videor kan användas 

enligt behov, då man har tid att lära sig någonting. Eller att repetera någonting. Eller att titta på samma 

sak många gånger om det behövs. Videor tillåter även att den studerande lär sig enligt sitt eget 

individuella behov.  
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