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ABSTRACT 
In a more and more digitized society, the education has also been            
steeped in this digitization. This has lead to a rise in the            
production of video lectures which students, mostly at degree         
level, more often use for learning purposes. E-learning has many          
advantages since it, among other things, leads to an increased          
flexibility when studying. There are many previous studies on         
learning behaviours, screen sizes and video lectures. Earlier        
studies show that learning can differ depending on screen size but           
there are also studies showing the opposite. This bachelor’s thesis          
examines if screen size has an effect on how much one learns            
from watching a video lecture. This was done by grouping 34 test            
participants into three groups where they all watched a video          
lecture on three groups of screen sizes: small (4”-7”), medium          
(13”-17”) or large (27”). A few days before and directly after the            
test the contestants answered a survey with questions regarding         
the content in the specific video. The results are that differences           
between these screen sizes do not have a significant impact on           
how much one learns from a video lecture of interview type. This            
therefore means that one does not have to consider the screen size            
for that type of video lecture, either as a student or a video             
producer. 

SAMMANFATTNING 
I ett allt mer digitaliserat samhälle har även utbildningen blivit          
genomsyrad av denna digitalisering. Det har lett till en ökning i           
produktion av videoföreläsningar som studenter, på högskolenivå       
främst, allt oftare använder sig av i inlärningssyfte. E-lärande har          
många fördelar eftersom det bland annat leder till ökad         
studieflexibilitet. Det finns ett rikt utbud av tidigare forskning som          
kretsar kring områdena inlärningsbeteenden, skärmstorlekar och      
videoföreläsningar. Tidigare studier visar både på att det kan         
skilja sig i inlärning beroende på skärmstorlek men det finns          
också studier som tyder på motsatsen. Detta kandidatarbete        
undersöker om skärmstorlek har någon påverkan på hur mycket         
man lär sig av att se på en videoföreläsning. Det gjordes genom            
att gruppera 34 försöksdeltagare i tre grupper där alla fick se en            
vald föreläsningsvideo på tre olika grupper av skärmstorlekar:        
liten (4-7 tum), medel (13-17 tum) eller stor (27 tum). Några           
dagar innan och direkt efter undersökningen besvarade deltagarna        
även en enkät med sakfrågor om innehållet i den valda videon.           
Utifrån de resultat som framkom så visar det sig att olikheter           

mellan dessa skärmstorlekar inte ger en signifikant påverkan på         
hur mycket man lär sig av en föreläsningsvideo av intervju-typ.          
Det innebär alltså att man för sådana föreläsningvideor inte         
behöver ta hänsyn till skärmstorleken, varken som student eller         
som videoproducent. 
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1. INTRODUKTION
Videoföreläsningar är intressanta då de möjliggör att       
utbildningsinstitutioner såsom högskolor kan ge sina utbildningar       
till fler personer via distans, alternativt bidra till en större          
flexibilitet för studenter att lägga upp sin inlärning själva [4]          
Genom att undersöka videoföreläsningar och deras olika effekter        
på inlärning så kan det skapas mer drivkraft till att utnyttja denna            
teknik.  

På högskolenivå blir det allt vanligare att använda sig av          
videoföreläsningar då man dels inte behöver vara på en viss plats           
under en viss tid och dels om man vill ta sin tid att förstå ett ämne                
grundligt. Om man dessutom studerar på distans av olika         
anledningar är det särskilt viktigt att få ut det mesta av en sådan             
typ av föreläsning då det ersätter den traditionella fysiska         
föreläsningsmiljön. 

Moussiades m.fl.[13] diskuterade hur föreläsare bäst utvecklar       
lärande-videor, och tog upp varför video som lärandematerial har         
brett ut sig och stärkts. Exempelvis så var utvecklingen av          
videodelningstjänster på internet viktig då den har lett till en          
global distribution av material som skapat en stor tillgänglighet         
för studenter världen över . Enligt artikeln så ger videomaterial          
studenter ökad flexibilitet i vart och när de lär sig, något som de             
uppskattar.  

Om det inte skulle ge lika mycket inlärningsmässigt att se en           
videoföreläsning på mobilskärm som på en datorskärm eller        
TV-skärm är det fördelaktigt att veta det; för studenter så de kan            
maximera sin inlärning, men även för föreläsare som får mer          
kunskap om hur de ska skapa föreläsningsvideor. I detta         
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kandidatarbete undersöktes dessa möjliga skillnader i inlärning       
med fokus  på skärmstorlekskillnader.  

2. TEORI OCH RELATERAD FORSKNING 
Detta kapitel behandlar relevant forskning kring skärmar,       
E-lärade, videoföreläsningar och skärmars påverkan på tittaren.       
Dessa har grupperats i tre underkategorier där slutsatserna        
presenteras. 

2.1. E-lärande, video och studenter 
Videoföreläsningar är en del av så kallat e-lärande [18] (fr.          
engelskans E-learning). E-lärande innebär att en student kan ta del          
av kursmaterial på distans på sina egna datorer. m-lärande (fr.          
engelskans mobile-learning) är en underkategori till e-lärande       
[11]. Detta lärandefält utökar e-lärande till bärbara enheter såsom         
mobiler, bärbara datorer och surfplattor.  

I forskning kring m-lärande så finns det material kring hur          
upplevelsen av videoföreläsningar och annat inlärningsmaterial      
skiljer sig baserat på vilken plattform som används för att ta till            
sig materialet.  

I en artikel från 2005 av Concannon m.fl. [4] undersöktes          
irländska studenters inlärningsbeteenden och förhållning till      
teknikanvändning i lärandeprocessen. Det visade sig att många        
studenter använde internet som en sekundär källa till inlärning         
tillsammans med kurslitteraturen. Studenterna beskrev också att       
informations- och kommunikationsteknik (IKT) haft en allt       
viktigare roll för deras studier. Konsekvenser som beskrevs var         
mest relaterade till tekniska problem som kunde uppstå.  

Albó m.fl. [1] undersökte upplevd inlärning och popularitet av         
olika storlekar på mobila skärmar att se videoföreläsningar på,         
pekar på att laptopskärmar ger en mer positiv upplevelse. I samma           
studie fanns även en statistiskt signifikant andel studenter som         
föredrog en laptopskärm framför en smartphoneskärm.  

Mitra m.fl.l [12] fann att 89% av studenterna tyckte sig ha           
användning av video för inlärning. Dock verkar det vara ett          
frustrationsmoment när dessa videor inte fungerar eller inte        
laddar. Om videomaterial används på ett effektivt sätt kan det vara           
ett viktigt medel för både föreläsare och studenter [8,13]. 

Bland studenter går det att återfinna flera sorters inlärningsstilar.         
Li och Yang [8] undersökte hur olika sådana inlärningsstilar och          
även förhandsintresse för läroämnet påverkar studenters      
koncentration och resultat vid m-lärande. Enligt artikelns       
undersökning så verkar det viktigaste för resultatet vara att ha ett           
förhandsintresse för läroämnet. Koncentration på materialet och       
studierna befanns i samma artikel också vara viktigt då det fanns           
korrelation mellan skärmar och koncentration.  

2.2. Skärmstorlekar och påverkan på tittaren 
Det finns undersökningar om skärmstorlek gör en tittare mer eller          
mindre försjunken i videomaterialet denne tittar på. Att vara         
försjunken innebär att vara helt fördjupad i något [19]. Detta          
verkar mestadels kretsa kring kulturellt videomaterial såsom       
filmer och tv-serier alternativt tv-spels visualiseringar. Att tittare        
blir mer försjunkna är intressant då det möjligen kan leda till ökad            
inlärning [5].  

En hög koncentration på materialet ger positiva effekter på         
resultat av e-lärande [8]. Det verkar däremot inte finnas någon fast           
konsensus kring om det är mer positivt med små eller stora           
skärmar. Detta beror möjligtvis på att de flesta artiklar om ämnet           
ofta inte är tillräckligt omfattande och att skärmteknologier        
utvecklas i en snabb takt. 

m.fl. [16] undersökte huruvida 3 olika skärmstorlekar påverkade         
upplevelsen av försjunkenhet på filmtittare så framkom en        
skillnad mellan stora och små skärmar. De större skärmarna         
visade sig öka uppmärksamheten och känslan av försjunkning i         
filmerna. Det märktes dock att dessa ökningar hade avtagande         
förbättring i förhållande till skärmstorlek.  

Lombard m.fl.[9] påpekade att större skärmar inte nödvändigtvis        
korrelerade till ökad tillfredsställelse hos tittaren, efter att ha         
jämfört både subjektiva upplevelser och fysiologiska reaktioner på        
att se videoklipp på en 12 tum respektive en 46 tum skärm.            
Däremot fanns en större tillfredsställelse och kraftigare arousal        
vid tittande på en stor skärm. Arousal är en neurofysiologisk term           
som innebär att hjärnan och nervsystemet gör sig mer redo att ta            
till sig information [20]. Denna förberedelse för       
informationsinsamling kan möjligen vara viktig när det kommer        
till att lära sig från videoföreläsningar. 

Utöver begreppet försjunkenhet så finns flera undersökningar som        
behandlar begreppet närvaro i relation till skärmstorlekar. I        
undersökningen av m.fl. [17] kring perception och filmtittande        
gjordes en slutsats kring att det inte bara handlar om skärmens           
upptagande av synfältet som påverkar tittarens närvaro. I artikeln         
diskuterades att själva skärmens fysiska storlek kan ha en effekt          
på tittaren eftersom fysiskt stora objekt ger kraftigare fysiologiska         
reaktioner än små. 

Alla undersökningar tydde däremot inte enhälligt mot att stora         
skärmar vore optimala för närvaro och försjunkenhet. I en studie          
av Campanella m.fl. [3] från 2007 så jämfördes skillnader i          
tittarnas försjunkning när de fick se video på en iPod med en 2.5             
tum skärm och en tv med en 32 tum skärm. Resultaten visade att             
iPoden, skärmstorlek till trots, hade större effekt på hur försjunkna          
tittarna blev. Författarnas resonemang bakom varför detta gick        
emot tidigare undersökningar var att tittarna var mer fysiskt         
engagerade med iPoden. Författarna spekulerade också att       
videoklippets innehåll kan ha haft en påverkan: att actionklippen         
var för snabba och att detta i kombination med skärmstorleken          
överbelastade tv-tittarna. 

Bellman m.fl. [2] påpekade att skärmtyp (dvs. skärmar av olika          
storlek) påverkar tittaren mindre än synfältsvinkel när det kommer         
till minnet. I artikeln undersöktes olika aspekter av skärmar         
påverkar hur tittarna minns videoreklam. Testet som utfördes        
visar att vinkeln som skärmen tar upp i synfältet hade mindre           
effekt på minnet desto lägre vinkel som upptogs. Däremot fanns          
ingen signifikant skillnad i minnesbildning i relation till skärmens         
fysiska storlek. Det går alltså att se fysiologisk påverkan av          
skärmens storlek, men detta påverkar inte nödvändigtvis hur väl         
videomaterialet blir ihågkommet. 

2.3. E-lärande och Skärmar 
Mycket av forskningen kring skärmstorlek direkt kopplad till just         
e-lärande undersöker dess underkategori m-lärande. Denna      
forskning handlar om just skärmstorlekars påverkan på studenters        
lärande. Det finns forskning som undersöker hur samma sorts         
skärmar tar upp olika mycket av synfältet på olika avstånd och hur            
detta påverkar. Andra utvärderar relativt jämnstora skärmar där        
storleken bara skiljer någon tum. Det finns även jämförande         
undersökningar där skärmstorleken skiljer sig stort, men där det         
bara är två olika storlekar som jämförs. 

Maniar m.fl. [10] jämförde effekten på olika skärmstorlekar på         
mobiler för videobaserat lärande visade att en liten        
storleksskillnad mellan redan små mobilskärmar inte påverkar så        
mycket. Däremot skrevs det i samma undersökning att små         
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skärmar på ungefär 1.65 tum kan ha en negativ inverkan på en            
persons uppfattning om skärmkvalitén vilket i sig kan påverka         
inlärningen. 

Kim och Kim [7] visade att studenter har svårare att lära sig av             
små skärmar såsom dem i mobiltelefoner eftersom       
koncentrationsnivåerna då sviker. I den uppmanades till vidare        
forskning i ämnet för att utveckla metoder som gör det lättare för            
studenter att bibehålla koncentrationen. 

Även i Concannon m.fl. [4] drogs det en slutsats om att mindre            
skärmar kan vara mindre effektiva för inlärning. Det skrevs att          
detta kan bero på färg-, ljus- och fontdistortioner som ofta uppstår           
på mindre skärmar. Eftersom denna undersökning utgick ifrån        
inlärning av vokabulär var det särskilt viktigt att kunna läsa text           
noggrant från skärmen vilket gör att de nämnda faktorerna         
påverkar denna typ av inlärning i en högre grad. 

2.4. Syfte och Forskningsfråga 
På grund av videoföreläsningsfenomenet har det dykt upp allt fler          
vetenskapliga artiklar som undersöker olika sätt att förbättra den         

typen av föreläsning. Concannon m.fl. [4] understryker värdet av         
mobilt lärande för utbildningssyfte och tar även utmaningarna i         
dagsläget. Li och Yang [8] beskriver att det finns ett behov av att             
ytterligare utveckla metoder och strategier för mobilt lärande.        
Därför var vår undersökning aktuell och fyller ett viktigt syfte för           
studenter då vi undersöker och eventuellt drar en slutsats om en           
viss skärmstorlek ger optimal inlärning eller om det egentligen         
inte gör någon större skillnad att se en föreläsning från sin mobil            
eller att se på en TV-skärm. Utöver det är det av vikt för de              
utbildningsinstitut som producerar lärandematerial att veta hur de        
ska anpassa materialet beroende på typ av skärm eller skärmar          
som visar sig vara bäst lämpade. 

Frågeställningen blev följande: Har skärmstorlek någon påverkan       
på hur mycket man lär sig av att se på en videoföreläsning? 

3. METOD OCH 
DATAINSAMLINGSMETODER 

Detta kapitel behandlar metoden och datainsamlingsmetoderna      
som använts för att utföra undersökningen. Det har gjorts genom          
att dela in kapitlet i utförande, statistiska metoder, avgränsningar         
och bortfall. 

3.1. Utförande 
Undersökningen innefattade att 3 olika testgrupper fick se samma         
videoföreläsning på tre olika stora skärmar. Varje grupp        
tilldelades en skärmstorlek. Liten skärm (4-7 tum) innebär att         
testdeltagarna fick ta med sig egna mobiltelefoner. En medelstor         
skärm (13-17 tum) innebar att testdeltagarna fick ta med sig egna           
laptops. De stora skärmarna var stationära datorer på 27 tum.          
Videoföreläsningen [21] fanns på Youtube och testpersonerna       
plockades från årskurs 1-3 på medieteknikprogrammet på KTH.        
De valdes ut beroende på vad de har för storlek på skärm-apparat.  

Både före och efter de såg videon så fick de ett kunskapstest att             
besvara. Kunskapstestet innehöll både översiktliga- och      
detaljfrågor om materialet i videon. Utifrån dessa enkäter/test fick         
vi objektiv data. Den objektiva datan (skillnader i testresultat         
före/efter video för de olika grupperna) analyserades enligt        
lämplig statistisk modell för att se om det fanns någon signifikant           
skillnad mellan grupperna. Datan jämfördes även med liknande        
undersökningar.  

3.2. Statistiska metoder 
För att ta reda på om det fanns signifikant skillnad mellan           
datagrupperna eller inte användes främst envägs-ANOVA. Om       
P-värdet för respektive test inte översteg 0,05 råder en statistiskt          
signifikant skillnad mellan resultaten med en konfidensgrad på        
95%. Envägs-ANOVA är ett test som används när det endast finns           
en variabel som skiljer sig mellan grupper och att det finns minst            
två grupper.  

För att göra detta test så behövde datan i de olika grupperingarna            
kunna anses vara normalfördelad, för att ta reda på detta så           
gjordes ett Kolmogorov-Smirnov test. Ifall detta test gav ett         
p-värde > 0,05 ansågs datagruppen vara normalfördelad då den         
inte signifikant skiljde sig från en normalfördelad datagrupp med         
samma medelvärde och varians. Detta test gjordes på datan i          
för-test grupperna och på skillnaden mellan för-test och efter-test         
för att se om de hade normalfördelad data. 

Datagrupperna behövde även uppfylla kravet för homogen varians        
för att kunna användas i ett envägs-ANOVA test. För att ta reda            
på detta så gjordes ett Levene-test. I ett sådan test så uppfyller            
datagrupperna homogen varians om p-värdet är över 0,05. 

Om datagrupperna inte uppfyllde dessa krav så kunde ett         
Kruskal-Wallis test göras för att undersöka om det finns         
signifikant skillnad mellan gruppernas testresultat-skillnad då det       
inte förutsätter en normal-fördelning av data. Om p-värdet för         
detta test är under 0,05 så finns signifikant skillnad mellan n  

För att testa om det fanns någon signifikant skillnad för varje           
enskild grupp efter att de tittat på videon jämfört med före så            
gjordes ett Friedman-test på gruppernas för-efter datagrupps-par.       
Som i de andra testen så gäller det också här att om p-värdet             
översteg 0,05 så rådde en statistiskt signifikant skillnad mellan         
resultaten med en konfidensgrad på 95% 

3.3. Videoval 
Videon som försökspersonerna såg på är en 11 minuter och 47           
sekunder lång så kallad “Voice-Over”-föreläsning[21]. Alltså en       
föreläsning där man inte ser föreläsaren. Istället talar föreläsaren         
över informativa bilder. [14] föreslår att korta videor, upp till runt           
10 minuter, ger högst sannolikhet att videon ses färdigt. Det är           
också en så kallad intervju-föreläsning där två experter berättar         
om ett ämne via en låtsas-intervju. Bland de videor som ansågs ha            
lagom svårighetsgrad så hade VO-videor oftast bättre ljud och         
bildkvalité.  

Vi valde bort ämnen som låg nära kurser på         
medieteknikprogrammet på KTH då det är från detta program som          
majoriteten av försökspersonerna kommer. Längden ger oss en        
video som inte var för lång för att försökspersonen ska bli           
uttråkad/avbryta experimentet men inte heller för kort för att ändå          
innehålla mycket information.  

Videoföreläsningar från KTH vid en Youtube-sökning visade sig i         
stor utsträckning vara inspelningar av en föreläsare framför en         
tavla. Dessa videor brukar vara långa och av väldigt varierande          
kvalité. Att hitta en liknande video i ett obekant ämne hade varit            
ett alternativ men vi ansåg att en VO-video oftast kan kombinera           
tidskravet på ungefär 10 minuter och samtidigt hålla en hög          
kvaliténivå i bild och ljud.  

Eftersom det krävs en viss nivå av engelskkunskaper för att          
påbörja medieteknikutbildningen räknar vi med att studenterna       
som är med i undersökningen kan tillgodogöra sig informationen         
från en video på engelska.  
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För att minska spridningen av resultat orsakade av miljöfaktorer         
kommer alla befinna sig i en skolmiljö men eftersom vi inte har            
tillgång till tillräckligt många små och mellanstora skärmar att         
tilldela två av testgrupperna kommer dessa att tillfrågas om de har           
möjlighet att ta med sig skärmar inom ett bestämt omfång. 

3.4. Avgränsningar 
Att begränsa skärmens storlek till exakta mått skulle leda till två           
problem. Undersökningen skulle ta för lång tid om vi tillhandahöll          
de små och medelstora skärmarna på grund av        
budgetbegränsningar. Det skulle också ge oss en för liten mängd          
resultat då skärmar, speciellt mobilskärmar, ofta skiljer sig i         
storlek. För att undvika dessa problem så blir variationen på          
skärmstorlekar större än tre fasta storlekar. Avståndet från        

skärmen kommer vara ett på ungefär en armlängds avstånd så att           
det inte sker någon större variation. Skärmstorlekarna har        
definierats som följande: liten innebär 4-7 tum, medelstor betyder         
13-17 tum och stor betyder 27 tum. En bild för jämförelse kan ses             
i figur 1.  
 

3.5. Bortfall 
På grund av ett teknikproblem under första testtillfället så blev 17           
av 51 deltagares resultat utsatta för fel som gjorde att data           
insamlad från dessa deltagare blev obrukbar. Det resulterade i 34          
bidragande deltagare i slutändan. I grupperna 4-7 tum och 13-17          
tum deltog 11 och i gruppen 27 tum så deltog 12. 

 

Figur 1. 

 

Exempel på tre skärmar av de olika grupperna. Från vänster till höger: 27 tum, 4-7 tum, 13-17 tum. På skärmarna är 
videoföreläsningen [21] pausad vid tiden 4:03. Person i bakgrunden har fått sin identitet dold via retusch. 

 

4. RESULTAT 
Resultatet utgår i stor del från skillnaden av testresultaten från          
före och efter enkäterna. Denna skillnad kallas i rapporten för          
𝚫Testresultat. Skillnaden användes för att se hur mycket        
information som deltagarna har tagit till sig från videon, jämfört          
med hur mycket de kunde innan. En jämförelse av resultat per           
fråga presenteras också för att bidra med diskussionsunderlag        
kring metod.  

4.1. Testresultatsskillnader 
I tabell 1 respektive tabell 2 presenteras varians,        
standardavvikelse och medelvärde för resultatet av grupperna från  

före- och efter-testen. Före-resultaten var mycket låga och        
varierade mellan 0 och 4 poäng av maximalt 25 poäng. Alla i            
gruppen som tittade på 27 tums skärmen fick noll poäng, vilket  

 

 

 

syns i att gruppens standardavvikelse, varians och medelvärde är         
lika med noll i tabell 1.  

För testet före videon så var både variansen(1,47) och         
medelvärdet(0,55) högst i gruppen som tittade på 13-17        
tumsskärmar. Efter videon så fick samma grupp fortfarande högst         
medelvärde(14,00), men lägst varians(13,80). Ingen försöksperson      
nådde maxpoängen i efter-testet. Efter-resultaten låg mellan 5 och         
21 poäng och 𝚫Testresultat låg även mellan 5 och 21 poäng,           
vilket tyder på att högsta och lägsta förändringen blev för          
försökspersoner som i för-testet hade 0 poäng.  
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Tabell 1.Standardavvikelse,  varians och medelvärde för 
gruppernas testresultat före  videon 

 4-7 tum 13-17 tum 27 tum 

Standardavvikelse 0,6467 1,214 0 

Varians 0,4182 1,473 0 

Medelvärde 0,2727 0,555 0 
 

Tabell 2.Standardavvikelse,  varians och medelvärde för 
gruppernas testresultat efter videon 

 4-7 tum 13-17 tum 27 tum 

Standardavvikelse 3,899 3,715 3,904 

Varians 15,20 13,80 15,24 

Medelvärde 13,00 14,00 13,17 
 
Kolmogorov-Smirnov utfördes på datagruppernas före-test för att       
undersöka om datan var normalfördelad för att kunna i sådana fall           
göra ANOVA-test och om inte göra ett Kruskall-Wallis-test på         
den datan. Datan fanns ej vara normalfördelad med konfidensgrad         
95% då p-värdet låg under p-värde 0,05 för de grupper som inte            
enbart hade 0 poäng i för-resultat. För datagrupp 4-7 tum så blev            
p-värdet 0,006 och för 13-27 tum så blev p-värdet 0,036. För           
gruppen 27 tum så är standardavvikelsen 0 då alla försöksresultat          
i denna grupp var 0 poäng. Detta omöjliggör ett         
Kolmogorov-Smirnov test på denna data, men det pekar också på          
att denna data inte är normalfördelad.  

Ett Kruskal-Wallis test utfördes därför på för-test datan istället för          
ett ANOVA-test. Kruskal-Wallis testet gav ett p-värde på 0,5217,         
vilket tolkades med 95% konfidensgrad som att det bland         
grupperna inte fanns någon signifikant skillnad i förkunskaper        
som testades med frågorna i bilaga 1 bland grupperna. 

Ett Friedman-test utfördes mellan före och efter test resultaten för          
varje grupp. För att se om det gavs signifikant skillnad av att titta             
på videoföreläsningen. för grupp 4-7 tum så gav detta ett p-värde           
på 0,00091, för grupp 13-17 tum så gavs p-värdet 0,00091 och           
för grupp 27 tum så visade testet p-värdet 0,00053. Alla dessa           
p-värden var under 0,05 vilket visar på att det med 95%           
konfidensgrad gick att se en signifikant skillnad i resultat mellan          
när grupperna sett videon och när de inte sett videon, för alla            
grupper. Detta innebär endast att försökspersonerna fått       
information som de kunde använda för att svara på frågorna via           
videon till skillnad från då de i förkunskapstestet inte hade samma           
information. 

Kolmogorov-Smirnov testet utfördes sedan på varje grupps       
𝚫Testresultat och visade att dessa datagrupper. kunde anses vara         
normalfördelade. Detta test gav ett p-värde på 0,9712 för 4-7 tum,           
0,5755 för 13-17 tum och 0,6666 för 27 tum. Alla dessa p-värden            
var högre än 0,05 och därmed fanns ingen signifikant skillnad mot           
normalfördelad data med konfidensgrad  95%. 

Levene-testet på resultatskillnaden gjordes i tre par då det bara          
gått att göra med två datagrupper samtidigt.. Par 1: 4-7 tum och            
13-17 tum; par 2: 4-7 tum och 27 tum, par 3: 13-17 tum och 27               
tum . Par 1 gav p-värde = 0,836, par 2 gav p-värde = 0,997 och               
par 3 gav p-värde = 0,837. Inget av dessa p-värden är lägre än             

0,05 och därför finns ingen signifikant skillnad med        
konfidensgrad 95%. Grupperna kan därmed anses uppfylla kravet        
för homogen varians.  

Variansen för 13-17 tum gruppen är nästan en tredjedel mindre          
än andra. Detta presenteras i tabell 3. För 𝚫Testresultat så hade           
grupp 4-7 tum variansen 14,82, grupp 13-17 tum hade variansen          
11,07 och grupp 27 tum hade variansen 15,24. Levene-testet så          
visade att denna till synes väldigt olika varians inte var ett           
problem för att utföra ANOVA-testet. 

Medelvärdet skiljer sig något mellan gruppernas 𝚫Testresultat.       
Även detta presenteras i tabell 3. Grupp 4-7 tum hade medelvärdet           
12,73, grupp 13-17 tum hade medelvärdet 13,45 och grupp 27 tum           
hade medelvärdet 13,17. Denna skillnad är inte växande i relation          
till skärmstorleken som i  [11].  

Tabell 3. Varians och medelvärde för gruppernas 
𝚫Testresultat 

 4-7 tum 13-17 tum 27 tum 

Standardavvikelse 3,849 3,328 3,904 

Varians 14,82 11,07 15,24 

Medelvärde 12,73 13,45 13,17 
 

Envägs ANOVA på 𝚫Testresultat mellan grupperna gav ett        
p-värde på 0,90, som presenteras i Bilaga 4, som var högre än            
0,05. Detta innebär att med 95% konfidensgrad så finns det för           
dessa slumpmässigt valda försökspersoner, indelade i de tre        
undergrupper med olika skärmstorlekar som tittade på samma        
föreläsnings video, ingen signifikant skillnad mellan gruppernas       
𝚫Testresultat.  

4.2. Statistik över enkätens frågor 
Det kan vara av intresse att veta vilka frågor som flest deltagare            
hade svarat närmast maxpoäng eller de frågor som deltagarna fått          
minst poäng på eftersom det kan ge en antydan om vilka frågor            
som var svåra eller möjligen svårt formulerade och vilka som var           
lättare eller var formulerade på ett mer tydligt sätt. Det fanns           
endast två frågor i efter-testet där någon grupp fick en          
medelpoäng som motsvarade frågans maximala poäng vilket kan        
ses i tabell 4. Detta gällde fråga 2: “Vad målade man tempera            
på?” för gruppen som tittade på skärmar på 4-7 tum och fråga 12:             
“Hur gjorde målarna när de ville skapa en färg- eller          
skuggradient?” för gruppen med som såg på skärmar på 13-17          
tum. 

För gruppen som tittade på 27 tums skärmar så fick de sin högsta             
medelpoäng, i jämförelse med maxpoängen, på fråga 2 och fråga          
13: “Vilken metall användes för konst under tidiga renässansen?”.         
De frågor där grupperna fick lägst procentuell medelpoäng        
jämfört med maximala poängen var fråga 8: “Vad är ultramarin          
gjort av?” för gruppen som tittade på 4-7 tums skärmar och fråga            
1: “Nämn så många användningsområden av temperamålning som        
möjligt” för gruppen med 13-17 tums skärmar samt gruppen med          
27 tums skärmar. 

När medelvärdet per fråga för alla grupper undersöktes så syntes          
det att fråga 1 hade lägst medelpoäng jämfört med den maximala           
poängen medan fråga 2 hade högst medelpoäng jämfört med den          
maximala poängen. Dessa medelpoäng demonstreras ses i tabell 5.  
 

 



 

Tabell 4. Medelvärde per fråga per grupp, medel per fråga och max 
möjliga poäng per fråga 

 Medel/fråga/grupp Medel /fråga 

 
4-7 tum 13-17 tum 27 tum Alla Max poäng 

Fråga 1 0,91 0,64 0,83 0,79 3 

Fråga 2 1,00 0,91 0,92 0,94 1 

Fråga 3 2,18 2,18 1,67 2,01 6 

Fråga 4 0,82 0,91 0,67 0,8 1 

Fråga 5 1,73 1,73 1,58 1,68 2 

Fråga 6 0,64 0,82 0,75 0,74 1 

Fråga 7 0,64 0,82 0,75 0,74 1 

Fråga 8 0,27 0,55 0,5 0,44 1 

Fråga 9 0,45 0,73 0,58 0,59 1 

Fråga 10 1,00 1,00 1,17 1,06 2 

Fråga 11 0,91 0,64 0,67 0,74 2 

Fråga 12 0,82 1,00 0,75 0,86 1 

Fråga 13 0,91 0,91 0,92 0,91 1 

Fråga 14 0,73 1,18 1,42 1,11 2 
 

Tabell 5. Procentuell medelpoäng  per grupp per fråga och 
procentuell medelpoäng över alla grupper per fråga.  

100% = maxpoäng. 

 4-7 tum % 13-17 tum % 27 tum % Alla % 

Fråga 1 30,33 21,33 27,67 26,44 

Fråga 2 100,0 91,00 92,00 94,33 

Fråga 3 36,33 36,33 27,83 33,50 

Fråga 4 82,00 91,00 67,00 80,00 

Fråga 5 86,50 86,50 79,00 84,00 

Fråga 6 64,00 82,00 75,00 73,67 

Fråga 7 64,00 82,00 75,00 73,67 

Fråga 8 27,00 55,00 50,00 44,00 

Fråga 9 45,00 73,00 58,00 58,67 

Fråga 10 50,00 50,00 58,50 52,83 

Fråga 11 45,50 32,00 33,50 37,00 

Fråga 12 82,00 100,0 75,00 85,67 

Fråga 13 91,00 91,00 92,00 91,33 

Fråga 14 36,50 59,00 71,00 55,50 

5. DISKUSSION 
Undersökningen som utförs i detta kandidatarbete ämnade ge        
ökad förståelse kring användning av IKTs effekter på inlärning.         
Specifikt område var huruvida skärmstorlekar spelade roll i hur         
mycket en student lärde sig utifrån att titta på en          
föreläsningsvideo. 

5.1. Metoddiskussion 
En grupp studenter från medieteknikprogrammet på KTH fick        
delta i ett test där de delades upp i tre grupper, och fick se en               
föreläsningsvideo på olika stora skärmar. Före och efter videon         
fick de göra ett test, som såg likadant ut båda gångerna. Utifrån de             
resultat som framkom så verkar inte olikheter i skärmstorlekar ha          
en signifikant påverkan på hur mycket studenter lär sig av en           
föreläsningsvideo av intervju-typ. För undervisningsinstituten     
innebär det att videorna som produceras inte behöver vara         
anpassade för en viss skärmstorlek enligt vår data. 

Resultatet i denna studie kan ha påverkats av flera         
metod-relaterade faktorer. Den första faktorn är den grupp        
försökspersoner som testades. Denna grupp bestod av studenter i         
årskurs 1-3 från medieteknikprogrammet vid KTH, troligen så        
skulle resultatet kunna stärkas av att ha en större och mindre           
homogen grupp studenter från olika universitet och program. 

Urvalet av försöksdeltagare kan också ha påverkat resultatet.        
Eftersom deltagarna plockades från en kurs där det var ett          
obligatoriskt moment att delta i några      
kandidatarbetesundersökningar så kan detta ha lett till att några av          
deltagarna känt sig tvingade att vara där. Detta kan ha lett till att             
de helt enkelt ville göra klart testet så fort som möjligt för att             
kunna gå därifrån. Vilket kan förklara det avvikande resultatet (5          
poäng efter att ha sett videoföreläsningen) för en person som          
deltog i den stora skärmgruppen då svaren för den personen också           
var kortare och såg förhastade ut. Det fanns dock alltid möjlighet           
att dra sig ur testet när som helst. 

En annan faktor gäller att skärmarna existerade i samband med          
olika sorters apparater, med användningsområden som skiljer sig        
ifrån varandra. Det går inte att helt avlägsna apparatens utökade          
funktionalitet från skärmen i denna undersökning. En       
försöksperson kan ha varit mer van vid att använda sin laptop med            
en skärm på 13-17 tum, då denna möjligen används oftare vid           
studier. Detta kan möjligen förklara varför denna grupps        
𝚫Testresultat har ett medelvärde som är något litet högre än de           
andra två grupperna. Detta kan ha haft liknande påverkan på          
användning av de andra sorternas skärmapparater.  

En för framtiden intressant frågeställning att efterlikna den metod         
som använts här vore “Vad har val av skärmapparat för påverkan           
på hur mycket en lär sig av att se på en videoföreläsning?”. Bland             
den tidigare forskningen i ämnet skärmstorlek så hittades endast i          
Bellman m.fl.s [2] studie samt i studien av Campanella m.fl. [3]           
tankar om att apparaten som skärmen är kopplad till skulle kunna           
påverka tittaren, utöver apparatens skärmstorlek.  

Påverkan som beskrivs av Campanella m.fl. [3] verkar dock mer          
handla om hur man fysiskt interagerar med apparaten (håller den i           
händerna bl.a). På grund av detta, som skulle kunna ses som något            
bristande i den tidigare forskningen, så har inte detta heller ägnats           
någon hänsyn här. Om detta skulle haft en stor påverkan på           
resultatet i undersökningen så skulle det funnits avvikande resultat         
bland gruppen som fick använda sina mobiltelefoner, då de höll          
dessa på liknande sätt som deltagarna i Campanella m.fl. , vilket           
det inte gjorde.  

Bellman m.fl. [2] pekar på att denna faktor kan ha varit något            
som påverkat deras resultat i jämförelse med de studier de i sin tur             
drog i från. Däremot så beskriver de inte direkt de olika           
skärmapparaternas individuella mediala egenskaper påverkan,     
utan de försöker eliminera dessa genom att apparaterna        
konsekvent har samma färg. De ser dock till att de olika           
apparaternas vanliga användnings-miljöer replikeras i labbet.      

 

https://www.zotero.org/google-docs/?u95wpJ
https://www.zotero.org/google-docs/?nhwaED
https://www.zotero.org/google-docs/?gcC20B
https://www.zotero.org/google-docs/?y5SnFb


 

Exempelvis så bygger de ett låtsas-vardagsrum för tv-apparaten.        
Detta är möjligen inte tillräckligt för att, som de beskriver,          
undersöka olika skärmtypers effekter på hur tittare tar till sig          
reklamklipp.  

I flera av undersökningarna så hålls liknande tester med flera          
sorters apparater, med varierande skärmstorlekar, utan att ägna        
detta någon tillsyn. I framtida forskning om skärmstorlekar så bör          
apparaternas unika egenskaper tas i beaktning, alternativt så bör         
skillnader i utökad funktionalitet mellan skärmarna elimineras. En        
utförligare metod för frågeställningen i arbetet hade sett till att          
skärmarna använde samma teknik och upplösning, kopplade till        
samma uppspelningsenhet.  

Ytterligare en felfaktor kan komma bundet till skärmapparaternas        
olikhet. Enkäten som försöksdeltagarna fick fylla i efter att ha sett           
videon, och även instruktionerna för att utföra testet, läste de på           
sin tilldelade apparat. Detta kan ha försvårat för de         
försöksdeltagare som inte var vana vid att fylla ut enkäter på sina            
mobiltelefoner, alternativt kan det ha uppstått andra       
input-problem då de olika skärmapparaterna har olika       
input-metoder. 

Vissa av enkätens frågeformuleringar var möjligen inte tillräckligt        
specifika vilket märktes då det uppkom några frågeställningar där         
deltagarna ville ha förtydligande under undersökningen. Det kan        
ha bidragit till att det uppkommit en större variation bland          
deltagarnas resultat för dessa frågor. Exempel på vilka frågor som          
kan ha varit otydliga är: “Nämn så många användningsområden         
av temperamålning som möjligt.” och “Vad föreställde       
målningarna som visades i videon? Nämn så många du kan.”.  

Denna senare fråga fanns endast i efter-test enkäten och var tänkt           
att bidra till att se om studenterna kunde minnas olika mycket           
visuella detaljer utöver fakta. Dock noterades att bland svaren på          
denna fråga så verkar många ha missförstått genom att svara med           
målningarnas namn, eller namnen på personerna i målningarna.        
Dessa resultat förkastas därmed och denna aspekt av        
skärmstorlekarnas påverkan kunde inte undersökas. Det vore en        
intressant aspekt av skärmstorlekarnas påverkan på inlärning och        
minnesbildning att i framtida liknande forskning undersöka detta        
bättre. Utöver frågornas formuleringar kan även ordningen på        
frågeställningarna spelat in då de ställts i kronologisk ordning och          
inte slumpartat. 

Miljön som undersökningen skedde i skulle efterlikna en så         
naturlig studiemiljö som möjligt. Det ledde till att det även fanns           
distraktioner i datorsalen som undersökningen skedde på.       
Försökspersonerna fick boka in sig på olika tidsluckor inför         
deltagandet. Det fanns störningsmoment då det vid flera av dessa          
tidsluckor kom in, för undersökningen obehöriga, i salen och         
skrev ut papper vilket resulterade i ett starkt störande ljud från           
skrivaren.  

Valet av videon begränsade studien något. Detta val utgick främst          
utifrån längden på videon, hur främmande ämnet var i         
förhållande till de kurser som hålls för årskurs 1-3 på          
medieteknikprogrammet på KTH och att videon var av god         
kvalité gällande ljud och bild. För framtida forskning så bör först           
en undersökning av vilken den vanligaste samt mest effektiva         
sortens föreläsningsvideo är, för de olika skärmapparaterna då        
detta också kan skilja sig. Det finns även många olika          
studiemetoder bland studenter som också bör tas i beaktning i          
större framtida studier.  

En annan aspekt av videon var att den till skillnad från           
föreläsningsvideor i andra ämnen inte hade alltför mycket små         

grafiska detaljer. I ämnen som matematik eller samhällsvetenskap        
så kan det finnas grafer och stödtext i en föreläsningsvideo. Det är            
sannolikt att resultatet blivit annorlunda med en sådan video, då          
dessa grafiska detaljer hade varit olika svåra att läsa av på olika            
skärmstorlekar. 

5.2. Resultatdiskussion 
Om de felkällor som beskrivs i metoddiskussionen ovan kan         
försummas, och med stöd i viss litteratur, så visar resultatet av           
undersökningen att skillnader i skärmstorlek inte har en påverkan         
på hur mycket studenter lär sig av att se på en föreläsningsvideo            
av intervju-typ. Detta möjliggör en ökad flexibilitet för studenter         
som inte behöver oroa sig över att de tar till sig materialet olika             
effektivt på grund av deras tillgång till olika skärmapparater. Det          
hjälper även de lärare som som skapar föreläsningsvideor då de          
inte behöver ägna energi och tid på att skapa olika material           
anpassat till olika skärmstorlekar. Då kan de istället använda         
denna energi och tid till att skapa en föreläsningsvideo som är av            
en mycket högre kvalitativ nivå. 

Inom utvecklingen av skärmar har det kommit många        
innovationer de senaste tio åren, därför är mycket av den tidigare           
forskningen inte av lika stor relevans längre. Detta går att se då            
mycket av den tidigare forskningen som refereras till här kretsar          
kring mobilskärmar som är ungefär hälften eller en tredjedel så          
stora som medelstorleken på dagens mobilskärmar [15]. I        
skrivandets stund har en helt ny skärmtyp, nämligen vikbara         
skärmar, börjat släppas kommersiellt [6]. Utöver de aspekter av         
möjlig framtida forskning som nämns i övriga diskussionen så         
skulle det vara av intresse för framtida skärmanvändning att         
undersöka hur inlärningen av videoföreläsningar påverkas av       
olika storlekar eller dimensioner på video i samma skärm såsom          
på en vikbar telefon när den är uppvikt respektive vikt. 

6. SLUTSATS 
Det finns mycket teorier och forskning på skärmstorlekens effekt         
på människor som ser media på skärmar. Olika skärmstorlekar         
verkar kunna ge ge olika fysiologiska effekter, såsom arousal,         
men de kan också påverka psykologiska effekter såsom ökad         
försjunkenhet. I detta spelar även tittarens fysiska interaktion med         
skärmen en viss roll. I forskningen kring e-lärande har man funnit           
att studiematerial av hög kvalité och möjligheter för studenter att          
koncentrera sig på materialet en positiv effekt på lärandet. 

Har skärmstorlek då någon inverkan på hur mycket man lär sig av            
att se på en videoföreläsning? Ger olika stora skärmar olika          
förutsättningar för att studenter ska ta till sig informationen i en           
föreläsningsvideo? Syns påverkan av dessa möjliga fysiologiska       
och psykologiska effekter? Enligt de resultat som framkommit här         
så verkar det inte finnas någon signifikant skillnad i inlärning          
mellan att se en videoföreläsning på skärmstorlekar i spannet 4-7          
tum, 13-17 tum och 27 tum. Detta innebär att man inte behöver            
tänka på att välja rätt skärmstorlek för att titta på          
videoföreläsningar och de som producerar videoföreläsningar      
behöver inte ägna tid åt att anpassa sitt videomaterial för olika           
storlekar på skärmar.   
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Bilaga 1-Förkunskapstest 
 

1. Nämn så många användningsområden av temperamålning som möjligt 

2. Vad målade man tempera på? 

3. Vad hade detta material för nackdel, och hur åtgärdades nackdelen? 

4. Varför applicerade man Gesso? 

5. Vad innehåller tempera-färg? 

6. Vilka delade målare gille/yrkesgrupp med? 

7. Varför grupperades de tillsammans? 

8. Vad är ultramarin gjort av? 

9. Vad betyder ultramarin? 

10. Vad användes ultramarin till? 

11. Vad gjorde det komplicerat att att blanda temperafärger? 

12. Hur gjorde målarna när de ville skapa en färg- eller skuggradient? 

13. Vilken metall användes för konst under tidiga renässansen? 

14. Hur applicerades metallen? Fanns det specifika fördelar med appliceringsmetoden?  

 



 

Bilaga 2-Kunskapstest 
 

1. Nämn så många användningsområden av temperamålning som möjligt 

2. Vad målade man tempera på? 

3. Vad hade detta material för nackdel, och hur åtgärdades nackdelen? 

4. Varför applicerade man Gesso? 

5. Vad innehåller tempera-färg? 

6. Vilka delade målare gille/yrkesgrupp med? 

7. Varför grupperades de tillsammans? 

8. Vad är ultramarin gjort av? 

9. Vad betyder ultramarin? 

10. Vad användes ultramarin till? 

11. Vad gjorde det komplicerat att att blanda temperafärger? 

12. Hur gjorde målarna när de ville skapa en färg- eller skugggradient? 

13. Vilken metall användes för konst under tidiga renässansen? 

14. Hur applicerades metallen? Fanns det specifika fördelar med appliceringsmetoden? 

15. Vad föreställde målningarna som visades i videon? Nämn så många du kan. 

  

 



 

Bilaga 3-Rättningsmall 
1. Nämn så många användningsområden av temperamålning som möjligt 

Altarpieces/altartavlor. Paintings in private settings/Privata målningar. Portraits/Porträtt. 1 poäng per rätt svar. 3 poäng max. 

2. Vad målade man tempera på? 

Wood panels/Träpaneler 1 poäng 

3. Vad hade detta material för nackdel, och hur åtgärdades nackdelen? 

Warping/Deformerades. Absorbent/absorberande. Rough surface/Grov yta. Multiple pieces/Flera träbitar. Gesso.         

Sanding/Slipning. 1 poäng per rätt svar. 6 poäng max. 

4. Varför applicerade man Gesso? 

To make the wood non-absorbent and smooth/För att göra träet icke-absorberande och slätt. 1 poäng. 

5. Vad innehåller tempera-färg? 

Egg/ägg. Pigment. 1 poäng per rätt svar, 2 poäng max 

6. Vilka delade målare gille/yrkesgrupp med? 

Pharmacists/farmaceuter/apotekare 1 poäng max. 

7. Varför grupperades de tillsammans? 

They both ground things up and mix them together/Båda malde saker och blandade ihop de malda sakerna. 1 poäng max. 

8. Vad är ultramarin gjort av? 

Lapis lazuli. 1 poäng max. 

9. Vad betyder ultramarin? 

From over the seas/från över haven. 1 poäng max. 

10. Vad användes färgen ultramarin till? 

Ultramarine was only reserved for the most important figures or the most important parts of the painting, partly for economic 

reasons, but also for symbolic ones/Ultramarin användes för de allra viktigaste delarna av en målning, delvis för ekonomiska 

anledningar men även för symboliska anledningar. Blue coloring/Blå färg 1 poäng per rätt svar. 2 poäng max  

11. Vad gjorde det komplicerat att att blanda temperafärger? 

Tempera paint is not transparent/temperafärg är icke transparent. It dries very quickly/det torkar väldigt snabbt 1 poäng per rätt                   

svar. 2 poäng max. 

12. Hur gjorde målarna när de ville skapa en färg- eller skuggradient? 

They would layer fine lines on top of another color/de la ett lager av tunna linjer över bakgrundsfärgen. 1 poäng max. 

13. Vilken metall användes för konst under tidiga renässansen? 

Gold/Guld 1 poäng max. 

 



 

14. Hur applicerades metallen? Fanns det specifika fördelar med appliceringsmetoden? 

they used a very sticky, red clay to attach the gold to the surface of the painting/de använde en röd klibbig lera för att fästa guldet. 

the red clay underneath helps give the gold a warm glowing tone/den röda leran ger guldet en varm glödande ton. 1 poäng per                        

rätt svar. 2 poäng max. 

15. Vad föreställde målningarna som visades i videon? Nämn så många du kan. 

Ungefärliga beskrivningar av  de 4 bilder som fanns i videon, 1 poäng per rätt svar.  

 



 

 
Bilaga 4 - Tabeller: ANOVA 

 
ANOVA-test i excel på 𝚫Testresultat 

Notera F-krit är högre än F och att p-värdet är högre än 0.05 

 

Anova: En faktor       
       

SAMMANFATTN
ING       

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians   
Kolumn 1 11.00 140.00 12.73 14.82   
Kolumn 2 11.00 148.00 13.45 11.07   
Kolumn 3 12.00 158.00 13.17 15.24   

       
       

ANOVA       
Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 2.95 2.00 1.48 0,11 0,90 3.30 
Inom grupper 426.58 31.00 13.76    

       
Totalt 429.53 33.00     
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