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Abstract 

 

Disadvantages of using non-linear video in shallow learning situations - a critical per-

spective on current trends 

Video learning material has reported benefits to in-person lectures, and it can improve 

knowledge transfer (Bishop & Verleger, 2013; Kim, 2013). Modern educational methods 

such as flipped classroom and MOOCs (MOOC, 2016) depend on implementing video as a 

learning resource. Furthermore, the traditional linear video has long been challenged by non-

linear video, both in terms of having interactive material (Zhang et al. 2006) and sectioned, 

indexed contents. In a critical approach (Bardzell, J & Bardzell, S, 2013) we investigated 

disadvantages to the non-linear way of using video; in particular if non-linear video stream-

lines the retrieval of information. We conducted an observational experiment to examine the 

efficiency of non-linear video compared to linear video. Results from the observation exper-

iment conducted in this thesis, shows that the non-linear video group tended to answer less 

questions, within the same amount of time as the group which used the linear video. 

 

Keywords 

Linear video, interaction, video, communication, non-linear video, shallow learning, media 

technology. 

 

Sammanfattning 

 

Negativa effekter av icke-linjär video för ytlig inlärning – ett kritiskt perspektiv på ak-

tuella trender 

Video påvisas förbättra kommunikationen av kunskap genom att förmedla fakta i samband 

med att visuellt demonstrera information i praktiken (Bishop & Verleger, 2013; Kim, 2013). 

Moderna pedagogiska metoder som det flippade klassrummet och MOOCs (MOOC, 2016) 

grundar sig att implementera video som en lärande resurs. Det traditionella linjära videofor-

matet har länge ifrågasatts genom icke-linjär video, både när det gäller interaktivt material 

men även segmenterat och indexerat innehåll (Zhang et al. 2006). Med ett kritiskt förhåll-

ningssätt (Bardzell, J & Bardzell, S, 2013) undersöker vi det icke-linjära video formatet, i 
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synnerhet om det icke-linjära formatet påverkar effektiviteten av inlärning. Vi har utfört ett 

observationsexperiment för att undersöka effektiviteten av icke-linjär jämfört med linjär vi-

deo. Resultaten från experimentet visar på att gruppen som använde icke-linjär video svarade 

på färre frågor än gruppen som använde linjär videon.  

 

Nyckelord 

Linjär video, interaktion, video, kommunikation, icke-linjär video, ytlig inlärning, medietek-

nik 
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1. Inledning  
Sedan den rörliga bildens uppkomst har tekniska framsteg skett i form av digitalisering av 

video. Utvecklingen har främst påverkat skaparens roll, arbetsuppgifter och skapat nya möj-

ligheter avseende transformering samt hantering av inspelat material. Idag uppfattas mediet 

som ett självklart multimodalt medium som används dagligen (Internetstatistik, 2016). Video 

som medium är utbrett och frekvent använt, inte minst i utbildningssammanhang (Bishop & 

Verleger, 2013; Kim, 2013). Videons format är idag ett populärt forskningsområde där vide-

ons linjäritet ofta ligger i fokus. Icke-linjär video innebär video som segmenterats och kom-

pletteras ofta med indexering, vanligtvis i form av transskript eller förklarande text. Icke-

linjär video används ofta i utbildningssammanhang eller i video med informativt innehåll. 

Flertalet studier har utförts och visar att det icke-linjära formatet är fördelaktigt för använda-

ren (Guo et al. 2014; Pavel et al. 2014; Yadav et al. 2016). Begreppet video är det begrepp 

som kommer att användas i uppsatsen för att beskriva det multimodala mediet, rörlig bild. 

Utöver bild och ljud, rymmer videoformatet text, vilket kan bidra till ökad förståelse av inne-

hållet. Text element kan bestå av en rubrik, förklaring av videons innehåll, undertexter och 

transskript av videons vokala innehåll. Undertexter och transskript är de områdena där det 

bedrivs mest forskning på och som frekvent utvecklas för att stärka videoformatet som me-

dium (Pavel et al. 2014; Meixner & Kosch, 2012). Undertexter är ett effektivt medel för att 

stärka förmedlingen av videons innehåll på ett snabbt sätt och transskript kan förstärka in-

formationens framkomst ytterligare, då transkriptet innehåller hela videons vokala innehåll 

(Kushalnagar et al. 2013). Transskript (se figur 1) är intressant då det idag är möjligt att auto-

generera undertexter och transskript via videoplattformarna med ett användbart resultat 

(Youtube, 2016). 

 

Video kan spelas in och spelas upp på olika sätt då nya tekniker möjliggör inspelning i höga 

eller låga antal bilder per sekund. Det höga antalet bilder per sekund medför en så kallade 

slow-motion effekt medan ett lågt antal bilder per sekund i extrema fall kallas för time-lapse. 

De olika uppspelningshastigheterna kan förmedla information på olika sätt men i uppsatsen 

studeras video som är inspelad i 24 bilder per sekund och spelas upp i sin ursprungliga has-

tighet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt studera aktuella trender vid videointeraktion i läran-

desammanhang. Projektgruppen vill ta reda på hur videons format påverkar inlärning av ytlig 

karaktär, då användning av informationsvideo ofta bidrar till ytlig inlärning. Ytlig inlärning 

innebär att ta till sig information för att kunna återge den snarare än att kunna förstå informat-

ionens kontext (Gibbs, 1992). Studiens fokus ligger på hur videoformat påverkar informat-

ionens framkomst till användaren. Detta innebär en jämförelse mellan det linjära videoforma-

tet och det icke-linjära. Studien avser att studera hur videoformaten kan påverka effektivite-

ten i användningen av video i inlärningssyfte. Användandet av det icke-linjära formatet ställs 

i relation till användningen av linjär video. Studien undersöker effekter av de olika formaten 

samt attityder gentemot aktuella trender. 

1.2 Problem 

Då video används som källa till information visar tidigare studier på att inlärningen förbättras 

och stor vikt ligger på att studera vilket format på video som bäst lämpar sig för inlärning 

(Bishop & Verleger, 2013, Kim, 2013). Icke-linjär video förespråkas genom forskning och 

studier som menar att den icke-linjära videon effektiviserar och förbättrar inlärning (Pavel et 

al. 2014; Kim, 2013). Trenden att använda video, i synnerhet icke-linjär video, saknar ett 

kritiskt förhållningssätt till användningen av icke-linjär video (Bardzell, J & Bardzell, s. 

2013). Uppsatsens perspektiv avser att belysa risker med att använda icke-linjär video som 

källa för inlärning och argumenterar för att effektiviseringen av inlärning kan komma att in-

nebära försämrad förståelse av videons innehåll. 

1.3 Frågeställning 

Bidrar det icke-linjära video formatet till en effektivare användning jämfört med det linjära 

video formatet? 

1.4 Hypotes 

Det icke-linjära video formatet effektiviserar förmedlingen av information. 
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1.5 Avgränsningar 

Undersökningen avser inte att studera eller värdera videors innehåll utan avser endast att stu-

dera experimentdeltagarnas användning av videoformatet och hur effektivt de förstår innehål-

let där förståelse syftar till ytlig inlärning. Observationsexperimentet är kvalitativt med 10 

respondenter. Denna grupp representerar ej samhället då en representativ studie inte ryms i 

denna studie. Enkätundersökningen utfördes på en icke slumpmässig grupp, eftersom studien 

avser att undersöka ytlig inlärning, vilket betyder att kunskap av djupare karaktär inte stude-

ras, då tidigare studier och definitioner på djup inlärning visar på att djup inlärning inte kan 

belysas genom att studera användningen av det videomaterial som används i denna studie.  

2. Bakgrund 
Bakgrunden till uppsatsens studie utgörs delvis av tidigare forskning och utförda studier inom 

området. Definitioner förtydligas och förklaras för att eliminera tolkningsutrymme vid reso-

nemang. Begrepp och referenser inom området inlärning belyses för att bygga grund till reso-

nemang och slutsatser. I uppsatsens bakgrund beskrivs de förhållningssätt som har använts 

och de perspektiv som intagits för att kritiskt studera aktuella trender.  

2.1 Definitioner 

I uppsatsen kommer linjär och icke-linjär video att avse videons format. Det linjära video-

formatet avser en sammanhängande video med en inledning och ett avslut. En segmenterad 

video är enligt uppsatsens definition icke-linjär. Det icke-linjära videoformatet är ofta indexe-

rat i form av rubrik, transskript och undertexter som presenterar innehållet i textform. Vi me-

nar att indexering inte förändrar videons linjäritet. Definition av linjär eller icke-linjär video 

avser inte hur en video används, utan syftar enbart till videons format. Videons linjäritet på-

verkas inte av funktioner eller indexering enligt studiens definition, eftersom det finns olika 

grader av indexering och verktyg som i sin tur innebär att en sådan definition skulle bli diffus 

och icke mätbar. Videons linjäritet och dess påverkan, kommer ytterligare belysas i avsnittet 

relaterad forskning, linjäritet (2.2) och uppsatsens diskuterande del (7). 
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2.2 Relaterad forskning 

Uppsatsens definition av linjäritet i video bygger på tidigare definitioner (Pavel et al. 2014; 

Meixner & Kosch, 2012). Meixner & Kosch behandlar i sin text XML-strukturer med syftet 

att förbättra funktionaliteten utan synliga avbrott med hjälp av icke-linjär video. Definitionen 

av det icke-linjära videoformatet innefattar inte någon synlig yttre indexering och bör ej på-

verka användningen utan avser endast videons kvalitet gällande upplösning etc. (Meixner & 

Kosch, 2012). Definitionen är viktig att förstå och bidrar till uppsatsens studie med ytterligare 

förståelse av det linjära och det icke-linjära formatet samt hur dessa kan användas i tekniska, 

teoretiska och praktiska sammanhang. 

 

Pavel et al. undersöker ett verktyg för att skapa icke-linjär video. Verktyget som undersöks 

har författarna själva skapat (Pavel et al. 2014). I verktyget är det möjligt att segmentera och 

indexera linjär video och därmed skapa icke-linjär video. Enligt författarna ger verktyget an-

vändaren möjlighet att söka och skumma efter information i videon, som i det linjära video-

formatet inte är möjligt. Vi menar att Pavel et als. studie har vissa brister i trovärdigheten 

bland annat på grund av att skaparna till produkten själva har utfört studien. Studien är dock 

relevant för uppsatsen då verktyget förändrar videons linjäritet och undersöker det icke-

linjära formatet. Studien bidrar med kunskap om hur segmenterad video påverkar användaren 

och specifikt hur sökfunktioner, transkriberad text och segmenteringen möjliggör sökning av 

information i videoformatet, denna kunskap har kunnat appliceras i studien. Videoformatet i 

studien är direkt relaterat till användning snarare än teknisk optimering och formatet har 

skapats ur ett användarperspektiv vilket skiljer sig från Meixner & Kosch (2012). 

2.3 Ytlig och djupgående inlärning 

Enligt Gibbs (1992) finns det två olika förhållningssätt till inlärning, ytlig och djupgående 

inlärning. Gibbs menar att den ytliga inlärningen innebär att memorera information utan dess 

kontext. Denna typ av inlärning används ofta för att kunna upprepa den memorerade inform-

ationen vid utsatt tillfälle så som provtillfällen. Djupgående inlärning innebär att individen 

skapar en förståelse av informationen i rätt kontext och dessutom sätter in informationen i ett 

större sammanhang.  
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Ytlig inlärning är enligt Gibbs utbrett och det vanligaste förhållningssättet till inlärning för 

elever och studenter, men har viss anknytning till ämnesinriktning och geografisk position. 

Enligt Gibbs är det svårt att se vilken inställning till inlärning en individ har genom exempel-

vis skrift. Ytlig eller djupgående inlärning handlar snarare om studenternas underliggande 

inställning till inlärning (Gibbs, 1992). 

 

 

Video som medium är idag ett vedertaget verktyg för inlärning och finns i många olika for-

mat (Bishop & Verleger, 2013, Kim, 2013). Videons multimodalitet skapar nya möjligheter 

att förmedla information och nya sätt att sprida denna information via digitala plattformar. 

Becvar (2006) menar att inlärningen kan delas upp i två delar, där en del är att uppfatta kun-

skap och den andra är att agera. Video förmedlar enligt Becvar information om hur kunskap-

en ska utföras i praktiken genom att visuellt förmedla hur kunskap tas i handling. Becvar me-

nar att information som förmedlas genom text inte kan ge denna kunskap. Artikeln beskriver 

hur videomaterial används för att utbilda tandläkare vilket gett goda resultat. Videomaterialet 

har gett de blivande tandläkarna kunskap om hur vissa ingrepp ska utföras genom att en erfa-

ren tandläkare utför dessa i videon. Becvar menar att den fysiska motoriken i inlärning är en 

viktig och i vissa fall avgörande del och anser att video är mer effektivt än text eller verbal 

inlärning men tillägger att mycket forskning bör bedrivas för att på bästa sätt implementera 

video i utbildning. Artikeln (Becvar, 2006) bekräftar videons effektivitet som inlärningsme-

dium och bidrar till uppsatsens studie med hur video fungerar i informativt syfte. Studien 

skapar förståelse för vilka aspekter som har störst betydelse vid interaktion med video, vare 

sig det handlar om linjär eller icke-linjär video. 

2.4 Effekter av videons längd 

Kim et al. (2014) menar att en kortare video är mer effektiv än en lång video i utbildnings-

sammanhang. Artikelns studie undersöker hur längden på en video förändrar informationens 

framkomst och användarens förmåga att ta till sig informationen samt huruvida studenterna 

såg klart hela videon eller avslutade innan videons slut. Författarna konstaterade även att stu-
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denterna som undersökningen utfördes på tittade på videon upprepade gånger. Författarna 

drar slutsatsen att en video med ett indexerat innehåll som tar användaren till ett specifikt 

tillfälle i video är att föredra över förflyttning i videons tidslinje. Denna studie är av relevans 

för uppsatsens studie då videons längd diskuteras och en kortare video påstås bidra till att 

bibehålla användarens uppmärksamhet och bättre i rollen att förmedla information. Då icke-

linjär, segmenterad video är kortare än linjär video belyser Kim et al. ytterligare argument för 

att segmenterad video stärker video som informationskälla.  

2.5 Befintliga och framtida videofunktioner 

I dagsläget använder sig majoriteten av de stora videoplattformarna primärt av två interaktiva 

funktioner för att ta till sig information i video, pausa och spela funktionen samt förflyttning i 

videons tidslinje (Youtube, 2016; Kim et al. 2014). Pausa och spela funktionen gör att använ-

daren själv kan bestämma när informationen ska visas. Detta i komplement till videons tids-

linje gör att användaren kan lära sig i sin egen takt om det är användarens syfte med använd-

ningen av videon. Dessa funktioner är effektiva men kan enligt Kim et al. förbättras. Resultat 

från studien är direkt relaterade till det konventionella, linjära sättet att använda sig av video 

(Kim et al. 2014).  

2.6 Förhållningssätt 

I studien intas ett kritiskt perspektiv med influenser från en artikel skriven av Bardzell J. & 

Bardzell s. (2013). Förhållningssättet innebär att vi intar ett kritiskt perspektiv och ifrågasät-

ter aktuella trender. Förhållningssättet utgår ifrån att det alltid finns ett behov av att skapa 

alternativ som förbättrar eller förändrar. Det kritiska förhållningssättet anses vara relevant 

inom området då tidigare studier argumenterar för att det icke-linjära videoformatet förbättrar 

och effektiviserar inlärning (Pavel et al. 2014). Genom att jämföra det icke-linjära videofor-

matet med det linjära videoformatet med ett kritiskt förhållningssätt, förväntas insikter upp-

komma om potentiella förändringar i området som kan effektivisera förståelsen. Det kritiska 

förhållningssättet bidrar även till att belysa specifika styrkor och svagheter med användning-

en av det icke-linjära videoformatet. Vid granskning av tidigare studier belystes få eller inga 

brister vilket uppmanade projektgruppen att applicera ett kritiskt förhållningssätt. 
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Studien har använt sig av etnografiska studier för att få en korrekt bild av hur användare tar 

till sig information i video. Den etnografiska studien som utfördes var ett experiment i kon-

trollerad miljö för att säkerställa konsekventa förutsättningar för samtliga deltagare. Obser-

vationsstudien utformades på ett sätt där stor vikt läggs på att inte skapa ledande frågor eller 

uppgifter som kan skapa skevhet i datan som uppkommer (Blomberg et al. 2003; se bilaga 

10.3). Det etnografiska perspektivet anses vara relevant i uppsatsens studie då det centrala i 

inlärningen är förmedlingen av kunskap till individen. Etnografiska studier lämpar sig därför 

bäst då det är förmedlingen och hur individer agerar i verkliga situationer som kommer att 

bidra till insikter om hur väl de olika videoformaten lämpar sig som källa till information.  

2.7 Studerad plattform 

I studien kommer material från online plattformen Lynda användas som underlag, då Lyndas 

funktioner är likvärdiga med bland annat de funktioner som studerades av Pavel et al. (2014). 

Studien fokuserar ej på Lyndas gränssnitt, men resultaten kommer att påverkas av gränssnit-

tet. Lynda har i över 20 år utvecklat utbildningsmaterial av branschexperter. Plattformen an-

vänds för att förmedla kunskaper från arbetsområden som innefattar allt från animation till 

affärskunskaper och marknadsföring. Videolektionerna som i uppsatsen kallas för avsnitt 

består av en instruktör som förmedlar kunskap verbalt i kombination med praktiska exempel. 

I vissa fall får medlemmarna även tillhörande projektfiler för att kunna följa med instruktö-

ren. Varje kurs segmenteras och indexeras där ett avsnitt vanligtvis är en till 5 minuter långa, 

och hela kursen varierar från cirka en till tio timmar. Utformningen av Lyndas material är 

icke-linjärt och främjar interaktion i samband med konsumtionen av videon genom de verk-

tyg som Lynda tillhandahåller användaren med. (Lynda, 2016) 

3. Metod 
Enkätundersökning har fungerat som en förstudie till den kvalitativa observationsstudien då 

den undersöker attityder gentemot video som källa till information och genererade kvantitativ 

data. Enkäten undersökte även individers åsikter om videons formatering medan observat-
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ionsstudien syftar till att studera människors beteende och hur de löser uppgifter med hjälp av 

video ur ett etnografiskt perspektiv. Observationsstudien studerade hur deltagarna interagera-

de med linjär och icke-linjär video samt kontrollera deltagarnas inlärning (se bilaga 10.3). 

3.1 Enkät 

Den första studien som utfördes i uppsatsen var en enkätundersökning som granskar hur re-

spondenterna anser sig använda video när de söker efter information och hur de tillämpar 

eventuella funktioner. Enkäten undersöker även vilka fördelar och nackdelar användare anser 

sig se i video som medium. Projektgruppen valde att använda enkätundersökning eftersom 

undersökningen, på kort tid och med enkla medel, kan kartlägga åsikter hos en grupp indivi-

der. Vi menar att resultaten från denna studie varit en bra kunskapsgrund om video användar-

nas åsikter innan vi gick vidare till de kvalitativa studierna. 

 

Syftet med enkäten var att undersöka i vilken utsträckning användare anser sig få kunskap av 

video. Enkäten undersökte attityder gentemot video som ett informationsförmedlande me-

dium. Enkäten undersökte vilken typ av kunskap användare anser sig få och vad för typ av 

information som förmedlas på bättre eller sämre sätt. Den kvantitativa metoden lämpar sig 

väl då datan är mätbar och ger en initial bild av hur individer använder video i informativt 

syfte. Frågorna utformas på ett icke ledande sätt som undviker att skevheter och andra typer 

av felaktiga data samlas in (Bell 2006, s.137). Den insamlade datan analyserades och genere-

rade värdefulla insikter till uppsatsen och låg även till grund för observationens utformning. 

Enkäten utformades genom att inleda med bredare frågor kring video som medium för att 

senare i enkäten ställa mer specificerade frågor kring funktionerna och funktionernas an-

vändbarhet. Utformningen av enkäten undvek gruppering av svarsalternativ och frågor för att 

inte försumma någon typ av data vid senare analys (Bell 2006, s.137). 

 

När ett utkast av enkäten skapats, skickades enkäten ut till en pilotgrupp om fyra personer. 

Pilotgruppen fick genomföra enkäten och ge återkoppling på vilka frågor de ansåg vara otyd-

liga eller bristfälliga (Bell 2006, s.149). Återkoppling angående otydligheter i svarsalternativ 

ledde till en reviderad version av enkäten. 
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3.2 Observation 

Trots att datan från observationsexperimentet har inneburit omfattande analysarbete, menar vi 

att metoden lämpade sig bäst för att undersöka de olika videoformaten (se bilaga 10.4). Be-

slutet om att genomföra experimentet togs, då vi menar att metoden är lämplig för att studera 

användarnas faktiska beteenden och effekter av dessa. 

 

Uppsatsens huvudsakliga studie utgjordes av en kvalitativ strukturerad observationsstudie i 

form av ett experiment. Den strukturerade observationen tillät projektgruppen att studera ett 

specifikt område med ett konkret syfte som hölls konsekvent genom studien. Observationen 

utfördes med videomaterial som projektgruppen inte tidigare använt och hade lite kunskap 

om för att undvika att blanda in egna åsikter och erfarenheter (Bell 2006, s.191). Ett observat-

ionsschema skapades för att systematisk samla in data samt att undvika fokus skillnader mel-

lan observatörernas anteckningar (Bell 2006, s.188). Observationsschemat utformades i ma-

trisform för att notera deltagarnas. I observationsschemat fanns även utrymme för kommenta-

rer vid avvikande beteende som kunde bekräftas eller dementeras genom det inspelade 

videomaterialet (se bilaga 10.5). Omfattande tester utfördes på observationsstudien inom pro-

jektgruppen. Ett pilotexperiment utfördes på den första deltagaren i observationsstudien för 

att kontrollera experimentet i skarp miljö och revidera studiens utformning. Den första delta-

garens resultat redovisas ej i uppsatsens resultat, då deltagaren ej haft samma förutsättningar 

som resterande deltagare. 

 

Videomaterialet som används är skapat av Lynda med titeln “Facebook Advertising Funda-

mentals” (Lynda, 2016). Lyndas videokurs om marknadsföring på Facebook är i ursprunglig 

form en kurs innehållande 27 lektioner som i uppsatsen kallas för avsnitt och är en timme och 

22 minuter lång. Kursen som används i experimentet var transkriberad. Den transkriberade 

texten markeras och följer videon i realtid, även vid snabbspolning och byte av avsnitt. Stu-

dien använder endast sex minuter och 33 sekunder av videomaterialet vilket på plattformen 

visas som de tre första avsnitten av kursen. 



Mikael Herrera och Georg Schierbeck | Södertörns Högskola 
Kandidatuppsats | HT 2016 
 
 

 
14/34 

 

 

Frågorna som användes i observationsexperimentet var utskrivna på papper och formuleras 

specifikt efter videons innehåll och utformades så att de ej gick att svara på utan att använda 

sig av videon. Frågorna undviker därmed att mäta deltagarna tidigare kunskaper. Frågorna 

var utformade i direkt relation till videons innehåll, exempelvis: Vad har Megan Adams för 

jobbtitel? (se bilaga 10.1). Frågorna utformades för att kunna besvaras av båda grupperna. 

Den icke-linjära gruppens sökfunktion fungerar på samtliga frågor men med fyra frågor som 

är specifikt designade för att möjliggöra sökning på engelska fraser som inkluderats i frågan. 

Resterande frågor är sökbara men kräver översättning eller förståelse av frågans innebörd. 

Transkriptet och segmenteringen fungerar för samtliga frågor. Trots att fyra av frågorna de-

signats för att uppmana användningen av sökfunktionen i det icke-linjära formatet, menar vi 

att deltagarna som använde det linjära video formatet inte påverkats av utformningen. 

 

Deltagarna tilldelades frågorna på platsen där experimentet ägde rum och deltagarna fick 

möjlighet att läsa igenom samtliga frågor innan experimentet startade. Deltagarna i experi-

mentet tillfrågades om de tidigare använt plattformen Lynda eller Lyndas videomaterial. Ing-

en deltagare svarade att de tidigare använt plattformen eller hade någon kännedom om 

materialet.  

 

Det första steget i experimentet utgjordes av att deltagarna blev tilldelade ett frågeformulär i 

pappersform samt motsvarande instruktioner för respektive experimentgrupp och alla an-

vände samma bärbara dator i samma avskilda rum. Samtliga deltagare tilldelades samma frå-

gor och fick möjlighet att läsa igenom samtliga frågor innan experimentet började. Deltagar-

na fick i uppgift att besvara en fråga i taget i kronologisk ordning. Om deltagaren inte kunde 

besvara en fråga fick deltagaren hoppa över frågan efter att ha spenderat 30 sekunder. Vidare 

informerades deltagarna om att observatörerna skulle meddela när deltagaren spenderat tio 

minuter av den tilldelade tiden. Samtliga deltagare i studien tilldelas ett identifikationsnum-

mer och delades slumpmässigt in i grupp A eller grupp B (se tabell 1, 2). 

 

Grupp A fick tillgång till de tre första avsnitten i “Facebook Advertising Fundamentals” som 

var sammansatta till en sex minuter och 33 sekunders lång linjärt formaterad video. Videons 
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innehåll har i övrigt inte förkortats, förändrats eller på något sätt förvrängts. Den cirka sex 

minuter långa videon spelades upp via mediaspelaren Quicktime. Deltagarna i grupp A fick 

endast tillgång till funktionen att spola fram och tillbaka videon i Quicktimes tidslinje samt 

paus och spela funktionen. 

 

Grupp B hade i observationsexperimentet tillgång till samma videomaterial men med en icke-

linjär segmentering samt indexering i form av ett transskript på Lyndas videoplattform.  

Materialet som presenterades för grupp B bestod av tre delar, med samma innehåll som 

materialet som presenterades för grupp A, som utöver segmenteringen inte förändrats. Det 

första avsnittet var 57 sekunder långt, det andra avsnittet var tre minuter och 10 sekunder 

långt och det tredje avsnittet var två minuter och 30 sekunder långt. Varje avsnitt hade en 

beskrivande rubrik, angiven längd och sorterade i kronologisk ordning. Deltagarna uppmana-

des att använda de verktyg som finns i Lyndas gränssnitt som utgörs av sökfunktion, där an-

vändaren kan söka i den transkriberade videon (se figur 1). De fick även använda sig av 

funktionen för att snabbspola videon, för att pausa, spola tillbaka 10 sekunder, byta mellan de 

tre utvalda avsnitten samt att läsa transkriptet (där de även kunde klicka på ett ord för att 

komma till ett visst ställe i videon). Båda grupperna tilldelas tio frågor och fick uppgiften att 

lösa så många frågor som möjligt inom loppet av 12 minuter med hjälp av videomaterialet. 
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Figur 1. Lyndas gränssnitt. 
 

Observationsschemat möjliggjorde ett objektivt förhållningssätt genom att undvika antagan-

den och därmed utesluta risken för skevhet. Observatörernas anteckningar och kommentarer 

kunde jämföras projektgruppen emellan och kunde bekräftas eller dementeras genom experi-

mentets videodokumentation. Video dokumentationen gav även projektgruppen möjligheten 

att på ett objektivt sätt studera de olika gruppernas agerande i efterhand och studera grupper-

nas tillvägagångssätt. Genom att använda video som komplement till observationsschemat 

menar vi att en tydligare bild av vilka faktorer som påverkat resultatet. 

3.3 Metodkritik 

I metodkritiken tar vi upp faktorer i de använda metoderna som kan ha påverkat studiens re-

sultat upp och användningen av metoderna motiveras. Metodernas styrkor och svagheter 

grundar sig i Introduktion till Forskningsmetodik (Bell, 2006). 
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3.3.1 Enkätundersökning 

Enkätens frågor utformades med bredd och med flera frågor där frisvar getts som alternativ 

till respondenten kan ha lett till att datans mätbarhet har försämrats i dessa frågor (se bilaga 

10.1; se bilaga 10.2). Frisvar frågorna har dock bidragit till nya insikter för uppsatsen. Valet 

att publicera enkäten på Facebook har lett till att ingen kontroll på urval av respondenter har 

kunnat utföras, men ett större antal svar på kort tid prioriterades över ett kontrollerat urval. 

3.3.2 Observation 

Observationen har utförts med ett litet antal deltagare vilket har minskat mängden insamlad 

data, men ett större antal deltagare skulle inte ha rymts i studien omfång. Experimentet anses 

vara den bäst lämpade metoden för att studera individers användning av video och kontrollera 

videons effekt på inlärningen i en kontrollerad miljö. 

3.4 Målgrupp 

I studien avgränsas målgruppen till individer i åldrarna 20–35 år, med medel till hög dator-

vana som använder sig av video för att söka information eller kunskap då gruppen är repre-

sentativ för Lyndas målgrupp. 

3.5 Urval 

Urvalet inför enkätundersökningen gjordes med mål att maximera antalet respondenter på 

kort tid och delades därför på sociala medier, via mail och på muntlig förfrågan, då ett stort 

värde ansågs ligga i att generera kvantitativ, mätbar data (Bell 2006, s.140). Enkäten skicka-

des ut via Facebook då plattformen lämpar sig väl för att få maximalt antal respondenter på 

kort tid. Enkäten uteslöt inte några respondenter utan ett urval genomfördes i efterhand, enligt 

uppsatsen målgruppsbeskrivningen. Syftet med enkäten var att undersöka attityder gällande 

video som informativt medium. För att nå ut till målgruppen gjordes bedömningen att offent-

ligt publicera enkäten, var en lämplig metod. Genom att inkludera frågor om respondenternas 

ålder, kön och datorvana gavs möjligheten att göra ett urval i analysfasen. Enkäten var publi-

cerad under sju dagar och delas på projektgruppens respektive Facebooksida samt en grupp 
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med studenter. Enkäten utfördes anonymt, vilket innebär att det inte går att koppla respon-

denternas svar till en specifik person (Bell, 2006, s.151–152). 

 

Kraven för att delta i observationsexperimentet var att deltagarna någon gång sökt informat-

ion genom video och hade grundläggande datorkunskaper, vilket säkerställdes i samband med 

experimentets gång. Urvalet gjordes utöver det enligt bekvämlighetsurval (Bell, 2006, s.147–

150). Deltagarna bjöds in genom en muntlig förfrågan och deltog frivilligt. Varje individ in-

formerades om att deltagarna skulle förbli delvis anonyma vid publicering av resultaten (Bell, 

2006, s.168–169). Delvis anonymitet innebär att individen ej nämns vid namn eller visas på 

bild, men att individens resultat redovisas genom numeriskt kodning. 

3.6 Bortfall 

Bortfallet från enkätundersökningen kunde ej mätas då enkäten skickades ut offentligt via 

sociala medier. Under analysfasen användes 48 av 56 svar på grund av oseriösa eller ofull-

ständiga svar. Då kontrollen över bortfall förlorades eftersom sociala medier användes som 

publiceringskanal för enkäten, finns risk för att brister i undersökning uppkommit. Vi menar 

dock att möjligheten att få in en stor mängd svar på kort tid var en förutsättning för att kunna 

genomföra studien. Dessutom används resultaten från enkätundersökningen som en kartlägg-

ning av attityder gentemot video som informationskälla snarare än grund för uppsatsens slut-

sats. 

3.7 Hantering 

När enkäten avpublicerades lades datan in i ett kalkylark och grupperades för att kunna mätas 

och analyseras. Frågor som var direkt mätbara summerades i ett kalkylprogram för att kunna 

se hur majoriteten svarat och för att kunna ställa svarsvärden i relation till varandra. Frågor 

med exempelvis fritext svar, analyserades och grupperades där svaren var entydiga för att 

göra datan mätbar (se bilaga 10.2 för obearbetad data). 
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4. Resultat 
Deltagarna svarsblanketter från observationen analyserade tillsammans med observatörernas 

anteckningar från observationstillfället. För att komplettera datan studerade projektgruppen 

videodokumentationen. Den insamlade datan fördes in i en observationsmatris som färgkoda-

des (se tabell 1, 2) för att se vilken tid respondenterna svarat på respektive fråga, om de klarat 

frågan eller om de valt att hoppa över frågan. Observationsmatrisen används som rapporte-

ringsmetod av resultat för observationsexperimentet men även som grund för reflektioner 

kring experimentet. Videomaterialet av observationen användes även för att räkna antalet 

interaktioner i respektive grupp samt att se mönster, avvikelser och data som inte kunnat regi-

streras via svarsblanketterna. 

 
Tabell 1. Tiden deltagaren svarade på varje fråga (grupp A). Grönt visar antalet rätt svar. Orange visar när en deltagare 

har hoppat över en fråga. Rosa representerar antalet fel svar. 

 
 
Tabell 2. Tiden deltagaren svarade på varje fråga (grupp B). Grönt visar antalet rätt svar. Orange visar när en deltagare 

har hoppat över en fråga. Rosa representerar antalet fel svar. Mörkrött representerar antalet frågor deltagaren inte hann 

svara på inom tidsramen. 

 
 

4.1 Resultat – Enkät  

Enkäten var publicerad i sju dagar och totalt 56 personer utförde enkäten. Respondenterna i 

enkäten hade en genomsnittlig ålder på 28,5 och median på 26 år. Enligt enkäten var 19 re-

spondenter kvinnor, 35 respondenter män och en respondent angav annan könstillhörighet. 
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Projektgruppen valde sedan att göra ett urval utifrån uppsatsens målgrupp med kriterier på en 

ålder mellan 20–35 samt medel till hög datorvana. Svar som var ofullständiga togs bort (se 

bilaga 10.2). Efter urvalet utförts kvarstod 46 respondenter, bestående av 15 kvinnor, 31 män. 

Enkätens resultat visade på att 93% av respondenterna använder Youtube som primär kanal 

för att titta på video när de söker efter information. Kategorin korta/enkla instruktionsvideor 

var den kategori som störst antal respondenter (46%) frekvent använder sig av. Därefter kom 

kategorin mer ingående instruktionsvideor (28%). Resultaten visade på att 57% av de 46 re-

spondenterna angav att de främst söker information som avser specifika problem. Störst antal 

respondenter (41%) angav att de föredrar en video med en längd på en till fem minuter, vilket 

var det kortaste alternativet. 

 

I enkäten ställdes frågor gällande videoplattformarnas funktioner och respondenternas an-

vändning av dessa (se figur 2). Nedan redovisas de mest relevanta resultaten för uppsatsen (se 

bilaga 10.2): 

 

- 81% av respondenterna i studien svarade att de alltid eller ofta använder pausfunkt-

ionen. 

- 85% av respondenterna i studien svarade att de alltid eller ofta använder sig av tidslin-

jen för att spola i videon. 

- 85% av respondenterna i studien svarade att de aldrig eller sällan läser undertexter. 

- 61% av respondenterna i studien svarade att de alltid eller ofta läser beskrivningen till 

videon. 
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Figur 2. De fyra mest relevanta resultaten gällande videofunktionernas användning. 
 

Resultaten visade att 54% av de 46 respondenterna upplever video som format mycket enkelt 

och 40% svarade att de upplever det ganska enkelt. På frågan om de saknar några funktioner 

för att interagera med video svarade majoriteten (59%) att de inte saknar några funktioner och 

33% av respondenterna lämnade förslag på funktioner. Flera förslag handlade om funktioner 

för att lättare hitta specifik information i en video, i synnerhet gällande längre videor. 

 

På frågan hur man gör när man inte förstår något i en video svarade majoriteten (39%) att de 

spolar tillbaka och 37% av respondenterna svarade att de väljer en annan video. Resultatet 

visar att 15% menar att det inte finns någon specifik anledning till att de spolar tillbaka i vi-

deon, 85% svarade i fritext och en återkommande anledning till att de spolar tillbaka var att 

innehållet i informativa videor ofta är långdragna, så att de spolar i videon för att slippa se 

onödigt innehåll. På frågan varför video väljs som källa till information, istället för annat me-

dium, exempelvis text, gick det att se tendenser på att respondenterna såg video som ett en-

kelt och förklarande medium. De flesta verkade använda sig av fler medier än video, men 

menade på att video är ett effektivt sätt att ta in information och enkelt att hänga med när nå-

gon förklarar (se bilaga 10.2). 
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4.2 Resultat – Observation 

I observationsstudien deltog 11 personer. Tio av deltagarnas resultat i studien användes som 

grund för uppsatsens resultat, då en person användes som skarpt pilottest för observationen 

och förutsättningarna för personen skiljde sig från övriga deltagare. Övriga observationer 

utfördes i samma kontrollerade miljö, med samma förutsättningar och med manus belagda 

instruktioner. 

 

Individerna svarade på 92% av frågorna inom experimentets tidsram på 12 minuter. Delta-

garna svarade rätt på 64% av frågorna, hoppade över 7% av frågorna. Deltagarna svarade fel 

på 21% av frågorna och hann inte svara på 8% av frågorna (se figur 3). Majoriteten av delta-

garna i observationsstudien använde sig av paus funktionen eller spolade tillbaka i tidslinjen 

efter att ha svarat på en fråga.  

 

 
Figur 3. Resultaten från grupp A och B i observationsexperimentet. Antal godkända svar, antalet icke godkända svar, anta-

let frågor som hoppats över och antalet uppgifter som ej hann besvaras inom given tid. 
 

 

Grupp A som presenterades med det linjära videoformatet svarade på samtliga frågor med en 

mediantid på 10 minuter och 37 sekunder. Individerna i denna grupp svarade rätt på 72%, fel 

på 21% och hoppade över 8% av frågorna. Alla deltagare i grupp A hann svara på samtliga 
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frågorna (se figur 4). Deltagarna i grupp A utförde 205 interaktioner och grupp B utförde 355 

interaktioner.  

 

 
Figur 4. Resultaten från grupp A som använde sig av det linjära videoformatet i observationsexperimentet. Antal godkända 

svar, antalet icke godkända svar, antalet frågor som hoppats över och antalet uppgifter som ej hann besvaras inom given tid. 
 

Grupp B använde sig av det icke-linjära video formatet. I grupp B svarade en av fem delta-

gare på samtliga frågor. I grupp B svarade 56% rätt, 22% fel, 6% hoppade över frågor och 16 

% hann inte svara på alla frågor (se figur 5). Majoriteten av deltagarna som konsumerade den 

icke-linjära videon använde sig av transkriptet. Endast en av fem personer använde sig av 

sökfunktionen och ingen använde sig av 10 sekunder tillbaka funktionen. Undertexterna var 

aktiva i alla videoklipp för samtliga deltagare i grupp B.  
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Figur 5. Resultaten från grupp B som använde sig av det icke-linjära videoformatet i observationsexperimentet. Antal god-

kända svar, antalet icke godkända svar, antalet frågor som hoppats över och antalet uppgifter som ej hann besvaras inom 

given tid. 
 

Majoriteten av deltagarna letade löpande efter svar på frågorna under videons gång. En delta-

gare skiljde sig markant från majoriteten i sitt sätt att gå tillväga vilket påverkade resultaten 

från studien. Deltagaren interagerade inte med videon och svarade inte på någon förrän delta-

garen sett videon från början till slut, men spelade sedan om videon på nytt där deltagaren 

svarade på frågor samt interagerade då med videon. 

 

Antalet interaktioner skiljer sig från deltagare till deltagare men totalt sett visar observations-

experimentet på att deltagarna i grupp B att interagera mer än deltagarna i grupp A (se tabell 

3). Grupp B interagerade i genomsnitt 71 gånger med videon medan grupp A i genomsnitt 41 

gånger. Utöver att antalet interaktioner skiljer sig mellan grupperna, finns det även skillnader 

i sättet deltagarna interagerade på.  
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Tabell 3.  Antalet interaktioner under observationsexperimentet för grupp A och B. 

Grupp A P2 P4 P6 P8 P10 Totalt Medelvärde 

Antal inter-

aktioner 

12 56 38 49 50 205 41 

Grupp B P1 P3 P5 P7 P9 Totalt Medelvärde 

Antal inter-

aktioner 

103 50 61 91 50 355 71 

 

Deltagarna från grupp A tenderade att interagera vid behov som exempelvis då deltagarna 

svarade på frågan eller för att bekräfta tidigare funnen information genom att spola tillbaka.  

Deltagarna använde sig av de olika avsnitten för att hitta information men sökte ofta igenom 

avsnittet innan de bytte klipp genom att interagera i tidslinjen. Samtliga deltagare i grupp B 

interagerade med transkriptet i stor utsträckning. Interaktionerna med transkriptet handlade 

ofta ett aktivt sökande efter svar medan videon spelades. 

 

Utifrån ett dubbelsidigt t-test uppnåddes inte ett statiskt signifikant resultat på en 0,05-nivå 

utan visade på ett p-värdet 0,061. Trots att p-värdet inte visar på statistisk signifikans menar 

vi att värdet är tillräckligt högt för att dra slutsatser från observationsexperimentet (se tabell 

4). 

 
Tabell 4.  Dubbelsidigt t-test. 
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5. Analys 

5.1 Analys – Enkät 

Enkätens resultat visar på att majoriteten av respondenterna anser att det linjära videoformatet 

är ett icke komplicerat format och uttrycker att de inte saknar ytterligare funktioner. Vilket 

främst gäller plattformen Youtube, då 43 av de 46 respondenterna uppgav kanalen som den 

primära plattformen för att konsumera video. Resultatet visar på att respondenterna anser sig 

vara nöjda med mediet, då endast en respondent uttryckte att videons linjäritet bör förändras i 

form av segmentering av video.  

 

Majoriteten av respondenterna menar att de använder sig av instruktionsvideo i kortare for-

mat när de söker information och söker efter svar på specifika problem. Videons längd bör, 

enligt majoriteten av respondenterna, vara mellan en till fem minuter, vilket stämmer överens 

med tidigare forskning på området gällande optimal längd för videomaterial (Kim et al. 

2014). 

 

Majoriteten av respondenterna menade att de interagerar med video genom att navigera, sna-

rare än att se på videon från början till slut. Analys av respondenternas svar, angående deras 

angreppssätt och i vilken utsträckning funktioner används, visar på att respondenterna alltid 

eller ofta spolar och pausar i videon när de söker efter information. På frågan gällande varför 

man spolar i en video, menade majoriteten att anledningen är att hitta information på kortare 

tid genom att hoppa över onödiga delar i videon. Övriga funktioner, som kommentarer och 

textbaserade förklaringar av videons innehåll utges användas i mindre utsträckning.  

 

Resultaten visar på att respondenterna som deltagit i undersökningen menar att de ofta eller 

alltid interagerar med videon för att snabbare hitta informationen. Trots att resultaten visar på 

att respondenterna verkar nöjda med det linjära videoformatet, visar svaren på att användarna 

ofta eller alltid påverkar videons linjäritet genom interaktion.  
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5.2 Analys – Observation 

Vid första delen av analysarbetet uppkom två skillnader gällande resultat, grupp A klarade av 

att svara och svara rätt på fler frågor än grupp B på den tilldelade tiden. Initialt mättes tiden 

det tagit för respektive deltagare att hitta svaret och svara på en fråga. Tiden räknades ihop 

genom medianen för att ställa grupperna i relation till varandra. Tid spenderat per fråga vi-

sade sig representera grupperna mindre bra, då resultaten skiljde sig markant från deltagare 

till deltagare på grund av deltagarens strategi. Beslutet togs om att räkna antal interaktioner 

med hjälp av det inspelade videomaterialet, vilket först genomfördes i form av ett stickprov 

där antalet interaktioner räknades från femte till sjunde minuten av de 12 minuterna experi-

mentet pågick. Resultaten ansågs skeva då stickprovet inte visade deltagarnas interaktioner på 

representativt och korrekt sätt. Projektgruppen tog beslutet att räkna samtliga interaktioner 

under hela experimentet på alla deltagare i observationsexperimentet. 

 

Resultatet visade att grupp B interagerade i större utsträckning än grupp A (se tabell 1; se 

bilaga 10.4). Utöver att grupp B utförde fler interaktioner, så skiljde sig sättet gruppen intera-

gerade på. Grupp B tenderade att spenderade mer tid vid varje interaktion och tenderade att 

interagera regelbundet medan grupp A interagerade mer sporadiskt och tenderade att agera 

mer kontrollerat vid interaktion. 

 

Plattformen Lynda (2016) användes för att studera den icke-linjära videon. Plattformen erhål-

ler användaren med verktyg som främjar interaktion med videon (förklaras i avsnitt 2.7 “Stu-

derad plattform”). Av de funktioner som presenterades var transkriptet den som användes 

mest frekvent (se figur 6). Sökfunktionen användes i liten uträckning och endast vid ett till-

fälle hittade deltagaren informationen som eftersöktes. I övriga fall ledde sökningen till att 

deltagarna inte hittade den informationen som eftersöktes och sökningen resulterade i synlig 

frustration hos deltagarna. Transkriptet användes i större utsträckning än sökfunktionen. An-

vändningen av transkriptet resulterade i att deltagarna ofta läste samtidigt som de tittade på 

videon. När deltagarna använde sig av transkriptet som komplement till videon tenderade de 

att bli förvirrade och i vissa fall desorienterade. Användning av den segmenterade videon på 
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plattformen Lynda visade på att deltagarna interagerade mer, vilket i synnerhet syntes när 

transkriptet användes men även när deltagarna navigerade i videons segment. 

 

 
Figur 6. Transskript (Lynda, 2016) 
 

Resultaten visade på att projektgruppen hade en felaktig bild av hur den icke-linjära segmen-

teringen skulle fungera. Projektgruppen trodde inledande att den icke-linjära segmenteringen 

skulle underlätta för användaren att söka i videomaterialet med hjälp av bland annat de in-

dexeringen i form av rubriker tillhörande de segmenterande videoklippen. Förväntningarna 

från projektgruppens inledande perspektiv var att segmenteringen skulle begränsa användaren 
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till ett segment och där av reducera området för deltagaren att söka i. Observationsexperimen-

tet visade snarare på att det icke-linjära videoformatet försvårade sökningen och möjligheten 

att lokalisera sig i videon. Indexeringen fungerade inte enligt förväntningarna utan missvisade 

i enstaka fall deltagare till fel videoavsnitt. Detta kan bero på mindre bra formulering av av-

snittets titel eller plattformens gränssnitt. Men vi menar att detta skulle kunna vara en av fak-

torerna till observationsexperimentets resultat. Segmenteringen gav deltagaren i observat-

ionsstudien ytterligare möjligheter att interagera. Interaktionerna med det icke-linjära video-

formatet och i synnerhet plattformen Lynda med tillhörande funktioner, verkade ta koncent-

ration från videons innehåll. 

 
Genom att inta det kritiska perspektivet har projektgruppen ifrågasatt hur linjäritet påverkar 

användningen av videoformatet och individers inlärning (Bardzell, J & Bardzell, s. 2013). 

Förhållningssättet utgår från att det finns ett behov av att skapa alternativ som förbättrar eller 

förändrar. Det kritiska perspektivet anses vara relevant inom området, då tidigare studier av 

exempelvis Pavel et al. (2014) studerar verktyg som förändrar videoformatet från linjär till 

icke-linjär och menar att det medför positiva effekter på inlärningen. Enkätundersökningen 

indikerar på att användarna inte hade kännedom om många av funktionerna (se bilaga 10.2) 

som finns tillgängliga på exempelvis Youtube (2016) och vi menar att funktionerna inte alltid 

är grundade i behov. Genom att ifrågasätta trender kring videons linjäritet, har vi kunnat se 

hur trenderna påverkar inlärningen samt upptäckt att icke-linjär video kan medföra negativa 

effekter på inlärningen. 

 

6. Tolkning och diskussion 
Uppsatsens hypotes bygger på antagandet om att det icke-linjära formatet bidrar till att in-

formation förmedlas mer effektivt. Observationsexperimentets resultat visar dock på att det 

icke-linjära formatet förmedlar information mindre effektivt än genom det linjära videofor-

matet. Effektivitet avser i uppsatsen deltagarens förmåga att lokalisera och återge rätt inform-

ation för att besvara en fråga på kortast tid. Vi har inte kunnat se indikationer på att det icke-

linjära formatet har medfört en försämrad inlärning av videons innehåll. Resultat som upp-
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kommit efter observationsstudien visar på att det icke-linjära formatet bidrar till fler interakt-

ioner. Interaktionerna verkade splittra deltagarnas uppmärksamhet från videons innehåll. Vi 

menar att när en användare får möjligheten att interagera med en video, så kommer använda-

ren i stor utsträckning att göra det. Trots att deltagarnas strategi påverkar experimentets resul-

tat är videons format den faktor som i störst utsträckning ligger i direkt relation med hur väl 

de klarade uppgiften. Ett ökat antal interaktioner tenderar att splittra deltagarnas uppmärk-

samhet och bidrar till lägre effektivitet. Huruvida linjär och icke-linjär video definieras som 

ett videoformat eller ett sätt att använda video kan komma att påverka resultaten markant. I 

uppsatsen behandlas endast videoformatet och inte användningen då användningen ej är mät-

bar i uppsatsens studie.  

 

Resultatet av studien återspeglar endast ett avgränsat användningsområde av hur det icke-

linjära videoformatet kan användas. Studier som avser att studera deltagare med en större 

mängd videomaterial kan komma att visa på mer positiva resultat för det icke-linjära video-

formatet. Vi menar att en stor mängd information kan komma att gynnas av segmentering i 

kombination med indexering. Detta skulle kunna utformas med influenser från det tryckta 

bokformatet med register och kapitelstruktur. Projektgruppen menar att icke-linjär video bör 

implementeras efter behov, exempelvis i video med stora mängder information. Projektgrup-

pen menar att segmentering och indexering i video med små mängder information kan resul-

tera i likvärdig eller mindre effektiv användning, detta är något som återspeglas i uppsatsens 

utförda experiment.  

7. Slutsats 
Respondenterna i enkätundersökningen bekräftade att video används i stor utsträckning och 

att video anses vara effektivt och enkelt att använda (Bishop & Verleger, 2013; Kim, 2013). 

Majoriteten av respondenterna använder video för att söka information och menade att de 

ofta eller alltid interagerar med video för att hitta den information de söker.  

 

Observationsexperimentet visar på att det icke-linjära videoformatet uppmanar användarna 

att interagera mer. Deltagarna i experimentet som använde det icke-linjära videoformatet var 
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mindre effektiva och hade ett sämre resultat än deltagarna som använde det linjära videofor-

matet. Den avgörande skillnaden mellan deltagarna som använde den linjära och icke-linjära 

videon var antalet interaktioner.  

 

En bidragande faktor till den icke-linjära videons tillkortakommanden kan ligga i bristande 

utformning av gränssnitt och tillhörande funktioner. Om icke-linjär video ska användas bör 

det användas med kännedom om det icke-linjära formatets styrkor och svagheter.  

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Vi menar att det finns anledning att utföra en studie på en längre video med ett större antal 

segment än i denna utförda studie. Vi menar att ett större antal segment och en längre video 

kan generera mer ingående data för att studera hur interaktionen skiljer sig gentemot en linjär 

video. Då studien i denna uppsats endast undersökt en video om cirka sex minuter, uppdelad i 

tre avsnitt minskas effekten av segmentering. Att studera andra typer av inlärning förslagsvis 

djupare inlärning kan vara intressant att undersöka.  
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9.3 Observationsexperimentets frågeformulär
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9.4 Observation svar 
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9.5 Observationsschema     
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