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Marie Tanner & Carin Roos

Video – ett forskningsfält
i utveckling
Videografiska utgångspunkter i forskning om
social interaktion
Videobaserade forskningsmetoder utvecklas i snabb takt, inte minst beroende på den
tekniska utvecklingen inom videoområdet som medger nya och lättillggängliga lösningar för att i för forskningsändamål dokumentera olika visuella aspekter av människors
sociala interaktion. I takt med samhällets digitalisering har dock formerna för social
interaktion förändrats till att allt mer sker genom olika slags digitala medier – människors socialitet blir i allt högre grad uppkopplad. Här presenteras först en bakgrund
till videografi som metod och teori, följt av två exempel på hur video används i ett par
aktuella studier idag samt en avslutande diskussion kring några utvecklingsområden.

Den tekniska utvecklingen har idag gjort video till en lättillgänglig metod för forskare
inom en lång rad ämnesdiscipliner, som ett
alternativ till andra sätt att dokumentera
människors sociala liv i många olika sammanhang.
Det blir inte minst synligt i vårt arbete vid
Karlstads universitet inom den tvärvetenskapliga forskningsgruppen VIDA (Videoanalys i
forskning). Gruppen utgörs av forskare och
doktorander som använder sig av video på
olika sätt i sin forskning, och bildades för att
utveckla gemensam kunskap om hur man kan
vetenskapliggöra videons användning i forskning.
Det kan handla dels om teknisk användarutveckling, det vill säga hur kameror, ljus och
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ljud kan användas för så bra inspelningskvalitet som möjligt, och dels om olika metoder
för att bearbeta, representera och analysera
videodata. En viktig uppgift för VIDA är också
att vara ett kollegialt forum för att diskutera
specifika forskningsetiska frågor, som till exempel hur man säkerställer forskningspersoners integritet och konfidentialitet i samband
med dataproduktion, förvaring av data liksom
vid publicering av resultat.
En stor del av den forskning vi bedriver
inom VIDA-gruppen handlar om människors
sociala interaktion i olika pedagogiska och
sociala sammanhang.
Vi har i det sammanhanget ofta diskuterat
i vilken utsträckning olika studier ställer krav
på att vi kan kombinera de data som representeras som ljud och bild i en videofil med
nödvändig etnografisk bakgrundskunskap om
den omgivande kontexten.
Videografi är ett begrepp som på många
sätt svarar mot dessa diskussioner, och som
vi tagit som utgångspunkt för hur vi utvecklar
videoforskning i en tid då människors socialitet blir allt mer komplex, uppkopplad och där
visuella uttryck får allt större betydelse.
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Videografiska studier
av social interaktion
I ett specialnummer av tidskriften Qualitative
Research behandlas videografi som metod,
där Knoblauch och Schnettler1 menar att videografi som begrepp handlar om att använda
sig av video för att på olika sätt studera människors sociala interaktion, inom ansatser som
social konstruktivism, symbolisk interaktionism eller etnometodologi.
Det handlar alltså om kvalitativa videostudier, med en i någon mening tolkande ansats
i syfte att förstå meningsskapande processer i
social interaktion. Begreppet videografi återspeglar också att det handlar om forskning
med en etnografisk ansats, i den meningen att
forskare beger sig ut till de sammanhang man
vill studera i vad som ibland kallas ”natural
settings”, till skillnad från studier där forskare
iscensätter sammanhang för att kunna kontrollera förutsättningarna.
Inom etnografisk forskning har film och
fotografi som dokumentationsform sedan
länge använts. Medan det tidigare krävdes
tung och dyr utrustning, stora mängder video-
kassettband och krånglig redigeringsteknik
kan vi idag för en rimlig kostnad köpa små
och lätta videokameror, skapa högkvalitativa
filmer som lätt kan redigeras digitalt på den
egna laptopen.
Idag ser vi hur de tidigare så tunga och
stationära filmkamerorna ofta har ersatts av
små och lätta handkameror. Vi ser bland annat användning av bärbara så kallade go-prokameror, som forskare eller deltagare kan bära
på sig och som dokumenterar vart man går,
vad man ser och den omgivning man möter,2
liksom glasögon som kan dokumentera ögonrörelser med en än högre detaljrikedom.
När det gäller analys av videodata inrymmer videografisk forskning två distinkta tekniska och metodiska aspekter, nämligen teknik för inspelning respektive teknik/metod för
analys av det inspelade materialet, man talar
om ”recording” respektive ”viewing”. Även om
det är lockande att tänka att man med hjälp
av video kan fånga allt det som pågår i en situation, jämfört med svårigheten att hinna
anteckna under ett skeende, så är dock även

video en selektiv metod. Den begränsas bland
annat genom de urval som forskaren gör, och
måste göra, i samband med inspelningen.
Mondada3 talar här om vikten av att inta en
reflexiv hållning – under inspelningsarbetet.
Det innebär till exempel att forskaren under
inspelningen kommer att göra val som handlar om när man slår på och stänger av kameran, vilken vinkel man väljer, inzoomingsgrad,
antal mikrofoner och deras placering liksom
hur man själv har möjlighet att förflytta sig.
Det har också betydelse vad man väljer
som kamerans fokus under ett skeende, om
man till exempel har en ”setting centred”,
”participant centred” eller ”content centred”
ansats.4 Alla dessa ställningstaganden påverkar vilka videodata som konstrueras, och därmed vilka data man sedan har möjlighet att
återvända till, för att kunna göra upprepade
analyser. Teknik och metodologi är på så vis
tätt sammankopplade med varandra inom
detta slags videoforskning, där till exempel
valet att fästa go-pro-kameror på deltagarna
öppnar för helt andra analysmöjligheter än att
använda handkamera eller stativ.5 Detta innebär att en videostudies design är av avgörande
betydelse och att förberedelsefasen ska vara
och ofta är lång, oavsett typ av videostudie.
Ett forskningsområde där video blivit allt
vanligare är olika typer av utbildningsvetenskapliga studier. En anledning är de möjligheter detta ger att i detalj studera lärares och
elevers samspel i undervisningen genom såväl
verbala som icke-verbala resurser. Dels sker
det i storskaliga jämförande studier av undervisningsmönster,6 men det har också blivit en
allt vanligare metod inom etnografiskt inriktad klassrumsforskning, inte sällan med ett
uttalat intresse av att vilja fånga multimodala
aspekter av lärares och elevers interaktion.7
När det gäller forskning inom vissa områden som till exempel om spädbarnsutveckling,8 språkutveckling9 och om teckenspråk
och teckenspråkiga10 har videoproduktionen
betytt stora och viktiga språng i vår kunskap
om dessa områden. Utan video har denna typ
av forskning inte kunnat utan svårighet närma
sig de multimodala och samtidiga skeenden
som finns där, alltför snabba för att enkelt
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uppfattas och medvetandegöras.11 Nedan följer två olika exempel på forskning om barn
och utbildning, som belyser hur video som
metod utvecklats, nämligen forskning om
teckenspråkiga och döva barn och forskning
om kommunikation i relation till skolans digitalisering.

Teckenspråkiga barn
– visulitet som förutsättning
I stort sett all kvalitativ forskning om teckenspråkiga de senaste 20 åren har använt sig av
videoteknik, till och med när det är intervjustudier.12 Det beror förstås på teckenspråkets
visualitet men det handlar framför allt om att
komma så nära individens utsagor som möjligt.
Videodata med teckenspråkiga måste tolkas i flera steg språkligt, från teckenspråkiga
uttryck till skriftspråk som baseras på ett helt
annat språk med annan syntax och uppbyggnad. Talspråkliga data ska också ofta omsättas
i skriftspråk men steget däremellan är inte lika
långt, och båda utgår från samma språk.
Teckenspråkiga data är till sin natur multimodala på så sätt att rörelse, parallellitet,
mimik och ögonrörelser har betydelsebärande
funktioner i språket som sådant men kompletteras också av förflyttningar, ljud och icketeckenspråkiga gester.13 En förutsättning som
kräver särskild eftertanke är att de forskare
som arbetar inom det teckenspråkiga området ofta inte själva är fullt teckenspråkiga
och döva, vilket gör att teckenspråkstolkar
behöver användas som mellanhänder. Risken
är därför stor att tolkningsprocessen medför
att tillförlitligheten blir lidande. Därför blir
möjligheten att återgå till rådata och låta flera
personer tolka utsagorna viktig.
För teckenspråkiga barn är möjligheten
att uppfatta visuellt, och den visuella tillgängligheten, avgörande för hur de kan fungera
fullt ut. Framför allt är omgivningens visuella medvetenhet och deras teckenspråkiga
kunnande fundamentalt. 14 Videoteknik har
visat sig ha stor betydelse för upptäckande av
teckenspråkigas förmåga att hantera sådant
som parallella skeenden, användning av det
perifera seendet, förmåga att förstå och avläsa
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hörande personer etc., och en självklarhet när
det gäller lingvistiska studier av teckenspråkets uppbyggnad och användning, liksom små
barns teckenspråkiga utveckling.

Barn med hörselnedsättning
– visualitet som tillgång
I studier av barn och vuxna med hörselnedsättning spelar videoteknik också stor roll.
Utan videoteknik hade det varit svårt att studera visualitetens betydelse för dessa individer, särskilt med utgångspunkt i deras egna
perspektiv.
I kombination med den egna huvudburna
hörseltekniken av olika slag, som hörapparater
och cochlear-implantat, och annan hörteknik
är visualitet en stor tillgång och en nödvändighet för dessa personer.15 Med hjälp av videoteknik har forskare kunnat studera när, hur
och varför viss teknik fungerar för dem i relation till komplexa multimodala miljöer. Det
är svårt för en hörande person att bortse från
den auditiva miljön i tolkning av hur personer
med hörteknik uppfattar sin omgivning men
det är nödvändigt för att förstå personer som
i många lägen enbart måste lita på sin visuella
perception.16
Hörteknikens roll och dess användning i
komplexa sociala interaktioner blir däremot
uppenbar med hjälp av videoteknik där ljudet
kan stängas av, eller tas upp enbart via hörtekniken.

Video i uppkopplade klassrum
– förändrad visualitet
Klassrummet som plats för kommunikation
och lärande har i grunden ändrat skepnad i
takt att eleverna i hög grad utrustats med datorer och/eller surfplattor att använda i skolarbetet, samtidigt som eleverna själva är ständigt
uppkopplade via egna så kallade smarta mobiltelefoner.17 I projekten Uppkopplade klassrum18 och Textmöten studeras specifikt gymnasieelevers mobil- och laptopanvändning i
relation till andra kommunikativa resurser
såsom laptops, tryckta texter samt papper och
penna. Vi ser bland annat hur det uppkopp-
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lade klassrummet i grunden förändrar lärares
och elevers villkor för kommunikation och
informationssökande, genom den mångfald
av sociala medier, internetsidor och programvaror som uppkopplingen erbjuder.
Många gymnasieelever idag deltar parallellt i interaktioner på nätet och i det fysiska
klassrummet, där samtalsinnehållet kan vara
mer eller mindre undervisningsrelaterat.
Denna uppkopplade socialitet, som idag är
vardag för människor inte bara i skolan utan
i samhället i stort, tar sig dock andra visuella
uttryck än interaktioner i det fysiska rummet,
vilket innebär nya metodologiska utmaningar
för forskare som utifrån olika frågeställningar
vill studera social interaktion med video.
Den metodologiska utmaning som detta
innebär har forskarna i de två projekten tagit sig an genom att utveckla metoder för att
kunna spegla och spela in skärmanvändning
av olika slag i klassrummet och sammanställa
detta med den rumsliga klassrumsinteraktionen mellan lärare och elever. 19 I samarbete
med en fokuselev i taget placerar forskarna två
olika videokameror i klassrummet, en som dokumenterar elevens talade interaktioner i det

fysiska klassrummet och en som dokumenterar elevens textanvändning genom dator,
papper och penna. Dessutom speglas elevens
mobilskärm med hjälp av air-play-teknik till
forskarnas dator så att även all skärmaktivitet
kan spelas in. På så vis skapas alltså tre olika
videokällor som sedan redigeras ihop till en
film med tre olika rutor (se figur nedan).
Det är ett exempel på videoforskning som
tydliggör hur man finner nya vägar i takt med
att människors kommunikation, liksom det
omgivande medielandskapet, förändras. Genom att kombinera olika typer av inspelningsteknik blir det här möjligt att följa människors
kommunikation och textanvändning i olika
fysiska och virtuella rum, liksom hur samtidigt pågående interaktion i olika typer av
kommunikativa rum samspelar med varandra.
Vi kan också studera hur den situerade och
förkroppsligade interaktionen ansikte-motansikte mellan deltagare förhåller sig till den
digitalt medierade interaktionen via mobiler
och laptops. Fortfarande är dock viktiga utgångspunkter inom den etnografiskt inriktade
videoforskningen att forskarna ger sig ut till
de miljöer man vill studera för att skaffa sig en
MARIE TANNER

Exempel på hur data konstrueras genom att lägga samman tre videokällor, vilket möjliggör analyser av
hur olika kommunikativa resurser samordnas i klassrummets interaktion. Av forskningsetiska skäl har alla
deltagare avidentifierats i efterhand med ett redigeringsprogram.
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egen erfarenhet och bakgrundskunskap som
blir en viktig tillgång i analysarbetet.

Diskussion
Att välja video som forskningsmetod handlar
inte bara om att ersätta traditionella observationer och fältanteckningar, vilket vi ibland
ser exempel på, utan vi menar att videostudier
kräver en rad genomtänkta metodologiska och
inte minst forskningsetiska ställningstaganden
för att säkerställa vetenskaplig kvalitet.
I den här artikeln har vi velat beskriva
några aspekter av hur videografisk forskning
utvecklats i relation till olika förutsättningar
och i takt med att teknologier för människors
interaktion och kommunikation förändrats.
Videoproduktion i dessa sammanhang är dock
inte oproblematiska, utan aktualiserar “hur
forskarna närmar sig frågor om makt, ansvar
och etik”.20
Liksom alla forskningsmetoder inrymmer
videoforskning en mängd etiska avvägningar
kring integritet och konfidentialitet eftersom
videografisk forskning kommer nära den personliga sfären, 21 vilket kräver en lyhördhet
under fältarbetet.
Inte minst gäller detta den typ av videoforskning som involverar digital kommunikation, och studier av individer med funktionsnedsättning, som exemplifieras ovan. Vi
ser här ett stort behov av mer genomarbetade
etiska riktlinjer specifikt riktade mot videoforskning på såväl nationell som internationell
nivå.22
I projekten vi nämnt ovan i gymansiemiljö hanteras de etiska aspekterna i hög grad
genom samarbete med berörda forskningspersoner. Men om eleverna vet om att de är
inspelade – påverkar inte det hur de använder
sina mobiler? Jo, självklart kan vi inte utesluta
att forskarnas närvaro på något sätt påverkar
det skeende som studeras. Vi menar att det av
etiska skäl är viktigt att de elever som medverkar är fullt medvetna om att deras kommunikation dokumenteras så att de själva kan välja
att inte göra sådant de inte vill ska studeras.
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I samtal efteråt menar deltagarna att de
i stort sett använt sina mobiler och datorer
som vanligt, men att de ibland undvikit att
öppna ett meddelande eller gå in på en sida
som de inte vill visa upp för forskarna. Ingen
forskningsmetod kan helt undvika att påverka forskningpersonerna, vilket är ett faktum
som bara kan hanteras genom kontinuerlig
reflektion över på vilket sätt metoden påverkar forskningsresultaten och vad det betyder
för vilka slutsatser som kan dras.
Det är knappast unikt för video som metod att forskningsdeltagare väljer hur de vill
framställa sig i relation till forskarna, som är
något som även kan anses gälla i till exempel
en intervjusituation. Vi menar dock att den
medianvändning vi studerar i stor utsträckning reflekterar de vardagliga mediepraktiker som deltagarna ingår i och därför är både
möjligt och relevant att studera.
När det gäller forskning om och med personer med funktionsnedsättningar omfattas
de av de särskilda forskningsetiska regler som
ingår i personuppgiftslagens regelverk om så
kallade känsliga personuppgifter.23
Det kräver extra hänsyn från studiens start
till dess rapportering, särskilt i videografiska
studier. När det gäller teckenspråkiga uppger
de ofta själva att videoteknik är den vardagliga
mediepraktik som de lever med dagligen och
är trygga i. Sedan interaktion genom digital
teknik i realtid utvecklades kan de plötsligt
kommunicera precis som hörande har kunnat göra ända sedan telefonen uppfanns.24 De
beskriver därför inte forskarnas användning
av videoteknik som särskilt speciell eller störande.
Sammanfattningsvis menar vi alltså att
video som forskningsmetod är i stark utveckling, och att detta inrymmer stora möjligheter
att generera kunskap om kommunikation och
deltagande i ett föränderligt medielandskap.
Videografisk forskning innebär att studera
människors vardag med ett inifrånperspektiv,
genom att man som forskare söker sig ut till
olika miljöer och kommunikativa sammanhang och studerar dem i all sin komplexitet.
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