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SAMMANFATTNING 
Undervisningsvideor har blivit ett alltmer populärt komplement till, 

eller del av, undervisningen vid universitet. Tidigare studier visar 

på positiva effekter av att studenter använder undervisningsvideor 

som en del i sina studier. Eftersom en vanlig talhastighet på ca 125-

150 ord per minut är långsammare än den hastighet i vilken hjärnan 

kan ta till sig information, syftar denna studie till att undersöka om 

inlärningen kan effektiviseras med hjälp av en högre 

uppspelningshastighet på undervisningsvideor. Frågan som ställs är 

hur uppspelningshastigheten av en undervisningsvideo påverkar 

korttidsinlärningen av det presenterade materialet. En 

experimentstudie genomfördes med fyra grupper studenter som 

fick se samma video i olika hastigheter - 1x, 1,25x, 1,5x och 2x 

hastigheten. Studien utfördes vid tre tillfällen spridda över två 

veckor och hade 26 deltagare. Resultatet tyder på att 

uppspelningshastigheten inte påverkar ens korttidsinlärning av den 

presenterade informationen. Detta innebär att genom att öka 

uppspelningshastigheten är det möjligt att på kortare tid 

tillgodogöra sig samma information från en video. Denna studie 

pekar på att detta gäller i upp till den dubbla 

uppspelningshastigheten, eller motsvarande 320 ord per minut. Det 

är således möjligt att effektivisera inlärningen genom en högre 

uppspelningshastighet på utbildningsvideo.  

Nyckelord 

Utbildningsvideo; kortidsinlärning; kompression; talhastighet; 

uppspelningshastighet 

 

1. INTRODUKTION 
Hos studenter på högskolor och universitet är det vanligt att man 

använder sig av resurser online, såsom undervisningsvideor, som 

komplement till den vanliga undervisningen [4][17]. Det 

förekommer även att sådana videor inkluderas i den ordinarie 

undervisningen, som exempelvis förberedelser inför föreläsningar 

[12]. Studenter anser att video fungerar minst lika bra som 

traditionella undervisningsmaterial [5]. På exempelvis Youtube 

kan man hitta videor om allt från ekonomi och historia till 

matematik och programmering [20]. Det förekommer också att 

sådana undervisningsvideor innehåller någon form av interaktiv del 

där studenten till exempel förväntas att svara på en fråga eller räkna 

ut ett tal, som till exempel på Khan Academy [21]. En effektiv 

användning av videor som undervisningsmedel öppnar upp för 

lärare att lägga mer tid på annat än att föreläsa: om man redan har 

spelat in föreläsningen en gång kan man visa videon istället för att 

göra samma föreläsning igen. För studenter innebär det att ha mer 

kontroll över när, var och hur de tar del av undervisningsmaterialet 

då de med en video kan till exempel gå tillbaka till en tidigare del, 

hoppa framåt eller spela upp den långsammare eller snabbare. En 

effektiv användning av videomediet skulle således kunna vara en 

viktig del av undervisning. 

 
Ett problem som kan förekomma under föreläsningar är att 

föreläsaren pratar i “fel” hastighet, antingen för snabb eller för 

långsam. Då hastigheten är för snabb behövs en högre 

koncentration och skrivhastighet, medan om den är för långsam kan 

det vara svårt att vara fokuserad [18]. Till skillnad från en 

lärarcentrerad föreläsningssituation medför användandet av 

undervisningsvideor att studenten själv kan styra över hastigheten 

i vilken informationen presenteras. Studenten kan också välja att 

lägga mer tid på de delar som upplevs som svåra, och mindre på de 

delar som upplevs som lätta. Genom att använda sig av 

undervisningsvideor får studenten möjlighet att dels pausa för att 

reflektera, dels gå tillbaka för att repetera, samt justera 

uppspelningshastigheten, och därmed talhastigheten, efter behov.  

 
Att justera uppspelningshastigheten av en video påverkar hur lång 

tid det tar för en att se klart på videon. Om man genom användandet 

av undervisningsvideor, uppspelade i högre hastighet, kan ta till sig 

samma information på en kortare tid, skulle det innebära att 

studenten får mer tid över till övriga delar av sina studier, såsom att 

göra övningsuppgifter eller reflektera över informationen. 
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Det här arbetet syftar till att undersöka och förstå hur 

uppspelningshastigheten av en kortare undervisningsvideo 

påverkar inlärningen hos universitetsstudenter. Till vår kännedom, 

finns inte något annat begrepp som beskriver den typ av inlärning 

som fås av en video på cirka tio minuter och kan användas direkt 

efteråt. Därför använder vi begreppet korttidsinlärning. Med 

korttidsinlärning avses förmågan att uppfatta information, svara på 

frågor och lösa relaterade uppgifter cirka fem till tio minuter efter 

mottagandet av informationen. Valet av denna typ av inlärning 

gjordes då studiens mätningar görs av kunskaper vid tidiga studier 

av ett ämne, efter en kort beskrivning av ämnet. Resultatet av 

inlärningen ställs i relation till hur lång tid det tar att faktiskt se på 

videon, med möjligheten öppen för att pausa eller gå tillbaka i den. 

Hänsyn tas även till vad deltagarna får för upplevelse av att försöka 

ta till sig information från en video i en viss hastighet.  Studiens 

syfte är därmed att skapa en djupare förståelse för hur sådana videor 

kan användas på bästa sätt i undervisningen och i studentens egna 

aktiva inlärning av kursmaterial. Den övergripande 

forskningsfrågan är: 

 Hur påverkar uppspelningshastigheten av en video studenters 

korttidsinlärning? 
För att kunna besvara den frågan har vi formulerat följande 

underfrågor: 
1. Hur effektiv blir en högre hastighet på video med 

avseende på resultat och tid? 
2. Hur upplever studenterna en video med högre hastighet? 

 

2. TEORI OCH RELATERAD 

FORSKNING 
En video har möjlighet att kombinera ljud och rörliga bilder eller 

animationer. Flertalet studier påvisar olika fördelar med video som 

en del i undervisningen och som ett hjälpmedel i lärandet. Utav 

studier på videor i undervisningen gjorda mellan 2002-2011 visar 

majoriteten på positiva effekter för studenter som använde sig av 

videor i sina studier [9]. Resultat i studierna indikerade att 

studenterna blev mer motiverade och fick bättre resultat. 

Exempelvis kan en visuell bild av processer hjälpa studenter att 

komma ihåg fakta, något som med fördel kan presenteras i en video 

[8].  

 

Tidigare forskningsresultat har också visat att genom att använda 

videor som undervisningsmaterial är det lättare att förklara svåra 

koncept. Eftersom att en video har rörlig bild, kan man använda 

avancerade illustrationer eller animationer, som inte går att trycka 

i en bok eller rita på en tavla [3].  I samma studie diskuteras även 

att en visuellt tilltalande video kan skapa en emotionell respons och 

öka motivationen hos studenterna. Ett exempel på detta är 

Youtubekanalen CrashCourse, som publicerar olika typer av 

undervisningsvideor på videoplattformen [6]. I videor på denna 

kanal sitter en lärare i en studio och berättar om ett ämne samtidigt 

som animerade klipp används för att visuellt visa vad läraren 

förklarar. Kanalen har över fem miljoner följare och detta kan 

således ses som en indikation på att människor uppskattar och 

frivilligt vill ta del av sådan typ av undervisningsmaterial.  

 
I en annan studie undersöktes studenters åsikter om att ha 

videoföreläsningar som en del i undervisningen [13]. Resultatet av 

studien visade att majoriteten av studenterna ansåg att videorna 

hade en positiv inverkan på deras studier. Dels hade videorna givit 

dem en bättre förståelse för ett visst ämne, och dels hade de givit 

dem andra synvinklar än de tidigare haft.  

 

Något att ta hänsyn till är dock att användningen av videor som 

undervisningsmaterial endast förbättrar inlärningen om det finns 

någon form av interaktivitet, där interaktivitet avser möjligheten för 

studenten att själv styra över uppspelningen av videon [19]. De 

flesta uppspelningstjänster som är tillgängliga online, till exempel 

Youtube, ger möjlighet till en form av interaktivitet genom att man 

kan pausa, “hoppa” framåt eller bakåt i videon och ändra 

uppspelningshastighet för videon som spelas upp.  

 
Resultat av studier av multisensoriska inlärningsmetoder tyder på 

att användande av flera sinnen är ett mer effektivt sätt att lära sig 

på än att bara använda ett sinne [15]. Även detta pekar på fördelar 

med undervisningsvideor framför traditionella resurser såsom 

böcker. Att använda både hörsel och syn när man tittar på en video 

har då en fördel gentemot att till exempel läsa en bok då endast 

synen används. Ur ett effektivitetsperspektiv är dock den 

genomsnittliga läshastigheten betydligt högre än den 

genomsnittliga talhastigheten, 250-300 ord per minut (opm) 

respektive 125-150 opm [7]. Däremot har det visats att den mest 

effektiva hastigheten, alltså den högsta hastigheten då man förstår 

det mesta av innehållet i en sammanhängande text, är runt 300 opm 

[1, 2]. Det gäller för både läst text och text som lyssnats på. Om 

hastigheten överstiger 300 opm blir förståelsen sämre [7]. Således 

skulle en användning av högre talhastighet vara ett mer effektivt 

sätt att se en undervisningsvideo på och ändå kunna förstå videons 

innehåll. Förutom att en högre talhastigheten kan ha en påverkan 

på effektiviteten för inlärningen, kan den även spela en roll för 

talarens trovärdighet. En studie av Simonds et al. [16] påvisade att 

olika talhastigheter har en påverkan på hur studenter uppfattar 

lärarens trovärdighet och studenternas vilja att lära sig. I studien 

observerades att en långsam talhastighet, under 120 opm, hade en 

negativ effekt på trovärdigheten och motivationen, medan 

hastigheterna 172 opm och 213 opm hade positiv effekt. Samtidigt 

var det inte någon signifikant skillnad i informationsupptaget för de 

tre talhastigheterna.  

 
En annan studie, från 2015 [14], undersökte hur inlärningen 

påverkades av att en video komprimerats till 1,25x och 1,5x 

hastigheten. Vid normal uppspelningshastighet var talhastigheten 

167 opm, 219 opm vid 1,25 gånger hastigheten och 261 opm vid 

1,5 gånger hastigheten. Studiens resultat visade på att 
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kompressionsgraden inte hade någon signifikant påverkan på 

studentens förståelse av videons innehåll. Däremot var de deltagare 

som fick se videon i en högre hastighet mindre nöjda med 

upplevelsen än de som fick se videon i den normala hastigheten.   

 

Med tanke på resultaten från den ovannämnda studien kommer 

denna studie att undersöka om en ännu högre 

uppspelningshastighet fortfarande inte skulle ha någon signifikant 

påverkan på inlärningen. Med hänsyn till att undervisningsvideor 

förbättrar inlärningen endast om någon interaktivitet finns, får 

deltagarna i studien möjlighet att själva styra över uppspelningen 

av videon, med undantag för uppspelningshastigheten.  Eftersom 

att det då även är intressant att undersöka om interaktiviteten i sig 

har någon inverkan på tidsåtgången för att titta på en video 

beroende på uppspelningshastighet, undersöks även detta.  

  

3. METOD 
26 försöksdeltagare, 18 män och 8 kvinnor i åldrarna 19 till 28 år 

(medelvärde: 22 år, standardavvikelse: 2,4), från kursen DM1578 

Programintegrerande kurs i medieteknik vid Kungliga Tekniska 

Högskolan deltog i studien. Deltagarna slumpades in i fyra grupper, 

om sex till sju personer i varje, genom att de satte sig på en sittplats 

dedikerad till en viss experimentgrupp, ovetandes om vilken grupp 

det var. De fyra grupperna, Grupp1x, Grupp1,25x, Grupp1,5x och 

Grupp2x, tilldelades följande uppspelningshastigheterna: normal 

uppspelningshastighet, 1,25 gånger normal hastighet, 1,5 gånger 

normal hastighet respektive 2 gånger normal hastighet. För att 

undvika någon placeboeffekt fick deltagarna själva inte veta vilken 

grupp de tillhörde så för dem kallades grupperna Grupp A till D, 

där Grupp A motsvarade Grupp1,5x, Grupp B - Grupp1x, Grupp C 

- Grupp2x och Grupp D - Grupp1,25x. 

 
Ämnet som valdes för experimentet var hur den trådlösa 

anslutningen Wirelesss AC fungerade. Detta ämne valdes efter en 

bedömning att detta ämne var enkelt att förstå, men att få skulle ha 

stora förkunskaper i ämnet. Videon deltagarna fick se var “Kjell-

TV - Hur funkar det? Trådlösa gigabitanslutningar med Wireless 

AC” [10]. Den var 9 minuter och 44 sekunder lång. Videons opm 

beräknades genom att videon transkriberades, där sammansatta ord 

särskrevs, och antalet ord per minut räknades ut mellan 

minutpekare. Långa pauser i talet, till exempel då bara grafik 

visades, räknades bort. Videon var på svenska och hade vid normal 

uppspelningshastighet en medeltalhastighet på ca 160 opm. 

Uppspelningshastigheten 1,25x ger därmed ca 200 opm, 1,5x ger 

ca 240 opm och 2x ger ca 320 opm. Uppspelningshastigheten för 

varje grupp doldes för deltagarna, men de fick veta att 

uppspelningshastigheten var olika för olika deltagare. Detta för att 

deltagarna, som satt i samma rum som deltagare från andra grupper, 

skulle vara beredda på att det tog olika lång tid för deltagarna att bli 

färdiga med att se på videon.  

Experimentet utfördes vid tre olika tillfällen i grupper om 11, 3 och 

12 personer (deltagarna valde mellan tre olika tider, därav de olika 

storlekarna på grupperna). Deltagarna använde sina egna bärbara 

datorer, med undantag för Försöksgrupp 2 som hade stationära 

datorer, då deltagarna saknade egna bärbara. Alla deltagare hade 

sina egna hörlurar.  

  
Vid experimenttillfällena förklarades först hur hela genomförandet 

skulle gå till och deltagarna fick även instruktionerna i skriftlig 

form på bordet framför sig (se Bilaga 1). För att kontrollera 

deltagarnas förkunskaper om ämnet fick de svara på ett kort 

skriftligt prov med 10 frågor (Prov 1; Bilaga 2). Deltagarna fick 

sedan se en, till ämnet orelaterad, video “Kjell-TV - Gör en 

smoothie med John” [11], som var 1 minut och 13 sekunder vid 

normal uppspelningshastighet och hade ungefär samma talhastighet 

som huvudvideon. Videon spelades upp i den tilldelade 

hastigheten, för att låta deltagarna vänja sig vid aktuell 

uppspelningshastigheten.  

 
Deltagarna fick sedan se videon om Wireless AC uppspelad i sin 

tilldelade hastighet. De fick möjlighet att pausa och gå tillbaka i 

videon när de ville. Samtidigt klockade deltagarna själva tiden det 

tog för dem att titta på hela videon genom att de startade ett 

tidtagarur när de startade videon och stoppade tidtagaruret när 

videon var slut. Efter att ha sett videon fick deltagaren fylla i en 

enkät om sin upplevelse (se Bilaga 3). Slutligen fick deltagaren 

göra ett till prov (Prov 2: Bilaga 4) som innehöll samma frågor som 

Prov 1.  Detta för att undvika att det blev olika svårighetsgrad på 

Prov 1 och Prov 2.  

 
Båda videorna visades i webbläsaren på deltagarnas respektive 

dator, på websidan www.youtube.com, och hastigheten ställdes in 

av en experimentledare. Studien använde sig således av den 

videokompressionsalgoritm som ökade hastigheten på videon som 

tillhandahölls på denna videoplattform, och saknar en så kallad 

”chipmunk effect”, effekten av ökad uppspelningshastighet som 

gör rösten hög och pipig. Deltagarna fick tydliga instruktioner att 

de inte fick kolla vilken hastighet de hade. 

 
Proven rättades enligt en rättningsmall (se Bilaga 5), där för varje 

fråga tilldelades ett poäng för rätt svar och noll poäng för fel svar. 

Resultatet tolkades genom att dels jämföra resultatet från Prov 1 

och Prov 2 för att se om hur gruppernas resultat förbättrades. 

Poängskillnaden för gruppernas resultat från Prov 2 jämfördes för 

att se vilka grupper som presterade bättre än andra. Den 

poängskillnaden analyserades med två statistiska metoder: 

konfidensintervall och envägs-ANOVA. Envägs-ANOVA är en 

samling olika statistiska tester som resulterar i ett P-värde. Om 

konfidensintervallen inte överlappar varandra och ANOVA ger ett 

P-värde under 0,05 råder signifikant skillnad mellan resultaten. 

Tiden det tog för grupperna att se videon jämfördes och samma 

statistiska test gjordes. Resultatet från enkäten sammanställdes och 
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användes som grund för att förstå om upplevelsen av en viss 

uppspelningshastighet var positiv eller negativ.  

 

3.1 Avgränsningar 
Studien har flera avgränsningar. Först, tar den inte hänsyn till om 

deltagarna lär sig informationen på djupet så att de skulle kunna 

svara på frågorna en tid efter experimenttillfället. Med avseende på 

begränsningar i undersökningens storlek är det också bara ett ämne 

som behandlas.  

Videon som används är kort, cirka tio minuter, i jämförelse med 

exempelvis en föreläsning, cirka en till två timmar. Situationen som 

undersöks kan således inte rakt av liknas vid en föreläsning, utan 

snarare vid situationen då studenten själv studerar. Studien tar inte 

heller hänsyn till deltagares vana av att se videor i någon annan 

hastighet än originalhastigheten, mer än den korta 

tillvänjningsvideon som visas i början av experimentet. 
 

3.2 Bortfall 
Till studien tilldelades 30 studenter varav 4 inte medverkade. Det 

resulterade i att gruppernas storlek är olika. Både Grupp 1x och 

Grupp1,25x har sex deltagare medan Grupp 1,5x och Grupp2x båda 

har sju deltagare. 

 

4. RESULTAT 

4.1 Test av förkunskaper - Prov 1 
Resultaten från förkunskapsprovet var snarlika mellan alla fyra 

grupper. Medelvärdet för alla var omkring en poäng av tio, vilket 

tyder på låga förkunskaper i ämnet. Den lägsta standardavvikelsen 

var 1,0 poäng för Grupp2x och den högsta var 2,4 poäng för 

Grupp1x. Grupp1x var alltså den som hade störst spridning av 

resultatet då hälften av deltagarna i gruppen hade någon typ av 

förkunskap (två till sex rätta svar). I de andra grupperna fick fler än 

hälften av deltagarna noll poäng. Således hade Grupp1x lite fler 

deltagare med förkunskaper än övriga grupper, som var snarlika i 

sina resultat. Det var enstaka resultat i grupperna 1x, 1,5x och 2x 

som stack ut, där de högsta poängen som förekom var sex 

respektive fyra poäng. Det var således några få deltagare som kände 

till ämnet, men inte i detalj. Utöver de avvikande resultaten 

förekom enstaka provresultat med två poäng i grupperna. Det mest 

frekventa provresultatet var noll poäng, som 15 deltagare fick, så i 

allmänhet var förkunskaperna hos deltagarna låga. 

4.2 Test efter video - Prov 2 
Provresultaten efter att studenterna fick se på videon fortsatte att 

vara snarlika mellan grupperna men medelvärdet för poängen var 

nu betydligt högre än poängen på förkunskapsprovet (se Tabell 1). 

Resultaten från Prov 2 för Grupp1,5x har den största spridningen 

då de innehöll både det lägsta förekommande resultatet, tre poäng, 

och det högsta möjliga resultatet, tio poäng (se Tabell 1). Den grupp 

som hade minst spridning i provresultatet var Grupp1x, som hade 

fem poäng som lägsta resultat och tio poäng som det högsta. 

Poängmedelvärdet ökade med drygt fem poäng efter videon för alla 

grupperna. Det är således en signifikant skillnad mellan 

provresultaten före och efter videon för alla grupperna, med 

konfidensgrad 95%. 
 

 Konfidensintervall, 95% 

Grupp Medelvärde Min/Max Sd Nedre Övre 

Grupp1x 7.5 5/10 1.6 6.2 8.8 

Grupp1,25x 6.2 4/9 1.7 4.8 7.5 

Grupp1,5x 7.8 3/10 2.4 6.1 9.6 

Grupp2x 6.1 3/8 2.0 4.7 7.6 

Tabell 1. Lägesmått och spridningsmått för resultat för Prov 2. 

 
Grupp 1,5x och Grupp2x hade de högsta respektive lägsta 

medelvärdet, men skillnaden mellan dessa grupper är bara 1,7 

poäng (se Tabell 1). Det är således en liten poängskillnad mellan 

alla gruppers genomsnittliga resultat.  Med en konfidensgrad på 

95% överlappar alla gruppers konfidensintervall varandra så 

signifikans föreligger inte mellan gruppernas resultat. Resultatet 

från envägs-ANOVA testet ger ett P-värde på 0,29, vilket även det 

visar på att det inte finns en signifikant skillnad mellan grupperna. 

Det går således inte att dra slutsatsen att någon grupp presterade 

bättre än någon annan grupp. 

 
För de deltagare som sedan innan hade mer förkunskaper än de 

övriga deltagarna kunde två av dessa (från Grupp1x och 

Grupp1,5x) svara rätt på all tio frågor efter videon. Det var endast 

en deltagare (från Grupp1,5x) som inte hade några förkunskaper (0 

poäng på Prov 1) men som sedan fick 10 rätt på Prov 2. Det var 

således två av tre med förkunskaper som fick alla rätt på Prov 2 

medan det endast var en av 23 av de med mycket lite eller inga 

förkunskaper som fick alla rätt.    

 

4.3 Tidsåtgång 
Studiens resultat visar att det finns en korrelation mellan en högre 

uppspelningshastighet och en kortare tidsåtgång till att se klart 

videon, även fast deltagarna fick möjlighet till interaktivitet genom 

att pausa eller hoppa tillbaka (se Tabell 2). Medelvärdet är 

avrundade till närmaste 5-sekund då de inte är exakt mätta eftersom 

deltagarna själva startade och stoppade tidtagningen. Den extra 

tiden för pauser och hopp tillbaka är inkluderade. Det finns en 

signifikant skillnad mellan gruppernas tider med konfidensgrad 

95% och ANOVA-test resulterade i ett p-värde på 0,00015. Det går 

således snabbare att titta klart på en video i högre 

uppspelningshastighet och anse sig att man tillgodogjort sig allt, 

alltså anse sig klar och inte vill gå tillbaka eller pausa videon mer. 

Tiden för Grupp1x är signifikant längre än tiden för Grupp1,5x och 
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Grupp2x. Det finns även en signifikant skillnad mellan tiderna för 

Grupp1,25x och Grupp2x. Det är däremot inte en statistisk skillnad 

mellan Grupp1x och Grupp1,25x (P-värde 0,07). Det föreligger 

inte heller någon signifikant skillnad mellan Grupp1,25x och 

Grupp1,5x respektive Grupp1,5x och Grupp2x.  

 

  Konfidensintervall, 95% 

Grupp Medelvärde [s] Nedre Övre Längd på video [s] 

Grupp1x 590 572 603 584 

Grupp1,25x 510 453 568 468 

Grupp1,5x 440 396 491 390 

Grupp2x 380 311 449 292 

Tabell 2. Tidsåtgången för att se klart videon. 

 

Spridningen är minst för Grupp1x, och relativt lika mellan de andra 

grupperna, som har betydligt större spridning än Grupp1x. Det är 

också en större skillnad mellan tiden det skulle ta att se videon utan 

stopp och medelvärdet för tiden det tog att se videon (se Tabell 2) 

för de tre grupperna som hade högre hastighet (Grupp1,25x, 

Grupp1,5x och Grupp2x) än för Grupp1x. Antalet personer som 

stannade eller ”gick” tillbaka i videon var likartat i nästan alla 

grupper. Grupp1,5x var den grupp där deltagarna hoppade tillbaka 

flest gånger. Där hoppade fem av sju deltagare tillbaka en till tre 

gånger i både en till fem sekunder och över 31 sekunder. För 

Grupp1,25x och Grupp2x var det hälften av deltagarna, tre av sex 

respektive fyra av sju, som någon gång ’hoppade’ tillbaka. För 

Grupp1,25x var 11–20 sekunder det vanligaste intervallet medan 

för Grupp2x var alternativet mer än 31 sekunder det som förekom 

mest. I Grupp1x, som hade minst andel deltagare som hoppade 

tillbaka, var det endast två av sex deltagare som pausade eller 

hoppade tillbaka. Antalet ”tillbakahopp” var en till tre och längden 

på dessa var under tio sekunder. Den främsta anledningen till varför 

deltagarna stannade och hoppade tillbaka var för att repetera något 

som sagts i början som de inte kom ihåg eller ville höra något igen 

för att de inte hade hört vad som sades. Grupp1,5x och Grupp2x 

hoppade tillbaka i videon oftare med en längre tid än de två andra 

grupperna. 

4.4 Upplevelse 
Baserat på svaren på enkäten skiljer sig inte upplevelsen för de 

olika grupperna så mycket. Den fråga som skiljde sig mest mellan 

grupperna var fråga 2, angående den upplevda talhastigheten där 1 

motsvarar mycket långsam och 5 motsvarar mycket snabb. Mellan 

gruppernas svar på frågan skiljde det som mest 1,5 steg där 

Grupp1x angav 2,5 medan Grupp1,5x och Grupp2x angav 4 (se 

Tabell 3). De deltagare som såg videon i en högre hastighet 

uppfattade således också att talhastigheten var snabbare, detta trots 

att de inte visste vilken hastighet de fick se videon i. 

 

 

Grupp 

 

Frågor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grupp1x 2 2.5 4 4.3 3 4 5 2 

Grupp1,25x 1 3.5 3.5 4 2.5 3.5 4 2 

Grupp1,5x 1 4 4 3 3 4 4 2 

Grupp2x 1 4 4 3 2 4 4 3 

Tabell 3. Median för enkätsvar på fråga 1 till 8. 

Alla grupper hade likartade upplevelser av hur stressade de kände 

sig när de fick se videon. Det finns en korrelation mellan hastighet 

och hur ansträngande det var att följa med i vad som sades (se 

Tabell 2, fråga 4), där de som tilldelades högre hastighet upplevde 

att det var mer ansträngande att följa med. Det finns dock ingen 

skillnad mellan grupperna 1,5x och 2x, och grupperna1x och 1,25x 

hade också snarlika resultat på denna fråga. 

På frågan om huruvida man ville justera uppspelningshastigheten 

kan man se att deltagarna i Grupp2x i en högre utsträckning ville 

justera hastigheten, åt det långsammare hållet (se Tabell 2, fråga 5). 

Även Grupp1,25x har en något lägre median, 2,5, på den frågan.  

Övriga gruppers median ligger på 3/5, vilket motsvarade att man 

inte ville justera hastigheten.  

Den enda gruppen med 5/5 i median på frågan om hur lätt det var 

att förstå innehållet i videon (fråga 7) var också den som såg videon 

i den ursprungliga hastigheten, Grupp1x. Övriga grupper har 

samma median, 4/5. Slutligen ser man ett utstickande resultat i 

fråga 8 hos Grupp2x, där man i högre utsträckning upplevde att 

uppspelningshastigheten påverkade förståelsen av innehållet. 

 

5. DISKUSSION 
Video har tidigare visats kunna vara ett bra komplement till 

utbildningen [9]. Syftet med denna undersökning var därför att se 

hur effektivt det blev för studenter att se på en video i högre 

hastighet, både med avseende på tidseffektivitet och resultat, samt 

studenters upplevelse av att titta på video med högre hastighet. Till 

skillnad från tidigare nämnd studie av Ritzhaupt et al. [14] 

undersöktes ännu ett steg högre kompressionsgrad, två gånger 

normal uppspelningshastighet med motsvarande talhastigheten 320 

opm. Ett moment av interaktivitet inkluderades även - här var 

deltagarna fria att kontrollera över videons uppspelning (förutom 

hastigheten) och hänsyn togs till den totala tidsåtgången för att se 

videon.    

Resultatet sammantaget tyder på att det är, ur en 

effektivitetssynvinkel, som tar hänsyn till både resultat och tid, 

fördelaktigt att se undervisningsvideor i en högre 
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uppspelningshastighet än i normal hastighet. Vid jämförelse av 

resultat från förkunskapsprovet (Prov 1) och det avslutande provet 

(Prov 2) blir det tydligt att deltagarna, oavsett vilken hastighet de 

fick se på videon, presterade mycket bättre på Prov 2. Det går i linje 

med tidigare forskningsresultat som visar att video har en positiv 

inverkan på inlärning [9]. Vidare visar studiens resultat tydligt på 

att det är mer tidseffektivt att se en video i högre hastighet eftersom 

de två grupperna med 1,5 och 2 gånger hastigheten behövde 

betydligt kortare tid för att se klart på videon än de två andra 

grupperna, utan att prestera signifikant sämre på Prov 2. Detta 

resultat indikerar därför på att uppspelningshastigheten på videon 

inte påverkade själva inlärningen, bara hur lång tid det tar att se 

klart videon. Detta är i likhet med tidigare studie [14] som inte 

heller fann någon signifikant skillnad på resultat mellan grupper 

med olika hastighet på videon. Det tyder således på att det är 

möjligt att inta samma mängd information på en kortare tid. Det går 

alltså att med samma resultateffekt bli mer tidseffektiv genom att 

öka hastigheten på videon.  

Denna möjlighet till effektivisering skulle ha en betydande roll för 

studenter och andra som använder sig av undervisningsvideor. Att 

kunna öka hastigheten på videon, utan att inta mindre information, 

resulterar i en vinst i tid. Denna tidsvinst skulle kunna användas till 

repetition av vissa signifikanta delar eller till att själv göra praktiska 

övningar för att få en djupare förståelse [8], eller för att ta till sig 

information på en kortare tid.  

Om man istället ser till hur resultatet påverkar hur högre 

utbildningsinstitutioner kan använda sig av undervisningsvideor, 

påverkas de inte omedelbart av uppspelningshastigheten i sig. Dock 

kan man konstatera att genom att använda sig utav videor som en 

del i kursen skulle det pedagogiska upplägget att kunna ändras. 

Videor skulle kunna användas som förberedelse inför, eller 

substitut till, föreläsningar, som då i stället skulle kunna vara mer 

praktiska eller diskuterande, om studenterna redan har fått 

tillgodogöra sig grundmaterialet via en video. Alternativt skulle 

videor kunna vara en del av kursen, utöver föreläsningarna, för att 

fördjupa sig inom ett visst moment. Lärare för liknande kurser 

skulle kunna samarbeta med videorna och jobba för att skapa bra 

och relevanta videor, som sedan skulle kunna användas år efter år, 

så länge materialet är relevant. Videor skulle således kunna avlasta 

tid för både studenter och lärare, och båda parter får en större frihet 

att planera sin tid.   

Utifrån teorin om effektiva talhastigheter, där 300 opm sätts som 

gräns som den högsta effektiva hastigheten med avseende på 

förståelse [2,7], skulle man kunnat förvänta sig att Grupp2x, med 

en talhastighet på ca 320 opm, skulle presterat lite sämre än de 

övriga grupperna. Som diskuterats ovan visade inte resultatet på 

detta då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. 

En möjlig faktor till detta är att antalet deltagare var för få och det 

finns en risk att detta kan ha påverkat resultatet. Det skulle kunna 

vara möjligt att med en större experimentgrupp få ett annat resultat, 

som går i bättre linje med teorin om 300 opm som effektiv gräns. 

För att kunna säkerställa resultatet bör studien upprepas med en 

större experimentgrupp för att kontrollera för detta. En annan 

möjlig faktor till varför provresultatet inte skiljer sig mellan 

grupperna kan vara att deltagarna, tack vare Prov 1, till viss del 

visste vad de skulle lyssna efter. Om de hade fått börja med att se 

videon utan några förberedelser skulle skillnaden mellan grupperna 

kunnat vara större. I så fall hade studenterna behövt försöka ta in 

all information snarare än bara vissa brottstycken. Dock vet man i 

verkligheten ofta varför man tittar på en video och vilken 

information man behöver få ut, så därför kan man argumentera för 

att experimentförfarandet ligger nära en verklig situation.  

Grupperna som hade högre hastighet behövde, som känt, kortare tid 

på sig för att se klart på videon inklusive tillbakahopp och stopp.  

Eftersom Grupp1,5x och Grupp2x oftare hoppade tillbaka i videon 

för att höra något de missat eller repetera något jämfört med Grupp 

1x och Grupp1,25x indikerar det på att det är svårare att uppfatta 

talet eller informationen om talhastigheten är högre. I så fall skulle 

effektiviteten med avseende på resultat kunna bero på vilken typ av 

information som levereras samt hur den levereras. Videon som 

användes i denna studie var grundläggande i sin information kring 

ämnet, och gick inte in på några djupare teoretiska detaljer eller 

formler. Det är möjligt att en viss typ av information, eller en viss 

svårighetsgrad i relation till ens förkunskaper, kan vara svårare 

uppfatta med en högre talhastighet. Till exempel skulle det kunna 

finnas en skillnad mellan ren fakta och beräkningsformler. Det är 

dock inget som denna studie behandlar, men är något som skulle 

vara intressant för framtida forskning.  

En annan möjlig anledning till att deltagare som såg videon i en 

lägre hastighet i mindre utsträckning valde att stoppa eller gå 

tillbaka, skulle kunna vara att de hann tröttna på att se på videon 

och därför valde att inte gå tillbaka för att repetera något; att 

motivationen blev lidande i likhet med Simonds et al. [16]. Detta 

skulle i så fall kunna styrkas av det faktum att det vanligaste 

intervallet att ’hoppa’ tillbaka för Grupp2x var över 31 sekunder, 

något som skulle kunna tyda på att de valde att hoppa tillbaka för 

att lära sig bättre genom att repetera. Även enkätsvaren avseende 

upplevelsen av att titta på videon indikerar på en felkälla. Trots att 

de deltagare som fick se videon i en högre hastighet upplevde att 

talhastigheten var snabbare och att det var svårare att hänga med i 

vad som sades, hade alla grupper liknande upplevelse av hur 

stressande det var att se videon. Detta resultat är lite motsägelsefullt 

då man skulle kunnat förvänta sig att de deltagare som upplevde att 

det var svårare att följa med i det som sades också skulle känna sig 

mer stressade. En möjlig förklaring till detta resultat är att själva 

situationen kändes stressande för deltagarna, och då speciellt för de 

deltagare som såg videon på normal och 1,25 gånger hastigheten. 

Då alla deltagare satt i samma rum under experimentet blev det 

tydligt när andra i rummet blev klara med videon och kunde börja 

fylla i enkäten och Prov 2. Med tanke på att det tog Grupp1x 

betydligt längre tid att se klart på videon, är det alltså möjligt att de 

kände att de låg efter och blev stressade på grund av det.  

Det är således svårt att dra någon slutsats om hur upplevelsen av 

stress var för deltagarna och vad som påverkade den. Däremot 
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indikerar enkätresultatet på att en högre hastighet (1,5 och 2 gånger 

högre) även upplevs som högre, men samtidigt var det bara 

Grupp2x som ville sänka hastigheten något. De tre andra 

hastigheterna verkade således upplevas som acceptabla för 

deltagarna. Men faktum kvarstår att för att kunna få en högre 

reliabilitet på enkätresultat borde deltagarna vara ensamma för att 

deras upplevelse inte ska bli påverkad av yttre faktorer. Ovan 

nämnda yttre faktor kan också vara en anledning till att grupperna 

som såg videon i en lägre hastighet i mindre utsträckning valde att 

gå tillbaka för att repetera något. Deltagarna som såg videon i 1 och 

1,25 gånger hastigheten kan ha känt att de inte hade tid att göra 

detta. Det skulle därför kunnat bli ett annat resultat även här, om 

grupperna inte varit blandade under experimenttillfällena. Det är 

dock värt att nämna att dela in grupperna i olika 

experimenttillfällen skulle kunna ha en påverkan på resultatet på 

Prov 2. I denna studie har prioritet lagts på att undersöka hur väl 

deltagarna presterar på detta prov jämfört med Prov 1; varför valet 

att alla grupper skulle vara representerade vid experimenttillfällena 

gjordes. På så sätt undvek man att yttre faktorer såsom veckodag 

eller tid på dygnet påverkade resultatet för en enskild grupp. 

Denna studie behandlar bara en kortare video som handlade om ett 

enda ämne, och det är möjligt att ett annat resultat erhållits med en 

längre video eller annat ämne. Det är tänkbart att man bara kan ta 

in information i en hög hastighet under en begränsad tid innan man 

blir överväldigad eller måste pausa för att reflektera. Därför skulle 

det vara intressant att undersöka vilken påverkan en längre video 

(exempel motsvarande föreläsningslängd) har på resultatet.  

Det är också tänkbart att både resultat och upplevelse påverkas av 

deltagarens vana av att se videor i en viss hastighet. Detta 

experiment har inte undersökt eller kontrollerat för deltagarnas 

vanor, vilket gör det till en möjlig felkälla. Det skulle dock vara ett 

område för vidare forskning att replikera experimentet efter en 

tillvänjningsperiod då deltagare fått se videor i sin tilldelade 

hastighet. Det är sannolikt att en god vana vid att lyssna på tal i en 

viss hastighet har en positiv inverkan på hur mycket information 

man kan ta till sig när man ser en video i en förhöjd hastighet, då 

nyheten av själva hastigheten i sig inte blir ett distraktionsmoment.  

Ett annat område som inte undersökts i den här studien är om 

kunskapen man fått från videon finns kvar efter en längre tid. Detta 

skulle kunna undersökas med hjälp av en uppföljning där 

deltagarna fick göra ett prov igen efter en viss tid.  

 

6. SLUTSATS 
Denna studie har fortsatt utforska området av kompression av 

hastigheten av en utbildningsvideo och dess påverkan på studenters 

inlärning. Resultatet visar på att det är möjligt att öka hastigheten 

på en video och utan att förståelsen av innehållet påverkas negativt. 

I och med detta skulle tid kunna sparas och användas till att 

exempelvis repetera innehåll. Då hänsyn tas till både effektivitet 

och upplevelse verkar 1,5 gånger normalhastigheten, eller cirka 240 

opm, vara den optimala hastigheten, då både resultat och 

upplevelse var densamma som normalhastigheten (ca 160 opm), 

men med en kortare tid för att se klart videon. Det är således möjligt 

att effektivisera inlärningen genom en högre uppspelningshastighet 

på utbildningsvideo. 
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Bilaga 1 

Genomförande 

 

1. Öppna webbläsare 

2. Svara på frågorna på bladet märkt Förkunskapsprov 

3. Titta på förberedelsevideon Kjell-TV - Gör en smoothie med John (Kommer inte att vara med i 

testet i övrigt)  

4. Räck upp handen så kommer vi och hämtar förkunskapsprovet och förbereder nästa video 

5. Titta på videon Kjell-TV - Hur funkar det? Trådlösa gigabitanslutningar med Wireless AC 

a. Starta tidtagarur samt videon 

b. Under videons gång får du bara pausa eller hoppa framåt eller bakåt i videon 

c. Stoppa tidtagaruret direkt när filmen är slut, spara tiden 

d. Stäng locket på datorn 

6. Svara på enkäten Enkät om tittarupplevelsen (där antecknar du också tiden du tagit) 

7. Gör testet Kunskapsprov efter video 

8. Lämna in enkäten och provet och få din KTH-mail avprickad  

 

 

Tack för att du medverkade! 
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Bilaga 2 

Förkunskapsprov 

 

Gruppnummer:______ 
 

Svara på nedanstående frågor så gott du kan 

 

1. Vilket år kom den första routern med AC-standarden till Sverige? 

 

2. Vad kallas Wireless AC-standarden med ett annat namn? 

 

3. Vilken standard är den direkta föregångaren till Wireless AC? 

 

 

4. Vilket frekvensband använder sig föregångarna i huvudsak av? 

 

 

5. Vilket frekvensband använder sig Wireless AC av? 

 

 

6. Vad är den stora skillnaden mellan Wireless AC och föregångaren? 

 

 

7. Nämn minst två fördelar med det frekvensband som Wireless AC använder sig av 

 

 

8. Nämn minst en nackdel med det frekvensband som Wireless AC använder sig av 

 

 

9. Vad blir den totala teoretiska maxhastigheten om man använder tre stycken dataströmmar som 

alla har hastigheten är 433 Mb/s? 

 

 

10. Om du har en dator med två dataströmmar och en router med tre dataströmmar, båda med stöd 

för Wireless AC. Vad blir den teoretiska maxhastigheten för dataöverföring mellan enheterna? 
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Bilaga 3  

Enkät om tittarupplevelsen 

Gruppnummer:_____ 
 
Din klockade tid (mm:ss):__________ 
 
Ålder:_______  
 
Datormodell (märke, tillverkningsår):_____________________________________________ 
 
Hörlursmodell (märke, in-ear/on-ear):_____________________________________________ 
 
Kön: 
Kryssa i ett av nedanstående alternativ 

o Kvinna 
o Man 
o Annat 
o Vill inte ange 

Fråga 1 – 8: Ringa in siffran som stämmer för dig (3 motsvarar neutralt) 

1. Kände du till ämnet sedan tidigare?  

 
Lite 1        2        3        4        5 Mycket 

 
2. Hur upplevde du talhastigheten i videon?  

 
Mycket långsam 1        2        3        4        5 Mycket snabb 

 
3. Kände du dig stressad när du kollade på videon? 

 
Mycket stressad 1        2        3        4        5 Inte alls stressad 

 
4. Hur var det följa med i det som sades i videon?  

 
Mycket ansträngande 1        2        3        4        5 Inte alls ansträngande 

 
5. Hur skulle du vilja justera uppspelningshastigheten på videon? 

 
Mycket långsammare 1        2        3        4        5 Mycket snabbare 

 
6. Hur gick det att koncentrera sig på videons innehåll?  

 
Mycket svårt 1        2        3        4        5 Mycket lätt 

 
Var god vänd  
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Forts. Bilaga 3 

 

7. Hur gick det att förstå innehållet i videon?  

 
Mycket dåligt 1        2        3        4        5 Mycket bra 

 
8. Hur mycket/lite upplevde du att talhastigheten påverkade vad du förstod av innehållet? 

 
Lite 1        2        3        4        5 Mycket 

 
9. Hoppade du vid något tillfälle tillbaka i videon? 

JA NEJ 

             
Fråga 10 – 12: Svara bara om du svarade JA på fråga 9 

10. Ungefär hur många gånger hoppade du tillbaka i videon? Ringa in ett intervall 

1-3      4-6     >7 
 
11. Hur långt hoppade du tillbaka? (Ringa in alla svarsalternativ som passar) 

1-5s    6-10s     11-20s     21-30s      >31s 
    

12. Varför hoppade du tillbaka i videon? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________ 
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Bilaga 4 

Kunskapsprov efter video 

 

Gruppnummer:______ 
 

Svara på nedanstående frågor så gott du kan 

 

1. Vilket år kom den första routern med AC-standarden till Sverige? 

 

2. Vad kallas Wireless AC-standarden med ett annat namn? 

 

3. Vilken standard är den direkta föregångaren till Wireless AC? 

 

 

4. Vilket frekvensband använder sig föregångarna i huvudsak av? 

 

 

5. Vilket frekvensband använder sig Wireless AC av? 

 

 

6. Vad är den stora skillnaden mellan Wireless AC och föregångaren? 

 

 

7. Nämn minst två fördelar med det frekvensband som Wireless AC använder sig av 

 

 

8. Nämn minst en nackdel med det frekvensband som Wireless AC använder sig av 

 

 

9. Vad blir den totala teoretiska maxhastigheten om man använder tre stycken dataströmmar som 

alla har hastigheten är 433 Mb/s? 

 

 

10. Om du har en dator med två dataströmmar och en router med tre dataströmmar, båda med stöd 

för Wireless AC. Vad blir den teoretiska maxhastigheten för dataöverföring mellan enheterna? 
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Bilaga 5 

Rättningsmall 
 

1. Vilket år kom den första routern med AC-standarden till Sverige? 

2012 

 

2. Vad kallas AC-standarden med ett annat (siffer-)namn? 

 802.11ac 

 

3. Vilken standard är föregångaren till Wireless AC? 

 Wireless N 

 

4. Vilket frekvensband använder sig föregångarna i huvudsak av? 

2.4 GHz 

 

5. Vilket frekvensband använder sig Wireless AC i huvudsak av? 

 5 GHz 

 

6. Vad är den stora skillnaden mellan Wireless AC och föregångaren? 

 Wireless AC är mycket snabbare 

 Hastigheten 

 

7. Nämn minst två fördelar med det frekvensband som Wireless AC använder sig av 

 Högre överföringshastigheter, plats för fler nätverk, mindre störningar 

 

8. Nämn minst en nackdel med det frekvensband som Wireless AC använder sig av 

 Kortare räckvidd, det går inte att ansluta alla enheter dit (de har inte stöd) 

 

9. Vad blir den totala teoretiska maxhastigheten om man använder tre stycken dataströmmar som 

alla har hastigheten är 433 Mb/s? 

 433+433+433 =1299 Mb/s 

 1300 

 

10. Om du har en dator med två dataströmmar och en router med tre dataströmmar, båda med stöd 

för Wireless AC. Vad blir den teoretiska maxhastigheten för dataöverföring mellan enheterna? 

 433.3 + 433.3 = 867 Mb/s 

 866 
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