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Syftet med föreliggande studie är att från ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv un-
dersöka hur instruktionsvideor i brassinstrumentspel på YouTube designas. Fem videor valdes 
ut, transkriberades och analyserades. Analysen visade att samtliga videor hade ett liknande 
innehåll med fokus på bland annat buzzing och tonbildning. Ämnesinnehållet i videorna 
stämde ganska väl överens med litteratur på området. Framförallt användes talet som resurs 
för att kommunicera innehållet. Kroppen och instrumentet användes i mindre utsträckning och 
framförallt tillsammans med talet. De tekniska resurserna i form av exempelvis digitala bilder 
och text användes i mycket liten omfattning. I diskussionen framkommer olika möjligheter 
för vad kombinationen av resurser innebär för kommunikationen av innehållet. I videorna 
förklarades musikaliska och instrumenttekniska begrepp i olika stor utsträckning vilket ställer 
större eller mindre krav på den som vill använda sig av videon att ha egna kunskaper på om-
rådet för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Den som vill använda sig av instruktions-
videor på YouTube bör ha ett visst mått av källkritik samt förmågan att kunna jobba själv-
ständigt mot ett mål.  
 
Nyckelord: Internet, musik, undervisning, instruktionsvideo, designteori, videoanalys. 
 
Abstract  
 
Course Title:  Thesis 2 – Music Education  
Course Code:  MUAL15 
Credits:  Advanced level, 15 credits 
Semester and year:  VT 2017 
 
The purpose of this study is to from a design theory and multimodal perspective study how 
instructional videos for brass instrument playing on YouTube are designed. Five videos were 
selected and transcribed and analyzed. The analysis showed that all videos had a similar con-
tent focusing on buzzing and tone production. The content of the videos was quite well 
matched with literature on the subject. The speech was used as the main resource for com-
munication of the content. The body and instrument were used to a lesser extent, and mostly 
together with the speech. The technical resources in the form of, for example, digital images 
and text were used to a very small extent. The discussion reveals different possibilities for 
what the combination of resources means for the communication of the content. In the videos, 
musical and instrument-technical concepts were explained to different extent, which places 
greater or lesser demands on those who want to use the video to have their own knowledge in 
the field in order to gain from the teaching. Those who want to use YouTube video tutorials 
should be source-critical and have the ability to work independently towards a goal. 
 
Keywords: Internet, music, teaching, instructional video, design theory, video analysis. 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
Efter sammanlagt sju års högskolestudier var mina CSN-pengar slut. Sista utbetalningen kom i 
januari 2017 och därefter har jag levt på mina sparpengar den sista terminen på musiklärarpro-
grammet. Att leva på sparpengar var ett medvetet val för att kunna fokusera på studierna. Det in-
nebar även att jag i detta läge såg efter möjligheter att spara så mycket pengar som möjligt. Istället 
för att köpa ett årskort på simhallen började jag exempelvis söka efter träningsvideor på YouTube. 
Antalet användare på YouTube uppgår till över en miljard vilket utgör nästan en tredjedel av alla 
internetanvändare i världen. Tillsammans ser användarna hundratals miljoner timmar video varje 
dag i form av flera miljarder visningar (YouTube, 2017a). Många av dessa videor har som syfte att 
undervisa eller instruera i något, exempelvis träning eller musik. När jag sökte efter träningsvideor 
fick jag väldigt många träffar av många olika sorter. Så länge YouTubes gemenskapsregler 
respekteras är det tillåtet att skapa och lägga upp vad som helst på sajten (YouTube, 2017b). Det 
finns därmed en stor frihet i att skapa och lägga upp det man önskar samt lika stora möjligheter att 
finna en video i vad man kan önska lära sig. För min egen del är tillgången på kunskap genom 
internet numera en normal del av min vardag. Samtidigt minns jag min barndom på 90-talet då det 
var telefonnummer i Tv-reklamen och alla inte hade mobiltelefoner. Jag minns cykelturerna till 
biblioteket innan min familj skaffade dator med internetuppkoppling. Om datorn på biblioteket var 
upptagen fick jag slå upp det jag ville veta i en bok. Boken kunde vara tiotals år gammal men det 
var det jag hade tillgång till då. Tjugo år senare sitter jag med en smartphone i handen och kan 
googla fram allt jag skulle vilja veta. Det finns många möjligheter för var och en att genom inter-
net lära sig nya saker eller utveckla nya förmågor. För någon som undertecknad som använt upp 
alla studielånen kan internet vara en ny källa för kunskap som är gratis och kan nås när som öns-
kas. Kunskaperna kan tillägnas alldeles gratis och i den takt som själv önskas. För den som vill 
lära sig att spela ett instrument skulle det kunna vara ett enklare och billigare alternativ att leta upp 
en instruktionsvideo på YouTube än att anmäla sig till kulturskolan. Med det stora antalet videor 
som finns på YouTube (2017a) blir instruktionsvideorna därför något som lärare i skolsystemet 
kan behöva förhålla sig till. För mig som blivande brasslärare är det därför intressant att se vad 
som finns i form av brassinstruktionsvideor på YouTube. En viktig aspekt är också vilken kvalitet 
det är på innehållet i videorna om det inte ställs högre krav på videorna än att de ska följa YouTu-
bes (2017b) gemenskapsregler.  

1.2 Problemområde  
Whitaker, Orman och Yarbrough (2014) genomförde en studie där de undersökte 1761 musikun-
dervisningsvideor på YouTube. 1352 av dessa videor visade sig vara relevanta för musikundervis-
ning. Det noterades att det var en stor skillnad i kvalitet i videorna samt att det inte alltid var de 
mest populära videorna som hade högst kvalitet. Cayari (2011) ser flera möjligheter med YouTu-
be, exempelvis kan utbildare samverka i stora mötesplatser och eleverna kan skapa och dela sin 
musik på sajten. Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) problematiserar vad de benämner som 
de ”digitala musikpedagogerna”. Ett problem är att det inte är någon direktkontakt mellan lärare 
och elev, ett annat problem är att det är svårt att ta del av undervisningen om det saknas förståelse 
för innebörden av de musikaliska begrepp som används. De beskriver hur det är svårt för den som 
inte är insatt i ämnet att värdera kvaliteten på videorna. Det finns därmed både möjligheter och 
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möjliga problem med att använda sig av instruktionsvideor på YouTube. Därmed är det intressant 
att undersöka vilket innehåll instruktionsvideor i brassinstrumentspel har på YouTube. 

1.3 Arbetets disposition 
Först presenteras bakgrundsforskning och annan litteratur om YouTube och musikundervis-
ning, multimedia och brassinstrumentteknik och metodik. Efter det beskriver jag studiens 
teoretiska perspektiv: Designteorin och multimodal teori. Därefter redogör jag för studiens 
metoder: videoobservation och videoanalys. Efter det kommer resultatkapitlet och diskussion 
samt referenslista. 
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2 Bakgrundslitteratur  
I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning inom det valda ämnesområdet, annan för 
området relevant litteratur samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Litteratur inom ämnesområdet 
I detta avsnitt presenteras information om YouTube, instruktionsvideor på YouTube och in-
formation om brassinstrumenten. 

2.1.1 Information om YouTube 
Följande information kommer från YouTubes egen hemsida. Det är svårt att hitta några andra 
källor förutom den här då de flesta som skriver om detta utgår ifrån de siffror som YouTube 
tillhandahåller. YouTube lanserades i maj 2005 och köptes 2006 av Google (YouTube, 
2017c). På denna webbsida ”kan miljarder människor upptäcka, titta på och dela originalvi-
deoklipp” (YouTube, 2017c). Sidan finns i 88 länder och på 76 olika språk, vilka i sin tur ut-
gör 95 % av alla språk på webben. Antalet användare på YouTube uppgår till över en miljard 
vilket utgör nästan en tredjedel av alla internetanvändare i världen. Tillsammans ser använ-
darna hundratals miljoner timmar video varje dag i form av flera miljarder visningar (YouTu-
be, 2017a). För att hitta videor finns det en sökfunktion på startsidan. Förutom att skriva in ett 
ord och söka finns det också olika funktioner för att filtrera och sortera resultaten. Filtren gör 
att sökresultat av en viss längd, kvalitet eller som är nyligen upplagda visas. Sorteringsfunk-
tionen gör att videorna visas utifrån relevans, antal visningar och klassificering (YouTube, 
2017d). För att kunna logga in på YouTube behövs ett Google-konto. Google-kontot gör det 
möjligt för användare att skapa sin egen kanal och lägga upp egna videor. Det gör det också 
möjligt att gilla och prenumerera på andra kanaler (YouTube, 2017e). Det finns ett antal reg-
ler som reglerar vad som är tillåtet på sajten. Reglerna reglerar bland annat innehållet i vide-
orna. Det får inte förekomma nakenhet och sexuellt innehåll, våldsamt eller chockerande in-
nehåll, hatiskt innehåll, spam, vilseledande metadata och bedrägeri, skadligt och farligt inne-
håll samt innehåll som bryter mot upphovsrätten. Utöver dessa är det även förbjudet att hota, 
trakassera och förfölja andra. YouTube skriver att reglerna ska förstås i sin anda och att det 
inte ska letas efter kryphål. Överträdelser kan leda till att personen ifråga stängs av från You-
Tube. Med reglerna från YouTube (2017b) i åtanke är det fritt att skapa och lägga upp materi-
al på sajten. 

2.1.2 Instruktionsvideor på YouTube 
Skågeby och Rahm (2015) beskriver hur instruktionsvideor på YouTube på alla områden, inte 
bara musik, kan användas i olika situationer och vilken funktion de kan ha i människors var-
dag. De skriver att instruktionsvideor på YouTube är ett exempel på hur den digitala och ma-
teriella världen har vävts samman. Normaliseringen av den digitala tekniken har pågått länge 
och tekniken finns med oss i många vardagliga situationer. Georgii-Hemming och Kvarnhall 
(2011) samt Skågeby och Rahm (2015) skriver att YouTube förändrar pedagogiska förutsätt-
ningar. Skågeby och Rahm säger att YouTube framkommer som en ny läropraktik med sin 
stora tillgång på olika instruktionsvideor på vitt skilda områden och det stora antalet personer 
som använder sig av dessa videos. Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) tar upp att You-
Tube och den nya tekniken har inverkat på musikbranschen genom att musik och bilder kopp-
las ihop och samverkar i ett samlat uttryck. De tar också upp att de flesta människor är ganska 
omedvetna om vilken funktion musik kan ha i ett sådant samlat uttryck. De lyfter fram de nya 
möjligheter som följer med YouTube och den nya tekniken att delta och dela filmer med 
andra människor. De beskriver begreppet ”den digitala musikpedagogen” som i artikeln syftar 
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på en person som skapat en video med syftet att det ska vara en musikalisk lärandesituation. 
De skriver att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan ”videor med en digital musikpeda-
gog” och videor där någon enbart uttrycker sig musikaliskt. Även videor som framförallt har 
syftet att underhålla kan bli en musikalisk lärandesituation då många videor kan fungera som 
både underhållning och undervisning. Syftet med artikeln är enligt Georgii-Hemming och 
Kvarnhall att visa hur musikundervisningen i skolan kan fungera som en motvikt till den mu-
sik som ungdomar stöter på till vardags, däribland genom YouTube. Utifrån detta perspektiv 
problematiserar de ”digitala musikpedagogerna”. Det första de tar upp är att musikundervis-
ningsvideorna spelas in framför en kamera och upplevs via en skärm vilket innebär att det inte 
är fråga om en lärandesituation med interaktion mellan lärare och elev i realtid. Ett annat pro-
blem är att videor med ”digitala musikpedagoger” kan verka exkluderande för de som inte är 
insatta i begrepp och uttryck som används. Att alla inte kan delta på samma villkor ser Geor-
gii-Hemming och Kvarnhall som ett problem utifrån ett demokratiskt perspektiv. De menar 
att det är viktigt att alla kan delta och ta del av undervisningen i skolan på samma grund ge-
nom att läraren får med sig alla, även de som inte har med sig begrepp och förkunskaper se-
dan tidigare. På YouTube finns det däremot enligt författarna inte samma möjligheter. Geor-
gii-Hemming och Kvarnhall tar även upp problematiken med att det inte finns något sätt att 
veta vilken lektion som har högst kvalitet, det är upp till användaren att själv bedöma vilken 
digital musikpedagog som är bäst. När det inte finns en tydlig uppdelning i vad som är viktigt 
och vad som är oviktigt får allt samma värde. Skågeby och Rahm (2015) skriver att debatten 
ofta fastnar i en diskussion om att internet å ena sidan skapar en pedagogisk anarki där tradi-
tionella processer som urval, auktoritet, sanning och konsensus blir refuserat och å andra att 
internet stöder fantastiska möjligheter av pedagogiskt självförverkligande, samarbete i lärande 
och demokratisering av utbildning. De argumenterar för att istället forska om hur olika grup-
per som använder internet hanterar frågorna om kvalitet, urval, auktoritet och sanning. Då kan 
forskare se hur olika strategier används för att hantera det som finns online. 

2.1.3 Information om brassinstrumenten  
Då föreliggande studie fokuserar på att studera instruktionsvideos på brassinstrument ser jag 
det som viktigt att redogöra för information om brassinstrumenten. Jag har använt mig av två 
böcker, Ely och Van Deurens bok Wind talk for brass: a practical guide to understanding and 
teaching brass instruments (2009) samt Myers kapitel How brassinstruments work (2002) i 
The Cambridge companion to brassinstruments.  
 
Alla brassinstrument fungerar enligt Ely och Van Deuren (2009) samt Myers (2002) på ett 
liknande sätt genom att de är i stort sett långa metallrör med ett munstycke i ena änden och ett 
klockstycke i andra änden. Munstycket är enligt Ely och Van Deuren (2009) metallkoner med 
en tjock kant i den största öppningen. Den smala öppningen på munstycket placeras i instru-
mentets munrör. Munröret är oftast lätt koniskt och dess form påverkar enligt Ely och Van 
Deuren hela instrumentets klang och ton. För att få ljud i instrumentet behöver instrumentalis-
ten buzza i munstycket. Buzzing är enligt Ely och Van Deuren när läpparna vibrerar för att 
producera ett ljud. Ely och Van Deuren skriver att det går att buzza utan munstycke och in-
strument men att det kan vara lättare för nybörjare att buzza i enbart munstycket till en början. 
Embouchure är enligt Ely och Van Deuren en generell term för att beskriva formationen av 
läpparna, munnen och de omgivande ansiktsmusklerna som används för att producera och 
kontrollera tonen på ett musikinstrument. Ely och Van Deuren skriver att det är relativt lätt att 
få ljud i ett brassinstrument, däremot krävs det mycket träning att bygga upp kontroll av em-
bouchuren för att därigenom få kontroll av tonkvalitet och träffsäkerhet. Myers (2002)  skri-
ver att när bleckblåsaren buzzar i instrumentet sätter hen luftpelaren i instrumentet i rörelse 
och att ljudvågor färdas igenom instrumentet. Ely och Van Deuren (2009) tar upp att tonhöj-
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den påverkas bland annat av hur långt rör som luften vibrerar i. Ventilerna är mekanismen 
som påverkar tonhöjden genom att de kan öppna eller stänga till extra längder med rör. Brass-
instrumenten kan enligt Ely och Van Deuren ha tre eller fler ventiler eller, som i trombonens 
fall, ett drag. Tre ventiler innebär enligt Ely och Van Deuren sju möjliga greppkombinationer 
vilket motsvarar trombonens sju draglägen. Tonhöjden påverkas också av ändringar i embou-
churen samt lufthastighet och luftriktning, vilket gör att olika toner i övertonsserien kan spe-
las. Myers (2002) beskriver hur luftpelaren i instrumentet kan vibrera på vissa bestämda fre-
kvenser. Dessa frekvenser påverkas av hur instrumentet är byggt då vibrationen i luftpelaren 
påverkas av hur rören i instrumentet är gjorda. Myers skriver att dessa olika frekvenser kan 
benämnas som olika steg i övertonsskalan. Ely och Van Deuren (2009) beskriver också över-
tonsskalan och tar upp hur olika instrument har olika grundtoner beroende på hur långa de är. 
De skriver att de flesta brassinstrumentalister spelar från det andra till det nionde steget i 
övertonsskalan. Andning och blåsteknik är viktigt och Ely och Van Deuren tar upp att en 
brassmusiker behöver andas in mycket mer när hen spelar än till vardags. För att få en bra ton 
på instrumentet är luften och läpparnas vibrationer det essentiella. Ely och Van Deuren re-
kommenderar att öva genom att spela på enbart munstycket för att bli bättre på att få ton i 
instrumentet. De menar att munstycket inte ska pressas hårt mot läpparna, bara litegrann så att 
det är tätt mellan munstycket och embouchuren. Tonkvaliteten påverkas av blåstekniken och 
embouchuren. Ely och Van Deuren tar också upp att det är viktigt att hålla instrumentet på ett 
bra sätt för att undvika skador och förslitningar i musklerna. De rekommenderar att hålla 
armbågarna utåt från kroppen i en avspänd ställning. De skriver också att instrumentet ska 
hållas så att munstycket kommer mot läpparna i en rörelse som är lite snett uppåt. De under-
stryker vikten av att stå eller sitta rakt och att axlarna och ryggen är raka och avspända. Fing-
rarna ska vara så avspända som möjligt för att motverka onödiga spänningar i händerna. 

2.2 Forskningsöversikt 
I detta avsnitt presenteras forskning som är relevant för studien: enskild instrumentalunder-
visning, multimedia som används i undervisning, en fallstudie om ett YouTubefenomen, an-
vändandet av musikundervisningsvideor på YouTube och en studie om vad som karaktärise-
rar musikundervisningsvideor på YouTube. 

2.2.1 Enskild instrumentalundervisning 
I en avhandling om instrumentalundervisning har Rostvall och West (2001) gjort videoobser-
vationer av instrumentalundervisning på gitarr och brass. I resultatet framkommer att läraren 
och eleven står placerade bredvid varandra med ett notställ framför sig, vilket gör att det är 
liten ögonkontakt mellan läraren och eleven. Fokus är framförallt på noterna på notstället. I 
början och slutet av lektionen rör sig läraren och eleven i rummet vilket möjliggör mer ögon-
kontakt. Lektionerna följer ett mönster där det börjar med uppvärmning, därefter gås den 
gamla läxan igenom, vilket följs av en ny läxa. Lektionen har en början och ett slut som är av 
en mer social karaktär. Rostvall och West skriver att fokus på lektionen riktas mot de händel-
ser som uppkommer snarare än att följa en förbestämd genomgång. Läraren ger otillräckliga 
instruktioner för att eleven ska kunna få förståelse för ämnet. Exempel på det sistnämnda är 
att läraren säger att en ton är för hög utan att visa hur en hög ton låter jämfört med en låg. 
Kommunikationen domineras av läraren som har många yttranden av instruerande karaktär 
medan eleverna har mycket färre, mer frågande yttranden. Läraren använder ett fragmenta-
riskt talspråk som är osammanhängande. Rostvall och West skriver att det blir mer förståeligt 
när det placeras i en kontext av musikaliska och andra handlingar. De skriver dock att även 
gester och musikaliskt handlande sker fragmentariskt och osammanhängande, och att fack-
termer ofta används godtyckligt och inkonsekvent. Uppmärksamheten under lektionen är 
framförallt mot noterna, därefter greppen, tonhöjd, tonlängd, motorik och i viss mån musik. 
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Noter och grepp förevisas av läraren. Tonhöjd benämns inte så specifikt utan snarare som 
högre och lägre. Fokuset på noter visar sig genom att stor tyngdvikt läggs på att spela rätt to-
ner och trycka rätt grepp på instrumentet. Spelandet blir fragmentariskt och uppdelat i enstaka 
toner. Rostvall och West skriver att ”centrala motoriska processer för tonproduktion och ton-
kontroll behandlas antingen inte alls, med oavslutade satser eller med metaforer som kan ge 
ett kontraproduktivt resultat” (s. 271). Exempel på det är att läraren kan ge motstridiga in-
struktioner för ett tekniskt moment. Läraren går inte igenom hur eleven ska gå till väga när 
hen övar mellan lektionerna utan eleven förväntas bara öva. I diskussionen framgår det att 
musiken bryts ner i mindre delar som sedan används i musikundervisningen. Undervisningen 
kan vara uppbyggd av några aspekter som exempelvis motorik och teknik samt notläsning 
samt att mindre tid läggs på musikaliska aspekter. Klingande förebilder användes i liten ut-
sträckning. Musiken representerades framförallt av notbilden. 
 
Carey och Grant (2014) har undersökt hur enskild instrumentalundervisning genomförs på ett 
konservatorium. Metoderna som användes var intervjuer och fokusgrupper. Åtta lärare inter-
vjuades enskilt och arton studenter delades in i fyra fokusgrupper. Resultatet visade att möj-
ligheten att anpassa och skräddarsy undervisningen efter individens behov var en viktig del av 
vad som gjorde enskild undervisning värdefull och effektiv. Alla lärarna i studien ansåg det 
viktigt att studenterna utvecklade sin självständighet. Alla studenterna ansåg också att de själ-
va var huvudansvariga för sin egen utveckling. Det fanns dock delade meningar om hur det 
fungerade. En problematik som togs upp var att en del studenter som varit högpresterande i 
tidigare skolformer var vana att få sagt till sig exakt vad de skulle göra och klarade sig dåligt i 
en friare undervisningsmiljö. En lärare löste detta genom att ge eleverna exakta direktiv för 
vad de skulle göra vilket innebar att de kunde fortsätta att prestera på en hög nivå men med 
liten grad av självständighet. Andra lärare menade att det var viktigt att först guida studenter-
na för att därefter ge dem mer och mer frihet. Genom undervisningen skulle eleverna få verk-
tyg som de sedan kunde använda i sin självständiga utveckling. 

2.2.2 Multimedia som används i undervisning  
Standarderna för grafisk design i multimedia som används i undervisning har undersökts i en 
studie från 2015 av Aldalalah och Ababneh. Genom att utgå ifrån litteratur på området och 
använda sig av en expertpanel bestående av bland annat specialister inom grafisk design, pe-
dagogik, psykologi och datavetenskap i sin studie kom de fram till en lista där de beskriver 
hur multimedia kan användas i undervisning. De rekommenderar den som vill använda sig av 
någon form av multimedia i undervisning att hen strävar efter enkelhet i design av varje mul-
timedia-element och mångfald i användandet av multimedia. De ser det som viktigt att integ-
rera varje element av multimedia och att ha interaktivitet mellan elementen. Vid användandet 
av färger är det enligt Aldalalah och Ababneh viktigt att ha ett syfte med användandet, att 
variera färgerna och undvika att använda färger i onödan. Text bör enligt Aldalalah och 
Ababneh användas med korta meningar och få ord. Tecknade bilder kan användas för att ut-
trycka dels abstrakta koncept dels processer som består av flera steg. Om text används till-
sammans med bilder är det en fördel att texten är integrerad i bilden. Om ett element ska tas 
fram eller markeras kan det med fördel göras med en tecknad bild. Video kan användas för att 
visa händelser eller förmågor som behöver visas i rörelse. Videor kan även enligt Aldalalah 
och Ababneh fånga elevens intresse och vara motiverande. Ljud används för att ge verbala 
förklaringar och det viktigt med ett klart och korrekt vokalt språk.  

2.2.3 En fallstudie om ett YouTube-fenomen 
I en studie från 2011 har Cayari undersökt hur en tonåring har slagit igenom som artist på 
YouTube. Cayari intervjuade personen ifråga och även viktiga personer i hans närhet samt 
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gjorde experiment där andra personer fick lyssna på tonåringens musik. Resultatet visade att 
tonåringen inte har någon officiell utbildning i musik, men har fått hjälp och inspiration från 
många andra musiker i sin omgivning. Tonåringen har använt YouTube och andra sajter för 
att hitta musik och inspelningar som han har gjort covers av. Cayari skriver i diskussionsdelen 
att utbildare kan få bättre förståelse för hur informellt lärande fungerar genom att observera 
tonåringen i fråga och andra YouTubeartister. I diskussionsdelen beskriver Cayari också flera 
möjligheter med YouTube. En möjlighet är att utbildare kan låta sina elever skapa och dela 
musik genom sajten, vilket innebär att studenterna inte bara konsumerar musik utan även får 
skapa egna verk. Enligt Cayari kommer detta att ge inverkan på deras livslånga musikaliska 
lärande. YouTube gör det, enligt Cayari, möjligt att få en stor publik och återkoppling på sina 
verk och att även skapa mötesplatser och grupper med medlemmar över hela världen. Genom 
dessa mötesplatser kan utbildare göra samarbeten och projekt och utbyta idéer. Cayari skriver 
att YouTube är en plattform för alla att skapa och dela vad de vill så länge de inte bryter mot 
några regler. 

2.2.4 Användandet av musikundervisningsvideor på YouTube 
Hur gymnasieelever använder sig av YouTube för att lära sig spela gitarr har studerats av 
Lindqvist och Åhlin (2013). Genom kvalitativa intervjuer undersökte de bland annat hur ele-
verna använder YouTube, vilka positiva och negativa aspekter som finns av YouTube samt 
vilken digital kompetens som informanterna hade utvecklat i sammanhanget. I resultatet 
framkommer att eleverna använder YouTube som ett komplement till den undervisning de får 
i skolan. De kunde använda sajten för att utveckla vissa tekniker och för att lära sig en låt eller 
ett solo. De beskriver de positiva sidorna som exempelvis att det är stor tydlighet och detaljri-
kedom i videorna samt att möjligheten finns att spola tillbaka och ta om vissa moment. En 
negativ aspekt av att använda YouTube är den kommersiella aspekten i form av reklam som 
användaren stöter på. Toth (2015) har studerat hur gitarrlärare använder digitala verktyg i sin 
undervisning genom att intervjua fyra gitarrlärare. I studien framkommer att lärarna använde 
flera olika digitala verktyg, däribland YouTube. I resultatet framkom att YouTube användes 
genom att lärare skickat länkar på YouTubeklipp som anses vara relevanta för eleverna. You-
Tube kunde också användas när läraren ville visa nya låtar för eleverna. I studien beskrivs 
flera fördelar med de digitala verktygen. Lärarna lyfter framförallt upp tillgängligheten och 
snabbheten som de digitala verktygen och de sociala medierna erbjuder. Exempelvis kunde 
lärare lättare hitta material vilket gjorde det möjligt att variera undervisningen i större ut-
sträckning än tidigare. Eleverna kunde också komma med förslag på låtar som läraren snabbt 
kunde hitta genom exempelvis YouTube. Genom nätet kunde lärare också fortbilda sig på ett 
annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Lärarna uppgav att digitala verktyg och sociala 
medier bidrog till att spara tid i undervisningen och att de ökade variationsmöjligheterna gjor-
de undervisningen roligare. Digitala verktyg och sociala medier kunde enligt lärarna i Toths 
studie ge fler verktyg för elevernas lärande. Exempelvis kunde video och ljudinspelningar 
vara ett stöd vid elevens övning hemma. Det bidrog enligt lärarna till att eleverna utvecklades 
snabbare än de skulle ha gjort. I studien tas också källkritik upp och lärarna betonar vikten av 
att vara kritisk mot innehållet på sociala medier och hemsidor. På nätet finns material som 
sträcker från professionellt till rent amatörmässigt. De tar upp vikten att lära ut källkritik till 
eleverna så de kan ifrågasätta det de finner på nätet. Lindqvist och Åhlin (2013) fann att gym-
nasieeleverna i deras studie hade ett kritiskt förhållningssätt till innehållet i videorna och kva-
litetsgranskade det de såg. Resultatet visade också att informanterna hade utvecklat strategier 
för att söka fram det de ville se samt att de kunde värdera kvalitén på det de fann. Informan-
terna såg inte YouTube som det enda stället att finna kunskap utan även andra sidor på nätet 
användes. Thorgersen och Zandén (2014) har i sin studie undersökt hur 12 lärarstudenter lärde 
sig att spela ett instrument från grunden med hjälp av resurser från internet. I tillägg till inter-
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net fick varje student tillgång till en ”kritisk vän” som kunde fungera som ett utomstående 
öra. I resultatet framgick att de flesta studenterna såg uppgiften som relevant för sin utbild-
ning och att en del av dem hade i större eller mindre grad lärt sig att spela något på instrumen-
ten. De flesta ansåg att de hade utvecklat förmågor som de inte hade utvecklat annars. Det 
visade sig också i resultatet att de studenter som klarade uppgiften bäst var de som kunde sätta 
egna mål och jobba mot dessa. De studenter som behövde någon som pressade dem klarade 
sig sämre i denna uppgift. 

2.2.5 Vad som karaktäriserar musikundervisningsvideor på You-
Tube  
Whitaker, Orman och Yarbrough (2014) har gjort en studie av innehållet i musikundervis-
ningsfilmer på YouTube. I studien analyserade de 1761 videos. De valde ut videorna genom 
att söka på ”music education” på YouTube och studerade de videor som kom upp. De använ-
de sig av de fyra olika sökinställningar som YouTube tillhandahåller för att få fram olika vi-
deor: rankning, uppladdningsdatum, relevans och antal visningar. Åtta procent av videorna, 
det vill säga 144 stycken, var inte längre tillgängliga vid genomförandet av analysen. 15 pro-
cent av videorna, det vill säga 265 stycken, var irrelevanta för innehållet. 1352 av videorna 
var relevanta för musikundervisning. Forskarna använde sig även av ett antal kategorier för att 
sortera videorna. Kategorierna kom de fram till genom en induktiv metod där de bland annat 
utgick ifrån beskrivningar av videorna på YouTube och anpassade kategorierna så att de skul-
le vara så heltäckande som möjligt. Den vanligaste kategorin var “performance1” (36%) däref-
ter “teaching2” (28%), “public relations3” (27%) och “industry4” (10 %). 65% av videorna 
som kategoriserades som ”teaching” var videor som hade som fokus att utveckla ”performan-
ce skills” det vill säga förmågor på instrument eller sång. 10% av ”teaching” videorna hade 
som fokus att utveckla ”teaching skills”, det vill säga förmågan att undervisa i något. 9% hade 
fokus på musikteori. Av videorna som kategoriserades som “teaching” var även 65% “tutori-
als”.  “Tutorials” definierar författarna som instruktionsfilmer för nybörjare utan någon närva-
rande elev. Ingen av videorna som klassificerades som ”tutorial” hade något brassinstrument, 
utan bestod av bland annat 32% träblåsinstrument och 20% tangentinstrument. Whitaker et al. 
skriver att ”participants across all video categories were predominantly adults, university age, 
or fit multiple age categories” (s. 49). 70 % av de videos de fann var från USA, vilket de för-
klarar med att en stor andel av användarna är därifrån. Även om det inte ingick i deras under-
sökning gjorde de även en spontan observation att det var väldigt varierande kvalitet på vide-
orna. En del undervisning och musikaliska framföranden kunde variera stort från gängse prax-
is och traditionell interpretation. De såg också att det inte alltid var de mest populära videorna 
som hade högst kvalitet. De rekommenderar att den lärare som vill använda sig av YouTube 
videor först noga undersöker videons innehåll och metoder. De ger förslag på kommande 
forskning i form av undersökningar med mer fokus på innehållets kvalitet i fråga om instruk-
tioner och musikaliskt framförande. En studie som fokuserar på instruktioner och musikaliskt 
innehåll är gjord av Kruse och Veblen (2012) som har undersökt innehållet i 40 instruktions-
videor på YouTube med fokus på folkmusik och instrumenten banjo, fiol, gitarr och mando-
lin. I studien fokuserade de på fyra olika faktorer: vad som karaktäriserar videon, vad som 

                                                
1 Performance är videor med huvudfokus på ett uppträdande eller framträdande (Whitaker et. 
al 2014). 
2 Teaching är videor med fokus att informera och undervisa (Whitaker et. al 2014). 
3 Public relations är videor med fokus att nå ut med ett budskap eller knutna till en särskild 
skola (Whitaker et. al 2014). 
4 Industry är videor med fokus på att göra reklam för en produkt eller förespråka något (Whi-
taker et. al 2014). 
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karaktäriserar instruktören, musikaliskt innehåll och undervisningsmetoder. De hade även en 
del underkategorier som tog upp bland annat videons längd, hur mycket instruktören pratade 
och om instruktören sjöng samtidigt som hen spelade. I resultatet framkom att alla instruktö-
rerna var vita och framförallt medelålders män. De flesta videorna var inriktade mot nybörjare 
och hade framförallt fokus på teknikutveckling på respektive instrument. Musikteori som ex-
empelvis ackord och tonernas namn togs upp. Målet med videorna var att lära ut folksånger 
på instrumenten. Undervisningsmetoderna bestod framförallt av auditivt förebildande där in-
struktören där instruktören visade på både riktiga och felaktiga sätt att spela. Bara 18 procent 
av instruktörerna sjöng samtidigt som de spelade. De förebildade sällan med rösten utan fram-
förallt på instrumenten. Instruktörerna presenterade först sångerna i sin helhet för att sedan 
demonstrera de i delar i ett långsammare tempo. De upprepade ofta delarna flera gånger som 
en utlärningsmetod. 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
YouTube innebär både möjligheter och fallgropar för den som vill lära sig att spela ett in-
strument. Möjligheten att komma åt mycket information över hela världen gör det möjligt att 
finna videor med olika ämnesinnehåll och olika metoder. Samtidigt finns det ingen som kvali-
tetsgranskar videornas innehåll avseende hur väl de stämmer med gängse praxis. Förutom 
YouTubes regler om explicit innehåll, hot och upphovsrätt finns det inte något som reglerar 
innehållet i videorna som läggs upp på sajten (YouTube, 2017b). Det innebär att en instruk-
tionsfilm i brassinstrumentspel skulle kunna innehålla vad som helst så länge det inte bryter 
mot YouTubes regler. Det finns även tekniska möjligheter med tekniken som inte är möjlig i 
den materiella världen. Den som skapar och lägger upp en video har därmed en stor frihet i 
hur de designar sin video både avseende vilka innehåll och metoder hen använder sig av. 
Whitaker et al. (2014) rekommenderar att den lärare som vill använda sig av YouTube videor 
först noga undersöker videons innehåll och metoder. Utifrån de möjligheter som finns med 
tekniken och sajten samt de möjliga problem som beskrivs av Georgii-Hemming och Kvarn-
hall (2011) med bland annat ”den digitala musikpedagogen” ser jag det som intressant att un-
dersöka kvalitén i ett antal musikundervisningsvideor på YouTube. Jag vill därför ägna före-
liggande studie åt att undersöka innehållet i instruktionsvideor som finns på YouTube och se 
vilket innehåll de har och vilka resurser som används för att presentera och kommunicera in-
nehållet. Jag riktar in mig på de instrument som jag har studerat under min pedagogutbild-
ning: valthorn, trombon, trumpet och tuba. Jag väljer att kalla videorna instruktionsvideor då 
jag syftar på videor som har ett syfte att instruera i instrumentalspel. 
 
Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka hur instruktionsvideor i brassinstru-
mentspel på YouTube designas. För att uppfylla syftet har följande forskningsfrågor formule-
rats: 
 

1. Vilket innehåll har videorna? 
 

2. Vilka resurser används i videorna? 
 

3. Hur används dessa resurser för att kommunicera innehållet?  
 
Min förhoppning är att detta arbete kan vara till hjälp för lärare och andra intresserade när de 
ser och värderar YouTubevideor utifrån vilken nytta de kan ha både i undervisningen och 
privat. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv: interpreta-
tivism och konstruktivism. Här presenteras också deduktiv och induktiv teori. Därefter pre-
senteras studiens teoretiska perspektiv: designteori och multimodalitet. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv  
Föreliggande undersökning bygger på ett interpretativistiskt synsätt vilket enligt Bryman 
(2011) innebär att försöka förstå och tolka människors handlingar snarare än att förklara dem. 
En interpretativistisk syn på världen innebär enligt Bryman att den sociala verkligheten inne-
håller mening för människorna. I den sociala verkligheten handlar därför människorna utifrån 
den mening som handlingarna tillskrivs.  
 
Konstruktionismen innebär att världen ses utifrån synsättet att sociala entiteter betraktas som 
konstruktioner som bygger på människors handlingar och uppfattningar. Konstruktionismen 
vänder sig emot synsättet att det finns på förhand givna kategorier som exempelvis organisa-
tion eller kultur som uppfattas som ej påverkbara och omöjliga att styra av sociala aktörer. 
Bryman skriver att ”synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via 
socialt samspel utan att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering” (s.37). En-
ligt konstruktionismen är sociala objekt och kategorier socialt konstruerade. Interpretativis-
men och konstruktivismen är ofta kopplade till induktiv teori.  
 
Föreliggande studie genomförs med en blandning av deduktiv och induktiv teori. Deduktiv 
teori är enligt Bryman mer sammankopplad med kvantitativ forskning medan induktiv teori är 
mer kopplad till kvalitativ forskning. Deduktiv teori innebär enligt Bryman att forskaren an-
vänder teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom ett område för att deducera en 
eller flera hypoteser som hen därefter granskar och testar empiriskt. Begrepp från teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning ska översättas till företeelser som kan studeras. Induk-
tiv teori innebär enligt Bryman att observationer och insamlade data ligger till grund för teori-
bildning eller empiriska generaliseringar. Teorin blir därmed resultatet av forskningsansatsen. 
Observationer används för att dra generaliserbara slutsatser. Med hjälp av en induktiv strategi 
dras slutsatser från resultatet. I föreliggande studie används deduktiv strategi genom att det 
designteoretiska perspektivet ligger till grund för studien, medan induktiv strategi används 
genom att resultatet ligger till grund för slutledningar och teoribildning. 

3.2 Designteoretiskt och multimodalt perspektiv 
I detta avsnitt presenteras olika viktiga begrepp inom designteorin och multimodalt perspek-
tiv: tecken, teckensystem och multimodalitet, transformation och transduktion, representation 
av kunskap och design. 

3.2.1 Tecken 
Rostvall och Selander (2010) skriver att tecken och teckensystem är länken som binder sam-
man individer i en kultur. Kress (2010) menar att tecknet är det centrala konceptet i semioti-
ken: ”in the sign, meaning and form are fused into one entity” (s.62). Socialsemiotisk teori 
innebär att tecken skapas och ges mening efter en teckenskapares intresse. Tecken kan vara 
exempelvis gester, rörelsemönster, ljud, punkter, linjer och färger. Kress beskriver Peirces 
klassificeringar av tecken: ikoniska tecken, indexikala tecken och symboliska tecken. Ikonis-
ka tecken är tecken som liknar det de representerar, exempelvis en cirkel som representerar ett 
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hjul. Indexikala tecken pekar eller visar på ett objekt eller händelse, exempelvis att en rök 
visar att det finns eld. Symboliska tecken bygger på konventionellt överenskomna relationer 
mellan en form och ett objekt eller en händelse, exempelvis symbolen för röda korset. I denna 
syn på tecken är de som tar emot tecknen interpreter av tecknet och formar en egen inre me-
ning av tecknet. Ett annat ord för denna handling är transformation. En lärare som designar en 
lektion utifrån ett kunskapsinnehåll transformerar kunskapsinnehållet till tecken som används 
för lärande. 

3.2.2 Teckensystem och multimodalitet 
Tecken organiseras i teckensystem som kan vara exempelvis bokstäver, noter och teckningar. 
Rostvall och Selander (2010) skriver att teckensystem kan kombineras i böcker, radio och 
digitala medier. Selander och Kress (2010) lyfter fram att kommunikation består av många 
olika tecken och teckensystem. Den kan därmed sägas vara multimodal. Kress (2010) påpekar 
att multimodalitet handlar om vilka teckensystem som används och hur de samverkar medan 
socialsemiotik handlar om vilken mening som uttrycks i ett socialt sammanhang. Kress be-
skriver ett exempel på en multimodal ensemble av tecken när han ska korsa en gata i London. 
Bilarnas hastighet och placering, trafikljus och människornas rörelser ger information till 
Kress när han ska avgöra om det är säkert att korsa gatan eller inte. Informationen kommer i 
olika former och tas upp via olika sinnen och omvandlas av Kress själv till en multimodal 
ensemble av tecken. Denna multimodala ensemble arrangeras av Kress själv med hjälp av 
resurser som inte alltid var ämnade som kommunikation. Kress beskriver även hur en mul-
timodal ensemble av tecken kan vara arrangerade av någon med målet att det ska kommunice-
ra information till andra. Ett exempel på detta är säkerhetsgenomgången på flygplan där rös-
ten i högtalaren, demonstrationen av flygvärdinnan och de tecknade bilderna på kortet framför 
dig alla är gjorda med syftet att informera dig om hur flygsäkerheten går till. De talade in-
struktionerna, demonstrationen av flygvärdinnan och de tecknade bilderna är alla resurser för 
kommunikation som är gjorda för att samverka och komplettera varandra. Kress beskriver att 
olika resurser blir olika viktiga beroende på vem som resurserna riktar sig mot. Om en flyg-
passagerare exempelvis inte förstår de talade instruktionerna blir själva demonstrationen den 
viktigaste resursen. Kress skriver att presentationen av en multimodal ensemble inte garante-
rar att personen som informationen riktas till kommer att ta in det. Det är fortfarande perso-
nens intresse och fokus som avgör vad hen tar in av informationen. 

3.2.3 Transformation och transduktion 
Selander och Kress (2010) framhäver att kommunikation kan förstås utifrån synen att männi-
skan är en teckenskapande varelse. De lyfter fram att i denna förmåga grundas hennes sätt att 
förhålla sig till objekt samt hållning till världen. Kress (2010) menar att kommunikation har 
skett när någon av deltagarnas uppmärksamhet har fokuserat på någon aspekt av kommunika-
tionen, har sett det som ett meddelande och har transformerat aspekter av det meddelandet 
som en markör för sig själv. Denna markör blir interpreterad som ett nytt inre tecken vilket i 
sig leder till fortsatta kommunikativa handlingar. Processen kan enligt Kress beskrivas som 
att först uppmärksammas något för att sedan transformeras och därefter interpreteras. Inter-
pretationen består enligt Kress av både transformation och transduktion genom vilket ett inre 
tecken skapas för interpreten. Processen beskrivs av Kress som att ett meddelande sänds, mot-
tagarens intresse och uppmärksamhet påverkar vad som väljs ut i det sända meddelandet och 
därefter transformera det till en markör som interpreteras till ett inre tecken. Utifrån detta be-
skriver Kress de olika handlingarna som sändaren och mottagaren gör som att sändaren lägger 
grunden genom att skapa ett meddelande med intentionen att meddelandet ska vara en mar-
kör. Mottagaren å sin sida väljer ut delar av meddelandet och transformerar det till en markör 
för att därefter interpretera detta till ett inre tecken. 
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3.2.4 Representation av kunskap 
Rostvall och Selander (2010) skriver att all kommunikation har ett innehåll och en form. 
Formen och innehållet påverkar varandra och kan inte separeras förutom på ett analytiskt 
plan. Det innebär att valet av medier och teckensystem får konsekvenser för innehållet genom 
att det påverkar vilket kunskapsinnehåll som kan representeras. Kress (2010) påpekar att re-
presentation innebär att en person skapar och omskapar kunskap och koncept med hjälp av 
kulturella resurser i den sociala världen. Selander och Kress (2010) tar upp att representation 
därmed är en kombination av tecken som i en konkret situation formas i en bestämd ordning. 
Hur kunskapsinnehållet representeras påverkas av de medier och teckensystem som används. 
Medierna innehåller i sin tur olika möjligheter för olika teckensystem vilka i sin tur består av 
olika tecken. Med hjälp av tecken kan mening därmed skapas och återskapas i en social inter-
aktion. Ett annat ord för tecken och teckensystem i detta sammanhang är semiotiska resurser. 
Semiotiska resurser inkluderar alla symboler, teckenvärldar, råmaterial och redskap som an-
vänds eller bearbetas i olika sammanhang. Olika resurser skapas, enligt Selander och Kress, 
och används i ett socialt sammanhang. Genom sitt sociala sammanhang är en resurs impreg-
nerad med sociala normer och innebörder, vilket Selander och Kress benämner som menings-
potential. De sociala normerna och innebörden kan förändras med tiden. Genom aktiviteter 
som innefattar semiotiska resurser kan deras innebörd och normer förändras såväl som den 
kultur som de är knutna till kan förändras. Semiotiska resurser och sociala aktiviteter både 
styr varandra och styrs av varandra. Selander och Kress skriver att ”kunskap förstår vi som 
uttryck för en aktivitet och en praktik” (s. 32). Kunskapsbegreppet inom designteorin innefat-
tar både något som produceras i olika slags dilemman och utmaningar för att hantera och arti-
kulera dessa samt något som framträder och visar hur en person förstår saker och ting.  
Rostvall och Selander (2010) skriver att kunskap är handlingar som är meningsfulla i ett visst 
sammanhang. För att kunna räkna en handling som kunskap behöver därför handlingens syfte 
och mål förstås så att den kan särskiljas från andra slumpmässiga handlingar. En person som 
har kunskap kan därmed engagera och utföra handlingar riktat mot ett särskilt mål. För att en 
handling ska ses som kunskap i ett samhälle behöver tillräckligt många se den som menings-
full.  

3.2.5 Design 
Design handlar enligt Selander och Kress (2010) om att ”forma idéer, begrepp och mönster 
för att skapa en ny produkt” (s. 20). Genom design kan något skapas, omskapas eller använ-
das på ett nytt sätt. Det som skapas kan vara allt ifrån objekt till villkor för kommunikation. 
Det kan vara en musiklektion såväl som en YouTubevideo. Utifrån tidigare nämnda definitio-
nen av begreppet design presenterar Selander och Kress tre olika sorters didaktiska designer. 
Didaktisk design 1 eller design för lärande innefattar bland annat förberedelser för lärande 
såsom lagstiftning, byggnader, lokaler såväl som läromedel, utrustning och hjälpmedel. I den-
na design ses läraren som en designer som använder resurser i form av kunskaper såväl som 
läromedel och andra hjälpmedel för att arrangera eller designa lektionerna. Den andra desig-
nen, didaktisk design 2, är design i lärande. I denna design är fokus på den som lär sig. Fokus 
är inte bara på det personen lär sig i förhållande till några uppsatta mål utan på allt lärande 
som sker. Lärandet kan enligt Selander och Kress ses som ”ett nytt sätt att utvidga sin reper-
toar för att förstå och handla meningsfullt i ett socialt sammanhang” (s. 25). Utifrån detta syn-
sätt kan lärande ses som en teckenskapande aktivitet och meningsskapande kommunikation. 
Lärande kan ses som en ökad förmåga att använda tillgängliga teckensystem och medier. Se-
lander och Kress beskriver lärandets rum som kan vara både fysiska och virtuella platser. Det 
är därmed inte enbart ett avgränsat fysiskt rum utan kan exempelvis vara en webbsida. De 
menar att ”i någon mening är man alltid i ett rum när något sker eller äger rum” (s. 47). Ett 
rum för lärande har redskap för olika aktiviteter. Selander och Kress tar exempelvis upp en 
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operationssal eller ett bibliotek som har redskap för olika sorters aktiviteter. De beskriver ett 
virtuellt rum som ”ett globalt informationsflöde som man tillfälligtvis kan placera i sin egen 
lokala dator” (s. 48). Det virtuella rummet har tydliggjorts genom den digitala revolutionen. 
Selander och Kress skriver att ett rum är en plats för aktiviteter som i sin tur formar och på-
verkar rummet. Det gäller såväl fysiska som virtuella rum. En viktig aspekt av rummen är att 
någon ofta har skapat eller designat rummet med ett särskilt mål eller syfte i åtanke. Detta 
syfte realiseras av de som använder rummet genom handlingar som involverar de resurser 
som finns i rummet. Det behöver dock, enligt Selander och Kress, inte vara så att rummen och 
resurserna används i enlighet med det ursprungliga syftet med deras design. Även rummet i 
sig själv kan ses som en resurs för lärande. Selander och Kress tar även upp digitala medier 
och jämför dem med tryckta böcker. De digitala medierna gör det möjligt att nå en stor 
mängd, nästan oändlig mängd information. Det finns även spel som är designade för att un-
derlätta lärande. Utöver detta finns kommunikationsmöjligheter där det går att få kontakt med 
människor från en stor del av världen. Det finns även en aspekt av de digitala medierna där de 
elever själva kan producera egna representationer i form av exempelvis text, bilder, musik och 
film. Selander och Kress beskriver också en förändring i synen på lärande. Från att tidigare 
framförallt kunna memorera information är det nu viktigt att elever kan granska och värdera 
information samt sammanställa, bearbeta och producera eget material.
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod. Här 
redogörs också för urval av informanter, studiens genomförande samt dess giltighet och till-
förlitlighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt tas studiens metodologiska utgångspunkter upp. Först redogörs för kvalitativ 
forskning. Därefter redogör jag för studiens metoder: videoobservation och videoanalys. 

4.1.1 Kvalitativ forskning 
Bryman (2011) skriver att i kvalitativ forskning läggs det oftast tyngre vikt vid ord än på 
kvantifierbara data. Han fortsätter med: ”En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande 
och konstruktionistisk till sin art” (s. 340). Kvalitativ forskning är ofta nära kopplat till en 
induktiv strategi i vilken de praktiska forskningsresultaten är grunden för genereringen av 
teorin. Kvalitativ forskning är också nära sammankopplat med den interpretativistiska stånd-
punkten. Enligt den interpretativistiska ståndpunkten skiljer sig människor och samhälle sig 
från de objekt som studeras inom naturvetenskapen och det krävs en annan logik i forsknings-
processen för att studera detta. Ett interpretativistiskt synsätt innebär i denna studie att jag 
tolkar det jag uppfattar i videorna, både när jag analyserar videorna och när jag kopplar mina 
analyser till de begrepp och teorier som finns på området. Kvalitativ forskning är också ofta 
nära kopplat till den ontologiska ståndpunkten som beskrivs som konstruktionistisk. Ett kon-
struktionistisk synsätt innebär synsättet att sociala objekt och kategorier är socialt konstruera-
de. Med ett konstruktivistiskt synsätt kan jag se handlingarna i videorna och den kultur som 
utgör brassinstrumentundervisning som en del i ett ständigt föränderligt socialt samspel mel-
lan människor. De resurser som videoskaparna använder ses i den mänskliga och sociala kon-
text i vilka de skapats. Bryman beskriver sex steg i en kvalitativ undersökning. Det första ste-
get innebär att frågeställningar (forskningsfrågor) formuleras så att området kan belysas från 
olika håll. Det andra steget innebär att utifrån frågeställningarna välja ut lämpliga platser, per-
soner eller, som i föreliggande studie, videor för undersökningen. Det tredje steget är insam-
ling av relevant data som kan vara exempelvis i form av fältanteckningar eller videoinspel-
ningar. Det fjärde steget är tolkning av data som tillsammans med det femte steget, begrepps-
ligt och teoretiskt arbete, utgör studiens resultat. I kvalitativ forskning är begreppen viktiga, 
dock inte på sätten de kan mätas, utan på vilket sätt de kan användas som redskap för att för-
stå forskningsområdet. Till skillnad från kvantitativ forskning är det inte lika viktigt att mäta 
begreppen utan begreppens innebörd är viktigare. Bryman beskriver teorins roll i kvalitativ 
forskning som något som uppkommer ur data men det finns även kvalitativ forskning som 
använder sig av teorier som de prövar. Steg sex är formulering av forskningsrapporten.  

4.1.2 Videoobservation  
Bjørndal (2005) skriver att observation innebär att undersöka eller iaktta något. Enligt honom 
innebär observation inom pedagogiken en uppmärksam iakttagelse genom vilken observatö-
ren har som fokus att observera något som har pedagogisk betydelse. Bjørndal menar att ob-
servation är en grundläggande del i såväl loggboksskrivande som intervjuer som ljud- och 
videoinspelningar. Genom observationen tar människan emot information genom de fem sin-
nena, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Bjørndal skriver att forskare har uträkningar som 
visar att människan genom sinnena tar emot impulser motsvarande elva miljoner bits under en 
sekund. Dock registrerar människan endast 40 av de elva miljonerna bits. Detta menar 
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Bjørndal kan ge förståelse för att samma situation kan uppfattas på olika sätt av olika männi-
skor. Bjørndal beskriver flera faktorer som kan påverka observationen. Hur sinnesorganen 
fungerar och observatörens mentala och fysiska tillstånd påverkar vilka intryck hen registre-
rar. Det är också lätt hänt att det första och sista intrycket får större inverkan på helhetsupple-
velsen än det som händer i mitten. En positiv eller negativ upplevelse av personen som stude-
ras samt en tendens att fokusera på dels det som är positivt dels det som är genomsnittligt 
påverkar också observationen. Observatörens personliga förutsättningar som exempelvis bak-
grund påverkar också vad hen registrerar i observationen. Även observatörens ämneskunskap 
påverkar enligt Bjørndal det som registreras i en observation genom att samband mellan teori 
och praktik kan hjälpa observationerna att bli inriktade på ett teoretiskt intressant sätt. För att 
observationen ska bli bra behöver fyra saker särskiljas i observationen. Den första är informa-
tion om situationen som ska observeras, exempelvis deltagare och vad som ska iakttas. Det 
andra är att beskrivningen ska handla om det som konkret faktiskt händer i situationen. Det 
tredje är tolkning där observatören ser på vad som kan ligga till grund för saker i observatio-
nen. Det sista är bedömning där observatören ser vilka konsekvenser som kan ledas av det 
som observerats. Bjørndal skriver att ljud- och videoinspelning kan konservera observationer 
så att pedagogiska ögonblick inte går förlorade. Människans egna begränsade minne blir inte 
ett problem för observationen och stora mängder med detaljerade ljud- och synintryck blir 
bevarade. Det är möjligt att se på inspelningen många gånger och få med sig nya intryck från 
den observerade situationen. När videon ses flera gånger kan olika saker registreras och kom-
plicerade samspel i olika situationer kan förstås på ett djupare sätt. Bjørndal skriver också att 
”med hjälp av ljud- och videoinspelningar kan man inte minst registrera det komplexa sam-
spelet mellan verbal och icke verbal kommunikation” (s.64). Det gör videoobservationer 
lämpliga för föreliggande studie som har designteorin som teoretisk grund då det är både fo-
kus på verbala och icke-verbala resurser för kommunikation. Bjørndal poängterar dock att en 
videoinspelning aldrig är en kopia av verkligheten utan bara en representation av den. En vi-
deoinspelning utgör enligt Bjørndal bara ett urval av en pedagogisk situation genom att den 
begränsas av bland annat hur kameran och mikrofonen placerats samt ljud- och bildkvalitet på 
inspelningen. I föreliggande studie har videornas upphovsmakare redan gjort det urvalet när 
det skapat sina videor. 

4.1.3 Transkription och analys av video 
Bjørndal (2005) beskriver transkription som ett sätt att överföra något från ett teckensystem 
till ett annat teckensystem. En transkription av en video innebär enligt Bjørndal vanligtvis att 
tal och ickeverbala handlingar överförs till text. Transkriptionen ska därmed återge verbal och 
ickeverbal kommunikation samt andra händelser i den dokumenterade situationen. Bjørndal 
menar att fördelen med att transkribera en video är att vissa delar i kommunikationen i videon 
kan framstå tydligare i transkriptionen. Kommunikationen i videon kan skrivas ner i en form 
liknande ett manus. Bjørndal skriver att transkriptionen gör det möjligt att se saker som an-
nars hade blivit förbisedda. En nackdel med transkription är enligt Bjørndal att den är väldigt 
tidskrävande. Vid tidsbrist kan vissa delar transkriberas, exempelvis några utvalda minuter 
eller enbart den verbala kommunikationen. Bjørndal menar att det krävs en längre transkribe-
ring för att kunna se mönster eller sammanhang i kommunikationen. Bjørndal beskriver också 
några problem vid transkribering. Ett är att det alltid är något element av tolkning av den som 
transkriberar vilket innebär att två personer som transkriberar samma videoinspelning kom-
mer göra i någon mån olika transkriberingar. Bjørndal menar att det är viktigt att vara konse-
kvent i sättet transkriberingen genomförs. Först bör det bestämmas hur detaljerad transkrip-
tionen ska vara. Detaljrikedomen påverkas av vad som är syftet med undersökningen. I före-
liggande studie är fokus på att undersöka alla resurser som används till kommunikation, vilket 
innebär att transkriptionen bör genomföras med många rubriker. Bjørndal skriver att analys 
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kan innebära en förenkling av det som studeras. Analys kan också innebära en förenkling och 
jämförelse samt kartläggning av tydliga mönster. Genom analys kan orsaker och konsekven-
ser till studerade mönster få förklaringar. Analys innebär enligt Bjørndal att den som analyse-
rar fokuserar på en sak och missar något annat. Det går inte att analysera allt som händer i en 
situation. Eftersom den mänskliga hjärnan inte kan registrera allt behöver det ske ett medvetet 
val av faktorer som är särskilt relevanta. Detta kan enligt Bjørndal beskrivas som analytiska 
val. I föreliggande studie användes framförallt resurser och didaktiskt innehåll som ett analy-
tiskt val. Utifrån de analytiska valen kan olika saker i videon klassificeras. Genom ett analy-
tiskt fokus kan olika mönster upptäckas. Den som analyserar kan därefter fråga sig varför 
mönstren ser ut på ett visst sätt eller vilka möjliga konsekvenser de kan få i sammanhanget. 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras studiens urval. Därefter presenteras datainsamling, bearbetning och 
analys. Efter det redogörs det för studiens etiska överväganden samt giltighet och tillförlitlig-
het. 

4.2.1 Urval av instruktionsvideor 
För att få fram ett urval av videor för föreliggande undersökning använde jag mig av ett par 
kriterier. Det första kriteriet var att det skulle vara en tutorial enligt den definition som Whita-
ker et al. (2014) använde i sin studie nämligen att det ska vara en instruktionsvideo för nybör-
jare utan en närvarande elev. Det andra kriteriet var att instrumenten skulle vara trumpet, 
valthorn, trombon och tuba. Whitaker et al. fann att 70 procent av videorna i deras studie var 
från USA. För att ha ett så stort urval som möjligt valde jag därför att använda engelska sök-
ord. För att få fram videor som matchade mina kriterier skrev jag in respektive instruments 
namn tillsammans med tutorial i sökfältet på YouTube, det vill säga ”trumpet tutorial”, 
”french horn tutorial”,”trombone tutorial” och ”tuba tutorial”. Liksom Whitaker et al. använde 
jag mig av YouTubes olika filter för att få fram de videor som kom så högt som möjligt på 
respektive filters sökresultat. För att inte mina tidigare sökningar på sajten skulle påverka re-
sultatet såg jag till att vara utloggad från YouTube och använda en dator på skolan. Liksom i 
studien av Whitaker et al var det flera av videorna i sökresultatet som inte matchade definitio-
nen av mina sökningar, det kom exempelvis upp flera saxofonvideor i sökresultatet när jag 
sökte på ”french horn tutorial”. Efter varje sökning på YouTube valde jag ut en video som 
både matchade mina kriterier och låg så högt som möjligt på sökresultatslistan. När jag gjorde 
sökningen på tuba kom det upp många träffar på spanska eller portugisiska. På grund av att 
jag inte behärskar dessa språk valde jag den mest relevanta videon som var på engelska. Jag 
valde ut fyra videor, en för varje instrument: trumpet, valthorn, trombon och tuba. Videorna är 
olika långa, den längsta är över åtta minuter lång medan den kortaste är två och en halv minut. 
För att det inte skulle bli alltför ojämnt fördelat valde jag därför ut en video som fortsatte på 
den korta videon. Den extra videon var 2 min lång och filmad i samma rum vid samma tillfäl-
le med samma person och instrument. Jag hade därmed tillslut fem videor från fyra olika Yo-
uTubekanaler. Språket i alla videorna är på engelska och åldern på videorna varierar från un-
der ett år till över sju år. Varje video har en titel som beskriver att de är nybörjarlektioner i 
instrumentalspel på respektive instrument. Ingen av personerna i videorna utger sig uttryckli-
gen för att vara lärare, vare sig i beskrivningen av videon eller muntligt i själva videon. Två 
videor är på samma instrument och de är två och en halv samt två minuter långa. Resten av 
videorna är mellan fyra och åtta minuter långa. Antalet visningar varierar från under 5000 till 
över 500 000 visningar. På grund av att jag inte har fått kontakt med alla upphovspersonerna 
har jag anonymiserat de olika upphovspersonerna och inte skrivit vem som spelar vilket in-
strument för att det inte ska vara för lätt att identifiera de olika videorna (se 4.2.4). De videor 
och de personer jag valt ut är följande: Tina, som är i två korta videor, Paul och Fred som är i 
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var sin video samt Annie, Bobbie och Carrie som är i samma video. Personerna spelar var sitt 
av dessa fyra brassinstrument: trumpet, valthorn, trombon och tuba.  

4.2.2 Datainsamling 
Videorna som jag har valt ut för föreliggande undersökning ligger fullt tillgängliga på You-
Tube, vilket gjorde själva datainsamlingen lättare då de finns tillgängliga för alla som har in-
ternetuppkoppling. Dock hade jag lite problem med att min gamla dator ibland kraschade när 
jag hade uppe flera YouTubevideor samtidigt i olika fönster i webbläsaren och jag fick därför 
se till att bara ha uppe en video i taget. Då det på grund av upphovsrättsliga skäl inte var möj-
ligt att ladda ner videorna till min dator tittade jag på dem genom sajten istället vilket funge-
rade bra. 

4.2.3 Bearbetning och analys 
Jag transkriberade videorna i detalj genom att använda Excel och inspirerades då av bland 
andra Ely och Van Deurens (2009) bok, Myers (2002) kapitel om brassinstrumenten samt 
Aldalalah och Ababnehs (2015) studie och kom fram till följande koder att använda i min 
transkribering: talade ord, buzzing, spel på munstycke (klingande), spel på instrument (kling-
ande), ansiktsuttryck, blickar, gester, kroppsrörelser, munstycke (som verktyg), instrument 
(som verktyg), kameravinkel, digital text, digitala bilder och bakgrundsmusik. Därefter gjorde 
jag en första provtranskribering av en annan video som också kommit fram i sökresultatet. 
Efter provtranskriberingen justerade jag mina koder och tog bort munstycke som verktyg. Jag 
lade istället till mun samt kamerabild som inkluderar in- och utzoomning. I transkriptionen 
använde jag mig av en konkret beskrivande text som var så lite tolkande som möjligt. Efter att 
ha transkriberat studiens videor i detalj kunde jag se hur de olika koderna kunde ses som olika 
resurser i videorna. Jag kategoriserade dessa resurser som tekniska resurser, verbala resurser, 
kroppsliga resurser och instrumentala resurser. Jag kunde i transkriberingen se hur dessa re-
surser samverkade med varandra och genom det transkriberade talet kunde en viktig del av 
videornas kommunikation framstå. Dock var det talade ordet uppdelat i enskilda meningar 
vilket gjorde det svårt att få en helhetsbild av videorna från start till slut. Innehållet i videorna 
var därmed också uppdelat och fragmentariskt. För att kunna visa hur resurserna användes för 
att kommunicera det didaktiska innehållet behövde jag hitta kategorier som beskrev innehållet 
i videorna. Jag utgick ifrån transkriberingarna och såg på videorna och sökte efter olika teman 
som kunde synliggöra innehållet. Till en början gjorde jag många små beskrivningar av allt 
personerna gjorde i videorna och kopplade det till transkriberingarna. Medan texten i tran-
skriptionen hade varit rent konkreta utan tolkning, exempelvis ”rör höger hand från höger till 
vänster, handflatan mot kameran” var de beskrivningar som gjordes i den tematiska analysen 
mer tolkande, och samma rörelse beskrevs som ”vinkar mot kameran”. Fler exempel på be-
skrivningar av innehållet var: säger hej, säger sitt namn, berättar vad som ska göras i videon, 
demonstrerar buzzing, demonstrerar övertonsserien, visar grepp på instrumentet etcetera. Ef-
ter att jag hade beskrivit en del av videornas innehåll i dessa många små delar letade jag efter 
mönster i de små beskrivningarna som kunde gruppera de små beskrivningarna till kategorier. 
Exempelvis kunde ”demonstrerar övertonsserien” och ”visar grepp på instrumentet” samlas 
under kategorin ”byta ton på instrumentet”. Därefter fortsatte jag att leta teman i resterande 
videor och justerade kategorierna allt eftersom. Efter att jag hade gått igenom alla videorna 
bestämde jag mig för att beskriva innehållet med följande kategorier: att hantera och hålla 
instrumentet, buzzing, embouchure, tonbildning i instrumenten och att byta tonhöjd samt öv-
ning och utveckling på instrumentet. Anledningen till att jag har buzzing och embrouchure 
som två kategorier och inte en är för att de tillsammans hade utgjort en för stor och omfattan-
de kategori av innehållet i videorna. När jag hade fått synliggjort innehållet och resurserna i 
videorna kunde jag koppla ihop dessa och se hur resurserna användes för att kommunicera 
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innehållet. För att få fram hur videorna är designade kopplade jag ihop resurserna, innehållet 
och kommunikationen med varje persons video och kunde då se vad som utmärkte varje vide-
os design och även se likheter och skillnader jämfört med de andra videorna. Jag refererar till 
mina transkriptioner i resultatkapitlet genom att skriva: transkription Fred, blad 1, 2:380. Blad 
1 och 2:380 står för vilket blad och vilken ruta i bladet som texten kommer från. Rostvall och 
Selander (2010) skriver att all kommunikation har ett innehåll och en form. Formen och inne-
hållet påverkar varandra och att de inte kan separeras förutom på ett analytiskt plan. Att som i 
denna studie dela upp videornas innehåll i innehåll och resurser är en avgränsning som inte 
går att göra på riktigt utan som framför allt tjänar ett analytiskt syfte. I och med att formen 
och innehållet påverkar varandra kommer all analys av formen även få med en del av innehål-
let och vice versa. Det märktes tydligt när jag analyserade videorna och skrev resultatkapitlet 
då innehållet under rubrikerna blev likartade. Det var svårt att beskriva innehållet utan att ta 
med resurserna som användes. Jag såg dock en fördel med att göra uppdelningen i innehåll 
och resurser då jag kunde synliggöra olika aspekter av videorna som exempelvis hur de olika 
resurserna samverkade samt jämföra innehållet i videorna med litteratur om bland annat 
brassinstrumentspel.  

4.2.4 Etiska överväganden 
Bryman (2011) skriver att de etiska frågorna kring internetforskning är något som nyligen har 
börjat diskuteras. Han beskriver inte tillvägagångssättet vid användning av YouTubevideor 
men beskriver etiska överväganden vid användande av inlägg i internetforum i forskning. 
Bryman skriver att ”ju mer offentligt ett forum är, desto mindre krav ställs på forskaren när 
det gäller att skydda de individers konfidentialitet och anonymitet som använder sig av detta 
forum; man behöver inte heller efterfråga deras samtycke” (s. 610). Bryman skriver också att 
inlägg på nätet kan ses som verk av en upphovsperson. Enligt Codex (2017) hemsida innebär 
upphovsrättslagen att den som har skapat ett verk har upphovsrätt till verket. Enligt upphovs-
rättslagen (SFS 1960:729) skyddar upphovsrätten en upphovspersons verk från att bli fram-
ställda och gjorda tillgängliga för allmänheten utan upphovspersonens tillåtelse. Att bli fram-
ställda och gjorda tillgängliga innebär enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) att verket 
överförs till allmänheten från en annan plats än där allmänheten kunde nå den sedan tidigare. 
Jag har därför valt att inte använda några bilder eller klipp ifrån videorna i studien utan har 
bara beskrivit innehållet i form av text. Jag har inte heller laddat ner videorna eller gjort dem 
tillgängliga till allmänheten på något annat sätt.  
 
Bryman (2011) beskriver problemet med att få tag på upphovspersonerna till verk på nätet. I 
föreliggande studie har jag inte lyckats få tag på alla upphovspersonerna till videorna. Ett av 
YouTubekontona har varit inaktivt på tre år och det finns inga aktuella kontaktlänkar till per-
sonen i videon. Enligt YouTube (2017f) kan videor på sajten i enlighet med ”fair use” använ-
das i forskningssyfte utan upphovspersonens samtycke. Denna regel gäller framförallt i USA 
vilket också är upphovslandet till videorna i föreliggande studie. På grund av att jag inte har 
kunnat få kontakt med alla upphovspersoner väljer jag ändå att anonymisera alla personerna i 
studien och inte skriva ut vilket instrument de spelar då det skulle göra det för lätt att kunna 
söka upp dem på sajten. Jag bifogar därmed inte några länkar till videorna. Resultatet visade 
att det var ytterst få instrumentspecifika saker i resultatet vilket innebär att den detaljen kan 
utelämnas utan att studiens kvalitet påverkas. 

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
För att en studie ska uppvisa giltighet och tillförlitlighet behöver den uppfylla ett antal krav. 
Enligt Bryman (2011) behöver en studie genomföras på ett sådant sätt att den verkligen un-
dersöker det den avser att undersöka samt att relevanta metoder och tillvägagångssätt an-
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vänds. Bryman menar att kvalitativ forskning kan ha fokus på det som är unikt hos det som 
undersöks samt på betydelsen forskningsobjektet har i den sociala världen. Min studie syftar 
därmed till att ge en bild av instruktionsvideor i brassinstrumentspel på YouTube. Genom att 
förankra mina forskningsfrågor och tillvägagångssätt i tidigare forskning och använda meto-
der vid datainsamling och analys som fokuserar på hur resurserna samverkar och koppla detta 
till det designteoretiska perspektivet bör kraven för giltighet i en kvalitativ studie vara upp-
fyllda. Tillförlitligheten utgörs enligt Bryman av fyra delar: trovärdighet, överförbarhet, pålit-
lighet samt konfirmabilitet. Trovärdigheten handlar om hur forskaren tolkar det hen undersö-
ker och hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten. Forskaren kan också ta hjälp av 
någon annan forskare för att öka trovärdigheten. I föreliggande studie har jag inte kunnat få 
hjälp från någon annan forskare. Överförbarheten handlar enligt Bryman om hur resultaten 
kan överföras till andra situationer. Min studie är liksom många kvalitativa studier begränsat 
till ett litet urval. Med tanke på att föreliggande studie riktar in sig på ett väldigt begränsat 
område som instruktionsvideor i brassinstrumentspel som är inriktade på nybörjare går det 
inte att föra över resultatet till något annat instrument eller nivå av undervisningsvideor. Pålit-
lighet handlar enligt Bryman om vilka möjligheter det finns för att upprepa studien med ett 
liknande resultat och hur väl tillvägagångssätt och metoder i forskningsprocessens olika faser 
är beskrivna, vilket kan granskas av en kollega. Mina forskningsfrågor är förankrade i tidigare 
forskning och studiens teoretiska perspektiv. Urval, datainsamlingsmetoder och analysmeto-
der har redogjorts för och använts på ett sätt som överensstämmer med studiens teoretiska 
perspektiv. Konfirmabilitet innebär enligt Bryman att jag som forskare inte har låtit mina egna 
personliga åsikter påverka studiens genomförande. För att undgå detta redovisar jag öppet 
mina metoder och förankrar min studie i så stor utsträckning som möjligt i tidigare forskning. 
Genom att redovisa mina val i studiens olika faser och argumentera för dessa med utgångs-
punkt i studiens teoretiska perspektiv och även tidigare forskning kan jag visa att föreliggande 
studie inte har genomförts med utgångspunkt i mina egna personliga åsikter. 
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5 Resultat  
Resultatkapitlet är uppdelat i fyra delar. Den första delen tar upp det innehållet i videorna. 
Den andra delen tar upp vilka resurser som används i videorna. Den tredje delen tar upp hur 
resurserna används för att presentera och kommunicera innehållet. Den fjärde delen ger en 
sammanfattande beskrivning av varje videos design. Sist sammanfattar jag kapitlet. 

5.1 Innehållet i videorna 
I detta avsnitt presenteras innehållet i videorna uppdelade i fem delar. Enheterna är: att hante-
ra och hålla instrumentet; buzzing; embouchure; tonbildning på instrumentet och att byta ton-
höjd; övning och utveckling på instrumentet. Dessa enheter förekommer inte på samma sätt 
och i samma ordning i alla videorna. De kan gå in i varandra och förekomma flera gånger i 
videorna. Enheterna är en sorts analytisk avgränsning som jag har gjort för att synliggöra in-
nehållet i videorna.  

5.1.1 Att hantera och hålla instrumentet 
Annie, Bobbie och Carrie börjar med att förklara hur instrumentet packas upp. De förklarar att 
instrumentet behöver hanteras försiktigt, att man ska hålla i de stora rören och inte i byglarna 
samt att instrumentet inte ska ställas på klockstycket då det kan välta och gå sönder. De be-
skriver att instrumentet ska läggas på golvet och munstycket ska sättas i ”munstyckehålet” 
och vridas runt lite så det sitter ordentligt. Paul säger att det är lätt att sätta ihop instrumentet, 
det är bara att sätta i munstycket i munröret och vrida lite så är man färdig. Tina och Fred tar 
inte upp hur man packar upp och sätter ihop instrumentet. Annie, Bobbie och Carrie beskriver 
hur instrumentet ska hållas. De tar också upp vikten av en god hållning och ger tips på hur 
detta kan uppnås genom att hålla instrumentet på lite olika sätt som passar ens kropp. Annie, 
Bobbie och Carrie beskriver i detalj hur munstycket ska vara, hur fingrarna på högerhanden 
ska hålla mot ventilerna och hur vänsterhanden håller i instrumentet. De säger också vilken 
ventil som är nummer ett, två och tre. Paul beskriver i detalj hur händerna och fingrarna ska 
placeras på instrumentet. Placeringen av händerna gör att inga fingrar är låsta i sina rörelser. 
Paul säger dock inte vilken ventil som har vilket nummer och tar inte heller upp kroppshåll-
ningen. Fred och Tina tar inte alls upp hur instrumentet ska hanteras och hållas. 

5.1.2 Buzzing 
Samtliga personer går igenom tonbildning på instrumentet med hjälp av buzzing5. Både Paul 
och Fred säger att läpparna ska vara som när bokstaven M uttalas. Fred säger dessutom att 
läpparna ska pressas ihop och hållas tajta medan snabb luft trycks ut igenom dem: ”Just push 
air as fast as you can through your closed lips that are nice and tight” (Transkription Fred, 
blad 1, 2:14). Det är den beskrivningen som Fred återkommer till igenom videon. Paul startar 
med att säga att han ska visa rätt sätt att spela en bra ton. Paul visar flera olika sätt att få till en 
buzz på. Han visar med läpparna hur det ser ut utan att förklara exakt vad han gör. Han be-
skriver därefter tekniken som att ”spotta” som ett litet argt barn. Paul säger att mungiporna 
ska vara strama och att det gör läpparna plattare vilket enligt honom ger bättre kvalitet på 
buzzen. Han säger att pussmun ska undvikas och poängterar också att kinderna inte ska blåsa 
ut utan hållas inne. Tina pratar också om vikten av att hålla in kinderna och ha strama mungi-
por. Hon förklarar inte hur buzzing går till utan börjar istället med att säga ”when you go to 

                                                
5 Vibration av läpparna för att få ljud i instrumentet (Ely & Van Deuren, 2009) 
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buzz inside your mouthpiece, it´s important that you keep your corners6 set” (Transkription 
Tina, blad 2, 2:15). Hon visar en buzz och visar därefter problemet att buzza löst, utan att säga 
varför det är ett problem. Hon demonstrerar hur det ser ut och förklarar att lösningen på pro-
blemet är att ha strama mungipor. Tina säger att de strama mungiporna hjälper till att fokusera 
buzzen och luften så den inte försvinner åt sidorna. Hon varnar också för att nybörjare ofta 
kan ”puffa” upp sina kinder. Tina säger att det inte är bra för att det tar bort en del av luft-
trycket vid spel. Annie, Bobbie och Carrie förklarar att man ska hålla mungiporna lite uppåt 
och samtidigt göra ett ljud med läpparna som liknar en hästs frustande. De förklarar hur 
mycket av läpparna som ska vibrera och Carrie visar det samtidigt i kameran.  

5.1.3 Embouchure 
Tina, Paul och Annie, Bobbie och Carrie tar upp begreppet embouchure7. Tina beskriver em-
bouchurens funktion i förhållande till problematiken och att det inte räcker att trycka ner rätt 
grepp för att spela rätt ton: 
 

You might put down a particular fingering for a particular note, but that doesn´t 
mean that´s the note that´s going come out. You have to have the right fingering 
and you have to have the right embouchure, which is the way the mouth is set. 
(Transkription Tina, blad 1, 2:39-50) 

 
Tina säger att det som avgör om det blir rätt ton eller inte är läpparnas ställning (the way you 
set your mouth). Paul nämner ordet embouchure i slutet av videon när han uppmanar tittaren 
att använda en spegel för att se till att embouchuren är tät i mungiporna och att läpparna är 
platta där fram. Han tar inte upp embouchuren som ett verktyg för att få olika toner eller för 
att få en specifik ton. Annie säger i samband med att Carrie visar en buzzning att läpparna 
som buzzar är embouchuren och att olika noter kräver olika embochurer. Fred nämner inte 
ordet embochure alls utan pratar bara om mun och läppar.  

5.1.4 Tonbildning på instrumentet och att byta tonhöjd 
Samtliga personer demonstrerar tonbildningen på respektive instrument. Tina demonstrerar 
tonbildningen genom att buzza med läpparna och därefter spela en ton på instrumentet. Hon 
spelar bara en ton och säger inte vilken ton det är. Hon spelar inte någon mer ton och förklarar 
inte heller hur man gör för att få olika toner förutom det som redan nämnts att hon säger att 
det är embouchuren som påverkar vilken ton det blir. Paul ber tittaren buzza i munstycket, 
väntar därefter några sekunder och spelar sedan själv klingande Bb och F, och säger att titta-
ren antagligen spelade den ena eller den andra av tonerna. Paul förklarar inte heller hur olika 
tonhöjder kan spelas utan säger att den ena eller den andra tonen är okej och att det är en till-
räckligt stor utmaning för tittaren att spela en lång, stadig, ton. Paul uppmanar tittaren att inte 
pressa munstycket hårt mot läpparna. Han uppmanar också tittaren att spela långa toner i ett 
bekvämt register utan att spela för högt eller starkt. Fred beskriver tonbildningen på instru-
mentet genom att säga att tittaren ska ta upp instrumentet, sätta munstycket rakt på läpparna 
och göra korta buzzningar i likhet med tidigare moment. Han uppmanar tittaren att ha tajta 
läppar och snabb luft. Han säger att tittaren ska komma ihåg att använda magen för att trycka 
ut luften. Det är första gången i videon som han nämner magens funktion. Han visar hur det 
låter när läpparna inte är tillräckligt strama eller när det inte är tillräckligt lufttryck. Drygt en 
minut senare förklarar han hur man gör för att förändra tonhöjden genom att säga att ”we’re 
just changing the amount in the pressure of the air that we’re putting through this thing” 

                                                
6 Corners = mungipor (Ely & Van Deuren, 2009) 
7 Formation av läppar, mun och ansiktsmuskler (Ely & Van Deuren, 2009) 
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(Transkription Fred, blad 1, 2:164). Han använder begreppet ljud istället för toner och säger 
att för att man ska få ett ”högre ljud” måste läpparna vara tajta, luften snabb och magstödet 
användas. Efter att Annie, Bobbie och Carrie visat en buzz och förklarat att det är embouchu-
ren så visar de hur det blir ljud i instrumentet. Det uppmanar tittaren att ta ett djupt andetag 
och därefter placera munnen mitt i munstycket: ”If you have enough airsupport and have your 
lips properly placed, you should produce a sound” (Transkription Annie, Bobbie och Carrie, 
blad 1, 2:183). Carrie spelar därefter en ton på instrumentet. Annie säger att det var tonen F 
och att tonen Bb kommer nu varpå Carrie spelar tonen Bb. Annie, Bobbie och Carrie säger 
inte hur man använder embouchuren för att spela olika toner på instrumentet. 

5.1.5 Övning och utveckling på instrumentet 
Tina, Paul och Fred pratar om övning och utveckling på instrumentet. Tina är inte så specifik i 
vad hon vill att tittaren ska öva på, bara att tittaren behöver öva för att klara av att spela rätt 
toner på instrumentet. Hon säger att det är ett fint instrument och att det kommer gå bra för 
tittaren om hen bara övar tillräckligt mycket. Paul beskriver hur även proffsen ständigt måste 
öva på sin grundläggande teknik och uppmanar tittaren att ha tålamod. Han uppmanar tittaren 
att göra förändringar i spelet nu istället för senare när det har blivit en vana. Han säger att ut-
vecklingen kommer vara mycket lättare om det finns en solid grund av bra teknik. Paul fort-
sätter med att han har sett många instrumentalister som sliter med sin utveckling för att de inte 
har en bra teknik. Paul uppmanar tittaren att öva på att buzza utan munstycke och lära sig bli 
bekväm med det. Han rekommenderar att tittaren använder sig av en spegel för att kontrollera 
att mungiporna är strama och att läpparna inte plutar. Han säger att tittaren därefter kan lägga 
till instrumentet och försöka spela en lång och stadig ton. Han påpekar att det är bättre att spe-
la en ton bra än 20 toner dåligt.  

Fred säger att den bästa övningen är att packa upp och sätta ihop instrumentet, plocka isär det, 
sätta ihop det igen och spela de olika ”ljuden” som visades i filmen. Han fortsätter med att det 
kommer ta några veckor då tittaren gör detta varje dag för att hen ska vänja sig vid det men att 
det kommer bli lättare och lättare för varje gång. Efter att tittaren vant sig vid att sätta ihop 
instrumentet och spela på det kan Fred och tittaren göra det bättre och bättre. Enligt Fred är 
förutsättningen för detta dock att tittaren försöker öva hemma varje dag. Fred uppmanar på 
slutet av sin video att tittaren ska visa någon där hemma vad hen lärt sig: ”Show them your 
two different sounds, because I’m sure the’ll love to hear them” (Transkription Fred, blad 1, 
2:380). Annie, Bobbie och Carrie säger inte något om övning mer än att de själva har spelat 
tillräckligt länge för att veta hur man spelar instrumentet. 

5.2 Resurserna i videorna 
I detta avsnitt beskrivs vilka resurser som används i videorna. Jag har delat upp resurserna i: 
tekniken som resurs, talet som resurs, kroppen som resurs och instrumentet som resurs. 

5.2.1 Tekniken som resurs 
Inom tekniken som resurs räknas dels det som hör till filmformatet, dels det som hör till den 
digitala editeringen. Till filmformatet räknas exempelvis kameraplacering och förflyttning, in- 
och utzoomning och ljud- och bildkvalitet. Genom kamerans placering finns det möjlighet att 
påverka vad som syns i bild och vad som inte syns. Alla personerna har kameran den mesta av 
tiden placerad på ett ställe så att de står rakt framför kameran. De flesta använder sig dock vid 
ett eller flera tillfällen av någon sorts kameraförflyttning och zoomning. Exempel på förflytt-
ning samt zoomning är Annie, Bobbie och Carrie som flyttar kameran för att dels filma på 
instrumentväskan, dels zooma in på instrumentet. Exempel på ljud- och bildkvalitet är att det 
är låg ljud- och bildkvalitet på Tinas video och hög ljud- och bildkvalitet på Fred och Pauls 
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videor. Till den digitala editeringen hör digitala texter och bilder, bakgrundsmusik samt 
klippning. Exempelvis hade Paul i början och slutet av sin video editerat in en bild på instru-
mentet samt en text som hänvisade till en hemsida. Bakgrundsmusik spelades upp i samband 
med att bilden visades. Paul klippt in bilder och texter på tre ställen i sin video där han upp-
manar tittaren att prova en övning han just visat. 

5.2.2 Talet som resurs 
Det talade ordet är den största och mest använda resursen i videorna. Det läggs många gånger 
mer tid på talet än det läggs på spel på instrumenten. Talet används såväl för att presentera 
och beskriva som för att förklara innehållet i videorna. Genom talet förmedlas informationen 
om ämnet och instruktioner för hur tekniska moment utförs. Oftast säger personerna i videor-
na att de ska berätta eller visa något eller lära tittaren något. Tina säger exempelvis att hon ska 
berätta hur man inte blir frustrerad när man försöker spela. Fred å andra sidan pratar i vi-form 
och säger att nu ska vi prova att spela längre toner på instrumentet. Talet kommer även i form 
av direkta instruktioner för hur man utför övningar och aktiviteter. Dessa instruktioner består 
dels av förklaringar för hur man utför ett tekniskt moment på ett instrument, dels av förklar-
ingar av hur instrumentet fungerar och varför tittaren ska öva på vissa saker. Exempel på det 
förstnämnda är när Fred samt Annie, Bobbie och Carrie förklarar hur det produceras ljud i 
instrumenten. Exempel på förklaringar av hur instrumentet fungerar är när Tina förklarar 
övertonsseriens inverkan på instrumentalspelet. Exempel på förklaringar av varför något ska 
övas är Paul som förklarar vikten av att spela med en bra teknik och att det är bättre att spela 
en ton bra än 20 dåliga. Talet är hela tiden riktat till tittaren på andra sidan skärmen. Förutom 
information och instruktioner kommer talet även i form av frågor och uppmaningar riktade 
direkt till tittaren. Ett exempel på det förstnämnda är när Paul frågar ”hur gick det för dig?” 
efter att tittaren fått i uppgift att buzza eller spela själv. Ett exempel på uppmaningar är när 
Fred säger att tittare behöver öva hemma för att kunna utvecklas. Både Paul och Fred uppma-
nar tittaren att ha tålamod då det tar tid att lära sig instrumentet.  

5.2.3 Kroppen som resurs 
Kroppen som resurs innebär allt som görs med kroppen: ansiktsuttryck, blickar, läppar, armar 
och händer samt resten av kroppen. Kroppen som resurs används nästan aldrig för sig själv 
utan kombineras oftast med andra resurser, framförallt tal. Kroppsresurser används dock för 
sig själva framförallt för att visa på vissa tekniska aspekter av instrumentalspelet som inte 
inkluderar själva instrumentet. Exempel på det sistnämnda är att samtliga personer pekar på 
munnen samtidigt som de formar en embouchur med läpparna. Tina använder exempelvis 
tummen och pekfingret för att markera mungiporna samtidigt som hon visar skillnaden mellan 
strama och lösa mungipor och vilken den önskade formen på läpparna är.  

5.2.4 Instrumentet som resurs 
Instrumentet som resurs används framförallt vid auditivt och visuellt förebildande. Vid visu-
ellt förebildande ligger fokus på en särskild detalj i utförandet som framförallt är synlig. Ex-
empel på detta är när Paul samt Annie, Bobbie och Carrie demonstrerar hur instrumentet 
hålls. Vid auditivt förebildande ligger fokus även på hur det klingande resultatet låter. Exem-
pel på detta är att alla personerna spelar en eller flera toner på instrumenten. Tina, Paul samt 
Annie, Bobbie och Carrie gör det dock i väldigt liten utsträckning medan Fred gör det i större 
utsträckning. 
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5.3 Användning av resurser för kommunikation av inne-
hållet i videorna 
I detta avsnitt beskrivs hur resurserna samverkar vid kommunikation av innehållet i videorna.  

5.3.1 Talet och kroppen och instrumentet som resurser för kom-
munikation 
Samtliga personer använder sig framförallt av talade ord när de presenterar och kommunicerar 
innehållet. De kombinerar också i stor utsträckning talet med kroppsrörelser. Ett exempel är 
när Tina i början av sin första video säger: ”And I´m going to talk to you a little about how to 
not get frustrated when trying to play (instrumentets namn)” (Transkription Tina, blad 1, 2:3). 
När hon säger meningen gör hon en nedåtgående, pekande rörelse med högerhanden vid or-
den ”not”, ”frustrated” ”trying to learn” och instrumentets namn. Dessa ord betonar hon också 
med tonfallet i rösten. Tina använder många små handrörelser för att markera orden i hela 
videon. Det gör också Paul och Fred. I Annie, Bobbie och Carries video markerar inte Carrie 
(som är den som framförallt syns i bild) Annies och Bobbies ord i samma utsträckning utan 
utför snarare de aktiviteter som Annie och Bobbie beskriver. Alla personerna i studien använ-
der kroppsrörelser för att markera konkreta och abstrakta begrepp i talet. Exempel på marke-
ring av konkreta begrepp är när någon nämner instrumentet eller en kroppsdel och samtidigt 
pekar på instrumentet eller kroppsdelen. Exempel på detta är när Annie beskriver delarna på 
instrumentet och Carrie samtidigt pekar på de olika delarna. Exempel på markering av ab-
strakta begrepp är när Tina pratar om att träffa en ton i det höga registret och samtidigt gör en 
pekande rörelse uppåt med höger tumme. Ett annat exempel är när Fred uppmanar tittaren att 
använda snabb luft och samtidigt gör en rörelse snett framåt i bild med höger pekfinger.  
Kroppsrörelserna används också för att komplettera talet. Exempel på detta är när Fred säger 
”for a higher sound just remember, tighter lips, faster air, really use this to push the air out” 
(Transkription Fred, 2:182). Samtidigt som han säger ”use this” klappar han sig på magen 
med högerhanden och behöver därmed inte säga magen då det framgår vilken kroppsdel som 
ska användas. Genom att visa något med kroppen utesluts även en del längre verbala instruk-
tioner. Ett exempel är när Paul säger ”the way you produce a sound (på instrumentet) is by 
buzzing your lips together, I’ll show you this first without (instrumentet)” (Transkription 
Paul, 2:149). Istället för att förklara med ord exakt hur en buzz går till visar Paul med läppar-
na istället. Samtliga personer förebildar visuellt på instrumentet. Det gäller såväl hur instru-
mentet hålls som vilka ventiler som trycks ner för en specifik ton. Tina beskriver tre toner i 
det högre registret som är svåra att spela och säger att de alla spelas med samma finger, vilket 
är tummen. Samtidigt som hon säger det trycker hon ner tumventilen några gånger. När Paul 
samt även Annie, Bobbie och Carrie demonstrerar hur instrumentet ska hållas beskriver de 
detta med ord samtidigt som de visar hur händer och fingrar ska vara placerade på instrumen-
ten. De tar även tekniska resurser till hjälp genom att de zoomar in och filmar instrumentet 
från olika vinklar så att tittaren ser hur det ser ut från olika håll.  

5.3.2 Tekniken som resurs för kommunikation 
Paul och Fred använder tekniska resurser genom att de har klippt i videon. Klippen sker fram-
förallt före och efter att de spelar något på instrumenten samt före och efter meningar. Fred 
har vid ett tillfälle klippt mitt i meningar så att han börjar säga en sak och sedan säger samma 
sak med en lite annorlunda formulering: ”And then keep them nice and tight, and blow lots of 
fast air right. (klipp) Just push air as fast as you can through your closed lips that are nice and 
tight” (Transkription Fred, 2:10-14). Fred har också ofta klippt precis innan och efter att han 
spelar något på instrumentet. Dock spelar Fred fel och kixar vid flera tillfällen i videon. Paul 
har också klippt på många ställen i videon, framförallt före och efter att han spelar, men också 
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före och efter långa meningar. Tina samt Annie, Bobbie och Carrie har inga synliga klipp i 
sina videor och säger inte heller fel vid något ställe. Videoformatet gör det möjligt att pausa i 
videon och även spola tillbaka och se delar igen. Det kan ha konsekvenser för hur innehållet 
läggs upp och hur progressionen ser ut i videon. Paul uppmanar vid flera tillfällen tittaren att 
pausa videon och prova något han just visat, exempelvis buzzing eller att spela en ton på in-
strumentet. Därefter har han klippt in en bild med ljusblå bakgrund och en vit text som exem-
pelvis säger ”Really… Go ahead and try it” (Transkription Paul, 19:189). Bilden visas i några 
sekunder och tittaren har möjlighet att pausa för att få mer tid på sig att prova det Paul sa. 
Paul har en tydlig progression i sina övningar. Först tar han upp hur en buzz går till, därefter 
hur kvaliteten på buzzen kan utvecklas. Efter det går han igenom tonbildning på instrumentet 
och därefter hur tonens kvalitet kan utvecklas. Varje övning görs en gång. Fred använder sig 
också av ett upplägg i videon där han vid flera tillfällen ber tittaren att prova saker. Han har 
däremot inte klippt in några bilder med text. Han uppmanar tittaren att prova att spela några 
toner och väntar därefter ett par sekunder för att sedan spela övningen själv. Det innebär att 
tittaren kan spela samtidigt som Fred. Han uppmanar inte tittaren att pausa filmen och prova. 
Han ber inte heller tittaren att spola tillbaka och försöka igen utan gör istället samma övningar 
flera gånger i följd. Freds progression blir inte lika tydlig som Pauls. Ett exempel är när han 
pratar om att få olika toner (eller som han säger sounds) på instrumentet för att direkt efter det 
börja prata om hur det låter när läpparna inte är tillräckligt tajta. Tina samt Annie, Bobbie och 
Carrie uppmanar inte tittaren att prova övningar utan beskriver och demonstrerar innehållet. 
Annie, Bobbie och Carrie har ändå en tydlig progression i videon då de först går igenom upp-
packning, hantering och hållning, buzzing och tonbildning och därefter hur instrumentet 
packas ner igen. Tina har inte en lika tydlig progression utan har snarare ett ämne som hon 
pratar om i videon och demonstrerar lite på instrumentet. 

5.3.3 Tekniken kombinerat med talet, kroppen och instrumentet 
för kommunikation. 
Tekniken kan ge olika effekter när den kombineras med de andra resurserna. Tina samt An-
nie, Bobbie och Carrie använder kameran för att zooma in på läpparna samtidigt som de buz-
zar. På grund av dålig bildkvalitet i Tinas video är det ändå svårt att se exakt vad hon gör med 
läpparna. Paul och Fred zoomar inte in när de visar buzzing men tack vare den goda bildkvali-
teten går det ändå bra att se vad de gör med läpparna. Ljudkvaliteten är ok i Tinas samt Anni-
es, Bobbies och Carries videor medan den är av högre kvalitet i Pauls och Freds videor. Det är 
inte något problem att höra vilka toner som spelas i någon av videorna. I Pauls video innebär 
den goda ljudkvaliteten att det går att höra skillnad på olika tonkvaliteter när han förebildar 
dessa på läpparna och instrumentet. I Freds video innebär det att det hörs att han kixar8 och 
har en hård och ojämn klang när han förebildar på instrumentet.  

5.4 Videornas design 
I detta avsnitt presenteras videornas design uppdelat på varje person. Beskrivningarna av de-
signerna är ett resultat av det som tagits upp i föregående avsnitt: didaktiskt innehåll, resurser 
och kommunikationen. 

5.4.1 Tina 
Tina börjar videon med att säga att hon ska prata om tillvägagångssättet för hur tittaren inte 
ska bli frustrerad vid försök att spela instrumentet. Innehållet i den första videon är presenta-
tion av instrumentet med fokus på varför det är svårt att spela instrumentet. Tina visar på in-
strumentet genom att spela tre höga toner och säger därefter att det är svårt. Hon uppmuntrar 
                                                
8 Kix= Att träffa fel ton i övertonsserien (Ely & Van Deuren, 2009) 
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tittaren att öva på instrumentet utan säga vad tittaren ska öva på. I den andra videon är det 
fokus på embouchure och hur mungiporna ska vara strama vid buzzing och spel på instrumen-
tet. Tina förklarar inte begreppen med ord, utan nämner dem och visar olika exempel med 
läpparna. Hon visar den ”rätta” embouchuren och spelar därefter en ton på instrumentet. Det 
är låg bildkvalitet vilket påverkar möjligheten att se detaljer i bilden, exempelvis hur läpparna 
ser ut. Ljudkvaliteten är acceptabel vilket innebär att det går att höra instrumentets klang. 
Bakgrunden i videon är en grå vägg. Tina sitter stilla framför kameran hela videon. Tina an-
vänder sig framförallt av talet som resurs kombinerat med kroppsrörelser som förstärker or-
den. Hon spelar på instrumentet vid ett tillfälle i varje video och spelar då tre respektive en 
ton. Bortsett från en bild i början och slutet av videon som gör reklam för en webbsida är det 
inte några digitala resurser i videon. Kameran används för att zooma in på instrumentet och 
hennes ansikte samtidigt som hon visar något med instrumentet eller läpparna. Hon har inte 
klippt i videon. 

5.4.2 Paul 
Paul börjar med att presentera sig och säger att han är glad för att tittaren vill lära sig att spela 
instrumentet och att han ska hjälpa tittaren att få en bra start i sin utveckling. Han pratar om 
vikten av att ha en god grundläggande teknik för att få en bra utveckling på sitt instrument. 
Innehållet i videon består av att Paul förklarar hur en buzz går till och tar även upp hur kvali-
teten på buzzen kan utvecklas. Därefter förklarar och visar Paul hur instrumentet sätts ihop 
och hålls, hur det spelas en ton på instrumentet och hur kvaliteten på tonen kan utvecklas. För 
varje sak som Paul förklarar och visar uppmanar han tittaren att pausa videon och prova själv. 
Paul uppmanar slutligen tittaren att tills nästa lektion öva på tonbildning med fokus på ton-
kvalitet. I videon använder Paul framförallt talet som resurs med förstärkning av kroppsrörel-
ser. Han använder kameran för att visa instrumentet från olika vinklar och för att zooma in 
och ut. Han spelar på instrumentet vid tre tillfällen under videon och spelar då en till två toner 
vid varje tillfälle. Han använder digital text vid tre tillfällen i videon. Efter att han uppmanat 
tittaren att prova själv kommer det upp en bild med uppmuntrande text. Paul har klippt i vide-
on på många ställen, bland annat före och efter att han spelar. Han säger vid ett tillfälle fel och 
rättar sig själv. Det är hög kvalitet på ljudet och bilden och därmed inga problem att se detal-
jer i bilden eller höra detaljer i spelet. Det är bra ljus i filmen. Paul står stilla framför kameran 
under hela videon. Bakom honom är det en vit vägg med en hylla. På hyllan står det två små 
prydnadssaker som föreställer två personer som spelar på instrumentet. 

5.4.3 Fred 
Fred börjar videon med att direkt beskriva momentet som ska göras, nämligen få ljud i in-
strumentet. Innehållet i videon består av att Fred förklarar och visar buzzing. Därefter visar 
han hur det görs toner på instrumentet. Han säger ljud (sound) istället för toner och förklarar 
och visar hur högre och lägre ”ljud” kan spelas på instrumentet. För varje sak han förklarar 
och visar gör han övningar som tittaren uppmanas prova. Övningarna upprepas fyra gånger 
och han förevisar samma sak varje gång. Han gör en övning där tittaren ska gissa vilken ton 
som är hög och vilken som är låg. Han avslutar med att uppmana tittaren att öva på buzzing 
och spela toner på instrumentet. Fred använder sig framförallt av talet som resurs med kropps-
rörelser, framförallt höger arm och hand, som markerar orden. Han spelar vid över 20 tillfäl-
len i videon då han spelar en eller två toner. Videon består av korta instruktioner som varvas 
med kroppsligt och instrumentalt förebildande. Vid flera tillfällen ber han tittaren att prova 
och tar därefter upp instrumentet och spelar själv. Fred har klippt i videon på flera ställen, 
bland annat mitt i meningar samt innan och efter att han spelar. Det är hög kvalitet på ljudet 
och bilden och därmed inga problem att se detaljer i bilden eller höra detaljer i spelet. Det är 
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helt vit bakgrund och bra ljus i videon som är filmad i en sorts studio. Fred står stilla framför 
kameran. 

5.4.4 Annie, Bobbie och Carrie 
Annie, Bobbie och Carrie hoppar fram framför kameran i början av videon och presenterar sig 
med en koordinerad rörelse, därefter är det bara Carrie i bild. De säger att de ska lära tittaren 
hur man ändamålsenligt hanterar instrumentet. Innehållet består av att packa upp instrumentet 
och hur det hålls och vad som är en lämplig ställning vid spel på instrumentet. Därefter för-
klaras och visas buzzing, embouchure och tonbildning på instrumentet. Efter det visas hur 
instrumentet packas ner. Allt i videon gås igenom en gång. Framförallt talet och kroppen an-
vänds som resurser i videon. Instrumentet används också större delen av videon. Annie och 
Bobbie står för talet medan Carrie visar och demonstrerar det som sägs både med kroppen och 
instrumentet. Hon rör sig mer på filmen än Tina, Paul och Fred. Vid några tillfällen får Carrie 
stå och vänta tills Annie eller Bobbie har sagt allt som ska sägas. Kameran används för att 
rikta och zooma mot instrumentväskan, instrumentet och Carries ansikte. Annie, Bobbie och 
Carrie har inte klippt i videon. Bild- och ljudkvaliteten är inte den högsta men den återger 
bilden och ljudet på ett rättvisande sätt. Videon är filmad i ett litet övningsrum, det är grå 
vägg bakom och det står ett notställ till höger i bild. 

5.5 Sammanfattning 
De två saker som alla videor har gemensamt i sitt innehåll är buzzing och tonbildning. Alla 
personerna tar upp detta och förebildar detta. Beskrivningen av hur buzzning går till är väldigt 
likartad för de olika instrumenten, alla förebildar. Det är bara Fred som förklarar med ord hur 
buzzing går till och tar upp luftens roll i tonbildandet. Alla utom Fred tar upp begreppet em-
bouchure på något sätt, det är dock bara Tina och Annie som förklarar det. Det används även 
ett par mer ovanliga begrepp i videorna. Fred säger ”ljud” (sound) istället för toner i hela sin 
video och Annie, Bobbie och Carrie säger ”munstyckehål” (mouthpiecehole) istället för mun-
rör (leadpipe). De resurser som används mest för kommunikation av innehållet är talet som 
kombineras med kroppsrörelser, framförallt i form av arm- och handrörelser. Rörelserna an-
vänds för att förstärka konkreta och abstrakta begrepp i talet. Personerna står mestadels stilla 
framför kameran och pratar. Det är bara Paul som använder digital editering i sitt innehåll och 
han använder då text för att uppmuntra tittaren att prova en övning. Det är också bara Paul 
som uppmanar tittaren att använda pausfunktionen på videon. Alla personerna förebildar på 
instrumentet i videorna. De gör det dock i väldigt olika utsträckning. Den som spelar mest är 
Fred som spelar vid 20 tillfällen i videon. De som spelar minst är Tina samt Annie, Bobbie 
och Carrie som spelar vid ett tillfälle i respektive video. De tekniska resurserna inverkar på 
flera olika sätt på kommunikationen av innehållet. Ett exempel är att dålig bildkvalitet gör att 
vissa detaljer inte syns så väl som i exempelvis detaljerna i Tinas embouchure, medan god 
ljudkvalitet gör att kixar och hård klang hörs extra väl som i exempelvis Freds video.  



 33 

 

6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Här presenteras 
också arbetets betydelse och förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt tar jag upp YouTube som ett medium som är uppbyggt av flera teckensystem, 
kunskapsinnehållet i videorna och videornas design. Slutligen diskuteras även användning av 
instruktionsvideorna. 

6.1.1 Ett medium som är uppbyggt av flera teckensystem 
En YouTubevideo kan ses som ett medium som består av flera teckensystem som i sin tur är 
uppbyggda av tecken. Socialsemiotisk teori innebär enligt Kress (2010) att tecken skapas och 
ges mening efter teckenskaparens intresse. Tecknen kan organiseras i teckensystem som i sin 
tur kan organiseras i medier. I föreliggande resultat har jag samlat resurserna i fyra stora kate-
gorier: talet, kroppen, instrumentet och tekniska resurser. Dessa kategorier kan ses som teck-
ensystem för de tecken som används och de kan även ses som kombinationer av flera tecken-
system. Kroppsrörelserna består både av arm- och handrörelser såväl som rörelser med mun-
nen. Rörelserna med munnen kan även sägas hänga samman med det talade språket genom att 
den i de studerade videorna används såväl för att tala såväl som för att visa embouchure och 
buzzing. Instrumentet som resurs består både av det synliga instrumentet på bilden och av det 
klingande ljudet i högtalaren. Rostvall och Selander (2010) skriver att valet av medier och 
teckensystem får konsekvenser för innehållet genom att det påverkar vilket kunskapsinnehåll 
som kan representeras. Multimodalitet handlar enligt Kress (2010) om vilka teckensystem 
som används. I resultatet framgår att talet användes och kombinerades med kroppsrörelser 
och instrumentalspel och tekniska resurser. Kombinationen av resurser innebär att det skapas 
andra förutsättningar för lärande än om enbart verbala instruktioner hade använts. Personerna 
i videon kan ses som sändare av ett meddelande. Sändaren lägger enligt Kress grunden för en 
kommunikation genom att skapa ett meddelande med intentionen att meddelandet ska vara en 
markör. I videorna kan meddelandet exempelvis vara en instruktion om hur instrumentet ska 
hållas. Genom att använda flera olika resurser och dels säga hur handlingen går till samtidigt 
som det visas med händerna och kameran zoomar in på händerna och instrumentet kan med-
delandet skapas. Mottagaren å sin sida väljer ut delar av meddelandet och transformerar det 
till en markör för att därefter interpretera detta till ett inre tecken. Genom att sändaren använ-
der flera olika resurser skapas andra förutsättningar för mottagaren att transformera medde-
landet än vid användandet av få resurser.  

6.1.2 Kunskapsinnehållet i YouTubevideorna 
Kunskap kan enligt Selander och Kress (2010) förstås som ett uttryck för en aktivitet och en 
praktik. Rostvall och Selander (2010) skriver att kunskap är handlingar som är meningsfulla i 
ett visst sammanhang. Ett kunskapsinnehåll i videorna kan därmed vara både innehållet i vi-
deorna (exempelvis tonbildning) såväl som själva handlingen att spela en ton på instrumentet. 
 Ely och Van Deuren (2009) samt Myers (2002) tar upp buzzing som en metod för tonbild-
ning i instrumentet och Ely och Van Deuren (2009) beskriver luftens viktiga funktion samt 
spel på munstycket som en metod för att utveckla spelet på instrumentet. Att lära sig att spela 
ett brassinstrument innebär inte bara att fysiskt lära sig att få ljud i instrumentet utan att också 
komma in i det sociala sammanhanget i vilket en del begrepp och handlingar kan ha delvis 
annan innebörd och mening än i andra sociala sammanhang. De handlingar som utförs i vide-
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orna i denna studie kan ses som kunskap utifrån Rostvall och Selanders definition förutsatt att 
de är meningsfulla i sitt sammanhang. Inom brassinstrumentvärlden finns det dock olika syn 
på vad som är meningsfulla handlingar, och den bakgrundslitteratur jag använt mig av i form 
av Ely och Van Deurens (2009) bok samt Myers (2002) kapitel är ett urval som inte kan ses 
som heltäckande. Det framgår att både Ely och Van Deuren (2009) samt Myers (2002) och 
personerna i studien tar upp buzzing som ett sätt att få ljud i instrumentet. Rostvall och Selan-
der (2010) skriver att för att en handling ska ses som kunskap i ett samhälle behöver tillräck-
ligt många se den som meningsfull. Resultatet i denna studie skulle kunna tyda på att hand-
lingen buzzing skulle kunna ses som meningsfull i det sociala sammanhang som brassinstru-
mentspel utgör. Buzzing är i denna studie en del av kroppsresurserna men skulle också kunna 
ses som en resurs i sig själv. Selander och Kress (2010) skriver att sociala sammanhang im-
pregnerar en resurs med sociala normer och innebörder. Detta kan benämnas som meningspo-
tential vilket är vad resursen kan innebära för människor i olika sociala sammanhang. Männi-
skor interpreterar innebörden på olika sätt vilket även kallas för transformation. För tittare 
ifrån ett annat socialt sammanhang än brassinstrumentvärlden kan buzzing ha en annan me-
ningspotential eller innebörd vilket kan innebära att tittare transformerar innehållet på ett an-
nat sätt än vad som är avsändarens intention. Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) beskri-
ver att digitala musikpedagoger kan använda begrepp som är främmande för tittaren. För att 
överbrygga detta problem använder samtliga personer i studien en kombination av talresurser, 
kroppsresurser och även instrument för att visa att buzzing är en metod för tonbildning i in-
strumentet. Personerna i videorna använder dock dessa resurser i olika utsträckning. En av 
personerna börjar exempelvis prata om buzzing direkt utan att förklara med ord vad det inne-
bär utan visar med läpparna, medan två av de andra personerna har längre verbala förklaringar 
i kombination med att visa på läpparna. En av personerna använder flera olika liknelser vid 
demonstrerandet vilket skulle kunna underlätta transformerandet av kunskap för den som inte 
har varit i detta sociala sammanhang tidigare. Personerna i studien använde framför allt talet 
för att förklara så väl konkreta som abstrakta begrepp och kombinerade talet med kroppsrörel-
ser. Kroppsrörelserna var bland annat i form av exempelvis pekande rörelser uppåt för att visa 
på en hög ton eller en rörelse med handen snett framåt för att visa på luftens hastighet. Dessa 
rörelser kan ses som tecken som visar på tonhöjd eller lufthastighet. Det är dock i samman-
hanget då personerna nämner en hög ton eller snabb luft som tecknet eller rörelsen får sin 
mening och innebörd. Ensamma och i ett annat socialt sammanhang hade tecknen kunnat ha 
en annan innebörd. Kombinationen av olika resurser vid förklaring och demonstrerande av 
buzzing kan enligt Kress (2010) sägas vara multimodal då de olika resurserna tillsammans 
möjliggör något som är mer än de olika delarna var för sig. Att bara berätta med talet hur ton-
bildningen i instrumentet går till innebär en begränsning av vilken kunskap som kan represen-
teras. Likaså innebär en demonstration utan verbala instruktioner en annan begränsning av 
vad som kan representeras. Att använda fler av de digitala verktyg som finns tillgängliga för 
editering av videor kan därmed ge nya möjligheter för den kunskap som kan uttryckas. Ex-
empelvis används, enligt Aldalalah och Ababneh (2015), tecknade bilder för att beskriva ab-
strakta begrepp. En tecknad bild som beskriver luften och embouchurens roll i att skapa buz-
zing skulle kunna ge andra möjligheter att representera kunskapsinnehållet än vad enbart talet 
och kroppsrörelser kan ge. I resultatet framkom dock att digitala bilder och texter användes i 
liten utsträckning och framförallt för att säga något som redan sagts, inte för att förklara något 
i videon. Förutom digitala texter och bilder finns det andra möjligheter med YouTube. Cayari 
(2011) beskriver möjligheten att skapa mötesplatser med medlemmar över hela världen och få 
en stor publik för sitt skapande. Ingen av personerna i föreliggande studie nämner något om 
grupper eller samarbeten på YouTube förutom en som gör reklam för en hemsida med mer 
undervisningsvideor men nämner inget om något samarbete med någon annan. 
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6.1.3 YouTubevideornas design för lärande 
Kress (2010) skriver att en lärare som designar en lektion utifrån ett kunskapsinnehåll trans-
formerar kunskapsinnehållet till tecken som används för lärande. Då det inte finns någon när-
varande elev i instruktionsvideorna ser jag det som mer relevant att diskutera videornas de-
sign utifrån definitionen av design för lärande som Selander och Kress (2010) beskriver. De-
signen för lärande eller förberedelserna för lärande utgörs av de resurser som personen i vide-
on använder för att presentera och kommunicera ämnesinnehållet nämligen talet, kroppsrörel-
ser, instrumentet och tekniska resurser. Den som gör en instruktionsvideo skapar förutsätt-
ningar för lärande genom designen av videon och de resurser som används. I föreliggande 
resultat framgår flera likheter mellan videornas innehåll och de resurser som används i vide-
orna. Alla personerna i videorna tar upp buzzing och tonbildning i sitt innehåll. Resurserna 
används även på ett likartat sätt i videorna. Exempelvis används framförallt talet som resurs 
vid kommunikationen av innehållet tillsammans med kroppsrörelser som markerar det som 
sägs. I vissa fall finns det ännu större liknelser: exempelvis använder två av personerna i re-
sultatet precis samma liknelser vad gäller förklaringar för att få ljud i instrumentet nämligen 
att läpparna ska vara som när bokstaven M uttalas. Det finns även andra liknelser i vilket upp-
lägg videorna har och i vilken ordning saker och ting görs. Det kan vara intressant att jämföra 
med Rostvall och Wests (2001) studie i vilken de skriver att lektionerna i deras undersökning 
följde ett tydligt mönster med uppvärmning, gammal läxa och ny läxa vilket ramades in av en 
början och ett slut av social karaktär. Videorna i föreliggande studie kan sägas följa ett möns-
ter om än inte lika tydligt. Tre av fyra videor startade med en hälsning och en presentation av 
personerna och vad videon skulle handla om. Rostvall och West skriver att läraren och eleven 
mestadels stod still bredvid varandra i rummet och tittade på notstället utan ögonkontakt. I 
videorna i föreliggande studie står personerna också mestadels stilla men har ögonkontakt 
med kameran nästan hela tiden. Selander och Kress (2010) beskriver lärandets rum som kan 
vara både fysiska och virtuella platser. Det är därmed inte enbart ett avgränsat fysiskt rum 
utan kan exempelvis vara en webbsida. I rummet finns det redskap för olika aktiviteter. You-
Tubevideorna kan ses som lärandets rum med dels ett antal redskap som upphovspersonen 
använder för att designa videon, dels ett antal redskap för den som vill se och lära sig av vide-
on. Redskapen i lärande är exempelvis möjligheten att pausa och även se delar eller hela vi-
deon igen. Lindqvist och Åhlin (2009) beskrev i sin studie att respondenterna såg möjligheten 
att pausa och spola som fördelar med YouTube och videoformatet. Av videorna i föreliggande 
studie var det bara en som uppmuntrade till att använda den funktionen. En annan fördel som 
respondenterna i Lindqvist och Åhlins studie såg var den stora detaljrikedomen i videorna. 
Detaljrikedomen kan sägas vara både ett redskap för lärande och i lärande. Som redskap för 
lärande innebär detaljrikedomen i videon att det finns möjligheter att få med mycket informa-
tion på liten tid genom att allting som görs i filmen kan uppmärksammas flera gånger av titta-
ren till skillnad från en vanlig undervisningssituation. Detta ställer andra krav på den som gör 
en video jämfört med den som håller i en vanlig lektion genom att den som gör en video be-
höver se till att alla detaljer blir riktiga. Om något ord blir fel eller om det blir en kix kommer 
felet vara mer eller mindre tydligt för alla som ser videon. En möjlig åtgärd om detta skulle 
hända är att klippa i filmen med hjälp av ett editeringsprogram på datorn. I resultatet fram-
kommer det att några videor innehöll klipp på flera ställen, framförallt före och efter att per-
sonerna i dem spelar på instrumenten. 

6.1.4 Kommunikation av innehållet 
Instruktionsvideor på YouTube innebär andra förutsättningar för kommunikation än en klass-
rumssituation. Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) beskriver vad de ser som en proble-
matik med att läraren och eleven inte är i samma rum. Utmaningen med att kommunicera nå-
got till en person utan verklig kontakt utan bara genom en video är uppenbar. Den som skapar 
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videon ska sända ett meddelande genom olika tecken som enligt Kress (2010) kombineras i 
teckensystem utan veta vem som kommer att ta del av videon. Meddelandet är sändarens 
transformation av kunskapsinnehållet som hen vill kommunicera. I en situation där både sän-
daren och mottagaren är i samma rum finns det möjlighet för mottagaren att transformera sitt 
inre tecken till ett yttre tecken och sända det till den förra sändaren som nu blir mottagare. I 
YouTube finns inte den möjligheten på samma sätt vilket innebär att sändaren, personen som 
gjort videon i en del fall föreställer sig vad mottagaren skulle tänka och simulerar ett samtal 
utefter detta. Detta visar sig tydligast i en av videorna där personen ifråga frågar tittaren hur 
det gick efter att hen uppmanat tittaren att göra en övning. Det finns ingen möjlighet för per-
sonen i videon att veta hur det gick för tittaren eller om tittaren ens har provat att göra öv-
ningen men hen lägger upp kommunikationen på ett sätt så att det ger intryck av ett samtal. 
Kress (2010) skriver att kommunikation har skett när en deltagare har uppmärksammat en del 
av kommunikationen och transformerat aspekter av den till sig själv. Kommunikation kan 
således ske utan att bägge personer är på samma fysiska plats och även genom en video som 
den ena personen gör och den andra personen tittar på.  

6.1.5 Att använda sig av instruktionsvideor på YouTube 
Det finns få krav på innehållet av det som läggs upp på YouTube (YouTube, 2017b). De vi-
deor som finns inom musikundervisning kan därför vara av väldigt varierande kvalitet (Whi-
taker et al., 2014). Den som vill lära sig spela ett brassinstrument med hjälp av instruktionsvi-
deorna i föreliggande studie kan få en bild av hur tonbildningen går till. Tittaren kommer att 
få viss förståelse för vad buzzing och embrouchure är. Bortsett från ett par mer okonventio-
nella begrepp kommer tittaren att möta ett ämnesinnehåll som stämmer ganska väl med den 
bakgrundslitteratur som presenterats. Dock förklaras begreppen och övningarna i videon i 
olika stor utsträckning och med en varierande mängd ord och resurser. Georgii-Hemming och 
Kvarnhall (2011) skriver att det kan vara svårt för den som inte är insatt i ämnet att värdera 
det den möter på nätet. Lindqvist och Åhlin (2009) fann att informanterna i deras studie hade 
ett kritiskt förhållningssätt till innehållet i videorna och kvalitetsgranskade det de såg. Infor-
manterna hade även utvecklat strategier för att söka fram det de ville se samt att de kunde 
värdera kvalitén på det de fann. Toth fann att lärarna i hans studie såg det som viktigt att un-
dervisa eleverna i källkritik då det är så varierande kvalitet på videorna på nätet. För de elever 
som är vana vid att få veta exakt vad de ska göra kan det enligt Carey och Grant (2014) vara 
svårare att jobba självständigt. Thorgersen och Zandén (2014) fann att de elever som lärde sig 
bäst genom internet var de som kunde sätta upp egna mål och jobba mot dessa. 
För att kunna ta till sig undervisningen i YouTube-videorna i föreliggande studie krävs vissa 
kunskaper inom musik och instrumenten då detta förklaras i varierande utsträckning. Det 
krävs dessutom en förmåga att kunna jobba självständigt mot ett mål. Beroende på vilka för-
kunskaper som tittaren har kommer det därför att finnas olika förutsättningar för att ta till sig 
undervisningen i videorna och lära sig att spela en ton. 

6.2 Metoddiskussion  
Att jämföra instruktionsvideor för nybörjare på de olika brassinstrumenten skulle kunna vara 
ett problem då instrumentens olika förutsättningar gör att undervisningen skulle se annorlunda 
ut. Dock framgår det i resultatet att det fanns flera likheter mellan innehållet i de olika videor-
na och att innehållet stämde ganska väl överens med Ely och Van Deuren (2009) och Myers 
(2002) beskrivningar av teknik på brassinstrumenten. I resultatet i föreliggande är det ytterst 
få saker som är instrumentspecifika utan snarare giltiga för hela brassfamiljen. Därmed kan 
det fungera att jämföra videor på olika brassinstrument när det gäller undervisning på så 
grundläggande nivå som videorna i föreliggande studie. Hade undersökningen haft fokus på 
instrumentalspel på en högre nivå hade det kunnat vara ett problem då det skulle kunna vara 
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mer instrumentspecifikt i form av olika grepp och klangideal på instrumenten. Jag ser däremot 
en vinst i att ta med fyra brassinstrument då det finns så lite forskning av denna sort inom 
denna instrumentgrupp att det är bättre om den kan komma fler än bara hornister till gagn. 
Utifrån detta resonemang påverkas inte resultatet heller på ett betydelsefullt sätt av att perso-
nerna och deras instrument anonymiserades. I urvalet använde jag mig av engelska sökord då 
Whitaker et al. visade i sin studie att 70 procent av videorna i deras resultat kom ifrån USA. 
Det bör nämnas att det faktum att de använde engelska sökord möjligen kan ha påverkat deras 
resultat genom att de fick fler engelska träffar än vad de skulle ha fått om de sökte på ett annat 
språk. I föreliggande studie ville jag ha så många videor som möjligt att göra mitt urval ifrån 
vilket gjorde att jag använde mig av engelska sökord då jag antar att det finns fler videor på 
engelska än på svenska och jag inte ville ha videor på olika språk då det skulle försvåra jäm-
förelsen av videorna. Jag ville framförallt använda mig av videoobservation och analys då jag 
var mest intresserad av innehållet och resurserna i videorna. Det kunde även ha varit intres-
sant att få med upphovspersonernas perspektiv men det hade gjort att mindre utrymme hade 
kunnat ägnas åt innehållet och resurserna. När en video läggs ut på internet med så pass lite 
bakgrundsinformation som var fallet med videorna i föreliggande studie innebär det att det 
från tittarens perspektiv blir mest fokus på videornas innehåll och mindre på dess bakgrund 
och upphovspersonernas perspektiv. Bjørndal (2005) skriver att det alltid är ett visst mått av 
tolkning vid transkription och att det är viktigt att vara så konsekvent som möjligt vid tran-
skribering. Det är därmed ett visst mått av tolkning i mina transkriptioner. På grund av att jag 
inte kunde få kontakt med alla upphovsmakare till videorna kunde jag inte låta de se resultatet 
och få veta om jag uppfattat videorna på samma sätt som de. Det hade i så fall kunnat öka 
studiens trovärdighet ännu mer. Jag har försökt att vara så konsekvent som möjligt och att 
tydligt redovisa mina metoder vid bearbetning och analys av datamaterialet för att därigenom 
öka studiens tillförlitlighet. 

6.3 Arbetets betydelse  
Min förhoppning är att denna studie kan ge en inblick i hur instruktionsvideor i brassinstru-
mentspel för nybörjare på YouTube kan vara designade. Jag hoppas också att denna studie 
kan ge läsaren verktyg för att granska och undersöka instruktionsvideor genom att se vilket 
innehåll de har och vilka resurser som används för att kommunicera innehållet. Förutom att se 
vilka resurser som används kan läsaren även se hur resurserna samverkar och vilka effekter 
det blir. Genom att ha verktyg för att granska och undersöka videor kan lärare och andra in-
tresserade tillgodogöra sig det bästa från videorna och använda utvalda delar av dessa i sin 
undervisning eller göra egna videor med medvetna val avseende vilket innehåll och vilka re-
surser de använder. 

6.4 Fortsatt forskning  
Det vore intressant att undersöka hur upphovspersoner till instruktionsvideor resonerar när de ska-
par sina videor. En sådan studie skulle kunna vara kvalitativ och bestå av både intervjuer och ob-
servationer av själva arbetsprocessen samt en analys av själva videon som skapats. På detta sett 
skulle även upphovspersonens perspektiv komma med vilket skulle kunna ge en ökad förståelse 
för syftet med videon samt för hur arbetsprocessen kring en video kan se ut. 
 
Det vore också intressant att undersöka videorna på YouTube och ta med kommunikationen som 
sker i kommentarsfältet samt om videon används i olika sammanhang på andra sidor. På det sättet 
kan videorna i större utsträckning förstås i sitt sammanhang. Detta sammanhang kan kanske vara 
ett annat sammanhang än upphovspersonen hade tänkt sig. 
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