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Abstract
This study aims to ascertain how teachers use digital tools for educational purposes, seen from
a didactic and multimodal perspective. It also aims to investigate students attitudes towards
the digital technology used in their education. The study takes place at Södertörn University
College. It has been conducted through observations, questionnaires and interviews with both
teachers and students.
The results of the observations yielded consistent with the results from the interviews and
questionnaires. The study shows that teachers at the college sparingly use digital tools.
Lectures with PowerPoint presentations containing merely text and images were by far the
most common teaching tool. Teachers generally have a positive attitude towards digital tools,
but due to time constraints and limitations in how and what digital inputs that may be used in
teaching, they are limited in their choice of tools. The students also welcome the digital tools
and want greater access to the range of media aids in their training, and would like to see it
more frequently used in their education.
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Sammanfattning
Denna studie syftar till att, ur ett multimodalt perspektiv, få kännedom om hur digitala
verktyg används av lärare i undervisningssyfte på Södertörns högskola, samt studenters
inställning till de medietekniska hjälpmedlen. Detta har gjorts med hjälp av observationer,
intervjuer och enkätundersökningar som genomfördes med lärare och studenter.
Det resultat som observationerna gav stämde överens med resultatet från intervjuer och
enkätundersökningar. Studien visar att digitala verktyg används sparsamt av lärare på
högskolan. Föreläsningar med PowerPoint-presentationer som i stort sett enbart innehöll text
och bilder var i särklass det vanligaste undervisningsredskapet. Lärarna har generellt en
positiv inställning till digitala verktyg men på grund av tidsbrist och begränsningar i hur och
vilka digitala hjälpmedel som får användas i undervisningen hämmas de. Även studenterna
ser fördelaktigt på digitala verktyg och önskar ett större utbud av medietekniska hjälpmedel i
deras utbildning.

Nyckelord:
Medieteknik, didaktik, multimodalitet, utbildning, digitala verktyg, studenter, lärare.
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1. Inledning
Under de senaste decennierna har det skett stora framsteg inom digital teknik. Nya
teknologier utvecklas ständigt och har ett stort inflytande på samhället. Integrationen av
teknik och rörlighet är en del av denna utveckling. Den bärbara datorn och mobiltelefonen
fungerar som våra externa minnen, informationskällor och länkar till världen, var vi än
befinner oss (Säljö, 2010). Den samhälleliga digitaliseringen är vitt utbredd. Bankärenden
sker i huvudsak digitalt, precis som biljettbokningar, shopping och nyhetsuppdateringar, samt
kunskapsspridning. I den här uppsatsen kommer vi att fokusera på det sistnämnda och
presentera en undersökning om nyttjandet av digitala verktyg inom undervisningen på
Södertörns högskola.
Anledningen till att vi valde att studera detta var digitaliseringens betydande roll i samhället,
men inte lika självklara roll i högskolan. Vi ville ta reda på hur det såg ut på Södertörns
högskola, då vi ser ett problem i att högskolans digitaliseringsutveckling inte står i relation till
den i samhället. En utbildning ska förbereda studenterna för yrkeslivet och i det ingår
kunskaper om och erfarenheter av digitala verktyg.
Genom intervjuer med lärare och forskare sökes svaret på hur läraren ser på didaktisk design
och ett multimodalt undervisningssätt, och hur detta praktiseras. Lärares användning av
digitala verktyg studeras och ställs i relation till teorin om multimodalt lärande och didaktisk
design, då utformningen av undervisningen är relevant ur ett pedagogiskt perspektiv. Även
studenternas synvinkel på användningen av digitala verktyg belyses för att göra det möjligt att
jämföra och dra paralleller mellan lärare och studenter. Studien är gjord på Södertörns
högskola med hjälp av intervjuer, observationer och enkätundersökningar som utfördes med
både lärare och studenter för att få ett så uttömmande och korrekt resultat som möjligt.

1.1	
  Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på Södertörns högskola använder digitala
verktyg som hjälpmedel i sin undervisning. Undersökningen belyser även hur lärare förhåller
sig till de möjligheter en digital undervisningsmiljö tillhandahåller. Med avsikt att få ett
studentperspektiv på ämnet utförs dessutom en undersökning där studenters uppfattning om
det digitala utbudet inom utbildningen åskådliggörs.
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1.2	
  Frågeställning
Innehållet i den här uppsatsen utgår från följande frågeställning:
•

Hur används digitala verktyg som hjälpmedel av lärare i undervisningen på
Södertörns högskola?

Vi har även utgått från nedanstående underfrågor:
•

Hur ser lärarna på digitala resurser ur ett multimodalt och didaktiskt perspektiv?

•

Hur ser studenterna på utbudet av digitala verktyg i undervisningen?

1.3	
  Avgränsning
Med anledning av undersökningens tidsram var det rimligt att begränsa utförandet av studien
till endast en högskola. Valet av högskola föll på Södertörn då vi som utfört undersökningen
är registrerade studenter på högskolan och har tillgång till studentforum, institutioner och
kontaktuppgifter.
För att avgränsa studien lades fokus på digitala verktyg såsom filmer, tutorials, ljudfiler och
föreläsningsbilder (PowerPoint-presentationer) som visas med projektor, samt ljud- och
filminspelade föreläsningar. Detta då syftet var att undersöka medietekniska hjälpmedel som
kan ha en utbildande funktion, och inte verktyg som nyttjas i administrativt syfte såsom mail
och studentforum. De undervisningsformer vi valde att begränsa oss till var föreläsningar och
olika examinationsmoment (såsom salstentamen, redovisningar och skriftliga inlämningar).
När vi skriver om undervisning är det dessa former vi syftar på. Undersökningens empiriska
utgångspunkt är avgränsad att handla om undervisning i föreläsningsform då det är
föreläsningar som observerats.

2. Bakgrund
Sedan 2005 har Sverige, Norge och Island haft lägst antal invånare som inte använder IT
(informationsteknik). Den digitala kompetensen i Sverige är hög, dock ligger vi sämre till än
andra länder i Europa vad gäller professionell IT-kompetens (SOU 2014:13). Det här tyder på
att digitaliseringen har ett fast grepp om Sverige och att IT-användandet är mycket utbrett
men att man från regeringshåll inte lyckats applicera samhällsutvecklingen på skolan, framför
allt inte på de högre utbildningarna såsom högskolor och universitet.
6

Staffan Selander och Eva Svärdemo-Åberg (2009, s. 24) menar att i och med att vi trätt in i ett
informations- och tjänstesamhälle sker en förändring i skolstrukturen. Skolan, från grundskola
till universitet, har blivit mer inkluderande till skillnad från förr och samtidigt mindre styrd.
”Statens styrning sker numera genom utvärdering och uppföljning snarare än genom direktiv”
skriver de och fortsätter förklara hur man till följd av utvecklingen ser hur idéer om hur
skolan ska organiseras och undervisningen ska ske blivit många fler. Den didaktiska designen
förändras och vikten av att lärare och studenter utformar skolan tillsammans blir större.
Didaktik innebär undervisningens och inlärningens teori och praktik. Det rör frågor som är
kopplade till undervisningens förutsättningar och genomförande, samt den enskilde individens
lärande i olika miljöer (Nationalencyklopedin, 2014). Didaktisk design innefattar bland annat
undervisning och digitala verktyg. Läraren designar kunskapsförmedlingen utifrån lärandets
förutsättningar, som exempelvis vilka resurser som ska användas, hur tiden ska disponeras
och hur bedömningskriterier ska tolkas, samt lokalens utformning (Stockholms universitet,
2012). Dessa förutsättningar förändras ständigt i och med att tekniken utvecklas, och detta har
betydande konsekvenser för utbildningen. Det skapar dilemman om hur man undervisar och
vad man ska lära ut, och det får materiella konsekvenser genom mindre budgetar för skolor
och universitet. Digitala studiematerial och medietekniska resurser är inte en del av ordinarie
undervisningsmetoder i den utsträckning som man kunnat vänta sig i förhållande till
samhällets digitala utveckling (Säljö, 2010).
För att i högsta möjliga mån vara redo för det arbetsliv som följer efter hela skolgången och
för att kunna vara aktiv och dra fördelar av alla möjligheter samhället erbjuder är det av stort
värde att ha digital kompetens (SOU 2014:13). Jan Gulliksen som är ordförande i
digitaliseringskommissionen skriver;
”Digitaliseringen är en del av livet, allt svårare att skilja ut. Digitaliseringen är
ingenting som står bredvid eller som konkurrerar med andra satsningar (...) Vi har
hittills bara sett början på digitaliseringens möjligheter.” (SOU 2014:13, s.12).
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Digital kompetens är ett brett begrepp och ingår i de nyckelkompetenser för livslångt lärande
som Europaparlamentet och rådet tagit fram för att beskriva den IT-kunskap som behövs för
att människor ska kunna ta del av informationssamhället. Det innefattar säker och kritisk
användning av informationssamhällets teknik och grundläggande färdigheter inom
informations- och kommunikationsteknik (IKT), både i arbetslivet och på fritiden. Det måste
till en förändring för vilka kunskaper som behövs i samhället för att kunna integreras och ta
del av bland annat arbetsmarknaden. Säljö (2010) menar att tekniken bidrar till att omvandla
föreställningarna om vad lärande är, att förväntningarna på vad människor ska behärska bör
utvecklas. Därför bör grund- och yrkesutbildningssystem bidra till att utveckla sådan
kompetens och ge människor möjligheten att lära sig dessa färdigheter och tekniker
(Europeiska kommissionen, 2007).
En annan viktig dimension av denna utveckling som man ser är förändringarna i tillgång till
information. Vi kan ansluta oss till webbplatser, databaser, bibliotek och andra resurser för att
tillgå olika typer av kunskap, vilket besvarar många frågor och utmaningar (Säljö, 2010).
Detta tar även Selander upp men ifrågasätter skolans utveckling inom den didaktiska designen
som han menar begränsar studenters möjlighet att omforma kunskapen och representera den
multimodalt. Han förklarar att sättet de lär sig på kolliderar med sättet de examineras på, och
menar att det inte gör studenterna rättvisa om kunskap konsumeras till exempel via film, ljud
och bild och sedan ska representeras med papper och penna (Stockholms universitet, 2012).1
Multimodalitet innebär att kommunikation och representation av kunskap sker genom flera
olika teckenvärldar, olika semiotiska resurser. Idag använder vi datorer, mobiltelefoner,
surfplattor och radio för att förmedla ljud, bilder, rörliga bilder och texter samt ord, som på
olika sätt förklarar företeelser i världen. Det är dessa fenomen som Selander och Kress (2010)
sammanfattar som teckenvärldar. Multimodalt lärande handlar om hur de olika
teckenvärldarna, som tillåter människan att ta till sig och uttrycka kunskap med olika tecken
som skapar mening och sammanhang till någonting, används i studiemiljö (Selander &
Svärdemo-Åberg 2009, s. 27, Selander, 2012).

1

Selander, Staffan; professor i didaktik, Stockholms universitet. 2014. Intervju 9 december.
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2.1	
  Teori	
  och	
  tidigare	
  forskning	
  
2.1.1	
  Multimodalt	
  lärande	
  
Att undervisa på ett multimodalt sätt, det vill säga med flera olika hjälpmedel som ger
möjligheten att tolka en och samma sak på flera olika sätt beroende på hur saken presenteras,
ger en bra möjlighet för studenter att kunna förstå och ta till sig information på bästa sätt.
Selander och Kress (2010) beskriver olika teckenvärldar som uppfattas och representeras på
olika sätt beroende på vem som exponeras för dem. Detta kan härledas till Pia Wallenkrans
(1993) forskning och förklaring om multisensorisk inlärning, eller sensomotorik som det även
kallas. Hon förklarar hur varje individ har olika bra perceptionsförmåga för olika sinnen.
Vissa tar till sig kunskap bäst genom till exempel bilder och filmer då de har bra visuell
perception, medan andra bäst lär sig genom att lyssna på musik, talböcker eller föreläsare och
då har en bättre utvecklad auditivt perceptionsförmåga. Vidare förklarar Wallenkrans (1993)
hur vi kan kompensera ett svagare sinne med något av de andra som fungerar desto bättre.
Även ur den aspekten är multimodal undervisning till fördel för studenters kunskapsinlärning
eftersom olika teckenvärldar täcker en bredare grupp. Selander och Svärdemo-Åberg (2009)
pekar även på detta samband och förklarar att meningsskapande, kommunikativa handlingar
är grunden för lärande och att den kognitionsforskning som görs idag med fokus på hur
hjärnan jobbar med variation och selektion är relaterad till detta.
Den teoretiska grunden i den här uppsatsen är ett multimodalt perspektiv där vi utgått från
Selanders och Kress (2010) teori om hur multimodalitet är till fördel för människans förmåga
att lära och representera kunskap. Selander och Svärdemo-Åberg (2009) menar att det inte
avgörs av vilket verktyg vi använder, utan hur vi använder möjligheterna som ett verktyg
erbjuder.2 Detta brukar sammanfattas som ett verktygs affordance och kan förklaras
ytterligare som relationen mellan användaren och verktyget som avgör användbarheten för
verktyget (Gibson, 1986). I den här uppsatsen syftar vi på att nyttja de egenskaper digitala
verktyg och hjälpmedel erbjuder när vi använder ordet affordance. De digitala verktyg som
lyfts fram i den här uppsatsen undersöks inte ur ett tekniskt perspektiv utan ur ett pedagogiskt
och didaktiskt perspektiv där värdet av tekniken som finns ligger i hur man på högskolan kan
utnyttja möjligheterna med den. Att se på digitala verktyg ur ett multimodalt perspektiv
innebär att man kan se möjligheter för varje individ att kunna tillgodose sig kunskap, men

2
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också att kunna uttrycka den kunskapen på det sätt som passar bäst (Selander & Kress, 2010,
Selander & Svärdemo-Åberg, 2009).
Gross (2000) menar, i likhet med Selander, Kress (2010) och Wallenkrans (1993), att
människan bäst lär sig genom att använda fler sinnen och förmågor än de vi vanligen
använder. Enligt Gross (2000) blir inlärningen lättare om vi själva får välja hur vi ska ta till
oss kunskapen.

2.1.2	
  Digitaliserad	
  undervisning	
  
Säljö (2010) menar att det är tveksamt om investeringar i digitala verktyg kommer att
resultera i högre prestation för att det utmanar traditionell undervisning och lärande. Digitala
resurser är inte tillåtna i många av de system som testar studenters prestationer, till exempel
internationella jämförande studier till PISA-undersökningar (Programme for International
Student Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study).
Säljö (2010) hävdar att det råder tvivel om digitalisering i skolan skulle visa resultat på högre
prestation när testerna som avgör prestationernas kvalitet görs med papper och penna.
Kunskap om Internet, programvara och tangentbord påverkar inte resultatet till det bättre i
tester som inte innefattar sådana resurser. I den traditionella uppfattningen om kunskap som är
inbäddad i många skolsystem, begränsas det som ska läras ut till läroboken och dess urval av
information (som ibland även regleras av myndigheter) (Säljö, 2010).
Selander ifrågasätter dock detta sätt att mäta kunskap på och menar att i dagens samhälle så är
många av de tester som görs för att jämföra studenters prestationer förlegade. Han hävdar att
möjligheterna att kunna representera (alltså återskapa, återberätta och omformulera) kunskap
behöver vara i linje med de möjligheter som finns för att ta till sig kunskap. Vi går från ett
industrisamhälle till ett tjänstesamhälle och måste se över vad vi behöver för kunskap och
litteracitet, menar Selander.3
Även Anna Åkerfeldt (2014) ifrågasätter det traditionella sättet att testa studenter och deras
kunskap. Hon har genomfört en observation som utgår från frågan hur olika tekniker formar
studenternas möjlighet att representera kunskap i en tentamenssituation. Undersökningen
fokuserar på två olika grupper av studenter som får utföra två tentamina på var sitt sätt. Den
ena gruppen skriver med penna på papper medan den andra gruppen utför tentamens digitalt.
3
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Med olika mätverktyg kopplade till pennan och handrörelser respektive datorn och
tangentbordet visar resultatet på hur de som skrev analogt la ner mer tid på att skriva och ta
paus i skrivandet, men la avsevärt mycket mindre tid på att korrigera texten. Vidare visade
undersökningen att de som uttryckte sig med digitala verktyg kunde uttrycka sig friare och
tydligare då de inte hade ett begränsat utrymme att skriva på, samt hade lättare att korrigera
och omformulera sig.
Mycket med anledning av digitaliseringen i samhället har ett nytt sätt att undervisa
möjliggjorts. Metoden kalls Det omvända klassrummet eller Det flippade klassrummet (eng.
The flipped classroom) och innebär att man vänder på de traditionella tillvägagångssätten.
Istället för att läraren presenterar fakta och lär ut ämnet i klassrummet och sedan ger
studenterna en hemuppgift som ska lösas på egen hand, ser studenterna på inspelade
föreläsningar och informativa filmer hemma för att sedan i interaktion med läraren och
klassen lösa problem och svara på frågeställningar som uppkommit (Barker, 2013). Med den
här metoden tar man bättre tillvara på resurserna och kan genom samspel, diskussion och
lärarens hjälp få ut mer av sina studier, menar Clyde Freeman Herreid och Nancy A. Schiller
(2013). Vidare listar de tidigare forskningsprojekt inom området som visar många fördelar
med denna metod. Bland annat Fultons (2012) undersökning där hon presenterar fördelar som
ger bättre insyn i studenternas studieprocess, tillgång till föreläsningar när som helst, bättre
prestationer, intresse och engagemang från studenterna, samt tidsenligt sätt att undervisa på.
Enligt den enkätundersökning som Freeman Herreid och Shiller (2013) genomförde som en
del av sin studie visade det sig att lärare anser att det är svårt att få tag i filmade föreläsningar
eller informativa filmer av bra kvalitet, och att det är mycket tidskrävande att filma egna
föreläsningar.
Säljö (2010) är vidare kritisk till att digitala resurser införs då det är svårt att hitta några starka
belägg för att studieresultaten blir bättre om datorer införs. Snarare verkar det som att
"inverkan beror på ett positivt sammanflöde av flera variabler, såsom studenternas
engagemang, gruppdeltagande, frekvent interaktion och feedback från mentorer, samt
anslutningar till verkliga sammanhang" (Säljö, 2010, s. 3). Alltså digitaliseringen garanterar
ingen förbättring i undervisningsmetoder, och om det skulle göra det så skulle det inte vara
entydigt (Säljö, 2010).
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2.1.3	
  Lärares	
  IT-användning	
  i	
  högre	
  utbildning	
  
Johan Lundin, forskare i tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Lars Svensson, forskare i
informatik vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet har genomfört en studie på
Högskolan väst och Göteborgs universitet där lärares IT-användande undersöktes (Lundin &
Svensson, 2012). De menar, i enlighet med vad Selander pekar på gällande att vi går från ett
industrisamhälle till ett tjänstesamhälle, att det finns många variabler som indikerar att skolan
är inne i en förändringsprocess.4 Bland annat pekar de på hur visions- och målbeskrivningar
från de flesta högskolorna i Sverige uttrycker att IT ska användas mer för att öka
tillgänglighet och flexibilitet, samt att få in nya studenter och studentgrupper. Vidare hävdar
de att högskolorna har en idé om att ökat IT-användande skulle kunna öka kvaliteten på
utbildningen på olika sätt. Utöver denna attitydförändring bidrar utvecklingen av den digitala
infrastrukturen till att studenterna förväntar sig att teknik ska användas för bland annat
kommunikation med lärare och kurskamrater (Lundin & Svensson, 2012).
Lundin och Svensson (2012) hävdar att det är vanligt förekommande med
teknikadoptionsperspektiv, det vill säga om läraren har positiv inställning till IT så kommer
man i högre grad använda digitala verktyg i undervisningen, och att det finns en idé om att
attityd styr hur mycket man använder IT som lärare. Men som en del av studien undersökte de
hur lärares attityder var gentemot IT-användning samt hur mycket IT som användes, och det
fanns inga samband mellan en positiv attityd och hög användning. De förklarar hur de i
tidigare forskningsprojekt sett att studenternas krav på den service digitalisering innebär, varit
den drivande kraften vid IT-implementering i högskolan snarare än lärares motivation.
Vidare visade deras undersökning ingen nämnvärd skillnad på IT-användningen mellan olika
åldrar eller generationer.
Av Lundins och Svenssons (2012) undersökning kunde de dra slutsatsen att hur den lokala
verksamheten är organiserad i kombination med lokala pedagogiska kulturer verkar ha en stor
inverkan på hur IT används i undervisningen. De kom även fram till att de flesta lärarna har
ett positivt förhållningssätt till IT som verktyg i undervisningen och att det stöd och den
utveckling som idag främst läggs på individen istället bör läggas på verksamhetsutveckling
där IT blir en integrerad del.

4

Selander, Staffan; professor i didaktik, Stockholms universitet. 2014. Intervju 9 december.
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3. Metod
För att genomföra den här studien användes metoder för insamling av kvantitativ och
kvalitativ data för att få en bredd och ett djup i undersökningen. Den kvalitativa datan består
av semistrukturerade intervjuer med lärare från olika ämnesinriktningar, och den kvantitativa
datan kommer från två undersökningar i from av webbenkäter som skickades ut till lärare och
studenter på Södertörns högskola. Den kvantitativa datan består dessutom av datainsamling
från fyra strukturerade observationer med föreläsare och studenter som deltagare. Olika
metoder har olika syften och med hjälp av enkäterna var avsikten att undersöka
respondenternas generella åsikter och inställning till digitala verktyg som hjälpmedel på
högskolan. Informationen från enkätsvaren användes sedan till att formulera intervjufrågor
där målet med intervjuerna var att få en mer grundlig förståelse i hur en del lärare resonerar
kring frågan, och med observationerna ville vi se hur det faktiskt ser ut i praktiken. Innan vi
utförde undersökningarna pilottestade vi dem för att upptäcka eventuella brister som kunde
åtgärdas, vilket Bell (2006) förespråkar.

3.1	
  Enkätundersökning	
  
Insamlingen av den kvantitativa datan består av två webbaserade enkätundersökningar (se
Bilaga 1) som studenter respektive lärare fick besvara. Syftet var att få en tydligare bild på hur
användningen av digitala verktyg såg ut ur ett student- och lärarperspektiv. Anledningen till
valet av denna metod var enkelheten, där respondenternas behov lättare kan anpassas eftersom
en enkät besvaras när respondenten har möjlighet. För att minska bortfallet fanns det totalt
elva respektive sju frågor på enkäterna att besvara, detta eftersom att respondenter lätt tröttnar
vid för många frågor (Bryman, 2011, s. 228-230). Alla frågor i enkäten utom en var slutna där
fastställda svarsalternativ presenterades, dels för att underlätta för respondenterna, och dels
för att lättare kunna jämföra resultatet, eftersom slutna frågor ökar jämförbarheten i svaren
(Bryman, 2011, s. 245, 254). Majoriteten av frågorna var av typen flervalsfrågor
(alternativfrågor) där möjligheten ges att kryssa i fler svarsalternativ, vilket ger kvantitativ
data (Bell, 2006). Enkätundersökningarna fanns ute att besvara under två veckor.

3.1.1	
  Urval	
  
Vår population bestod av studenter och lärare från Södertörns högskola. Därifrån gjordes ett
urval bestående av heltidsstuderande studenter läsandes program på grundnivå i årskurs tre
(förutom från det program som vi själva läser, då vi går årskurs tre, och därför valdes
studenter från årskurs två). Södertörns högskola har fyra institutioner; Historia och
samtidsstudier, Kultur och lärande och Naturvetenskap, miljö och teknik, samt
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Samhällsvetenskaper. För att få ett så representativt urval som möjligt valdes tio program ut
relativt jämt fördelade från respektive institution. Programmen valdes utifrån dess inriktning
på ämne för att få en stor spridning och variation. Även lärare valdes utifrån varje institution
och tillhörande ämne för att få många synsätt representerade. Fördelen med denna
stratifierade urvalsteknik är att den säkrar att urvalet är fördelat likt populationen utifrån det
kriterium man valt, som i detta fall var ämnes- och institutionstillhörighet (Bryman, 2011, s.
185-186).

3.1.2	
  Bortfall	
  
Svarsfrekvensen var låg bland respondenterna på våra enkätundersökningar. Av totalt 200
lärare som fick enkäten tillskickad sig via mail var det endast 60 stycken (30 %) som valde att
besvara den. Orsaken till detta kan ha varit tidsbrist då vi fick en del mail från lärare som
beskrev att så var fallet. Bortfallet var även stort bland studentrespondenterna där 56 personer
(26 %) av totalt 215 svarade på enkäten som skickats till deras skolmail. Vad detta kan bero
på är svårt att identifiera men en anledning kan vara att skolans mail inte används lika
frekvent av studenterna som deras privata mailadress. Samtliga respondenter som genomförde
enkäten utförde den däremot fullständigt eftersom vi valde att låta alla frågor vara
obligatoriska, utom den öppna frågan i slutet.

3.2	
  Intervju	
  
För att få en djupare inblick i hur lärare på Södertörns högskola använder sig av
medietekniska verktyg som hjälpmedel i sin undervisning utfördes fyra intervjuer med lärare
från de olika institutionerna. Vi ville undersöka om det fanns några likheter eller skillnader
vad gäller deras sätt att undervisa, samt hur de ställer sig till digitaliseringen i skolan. I
undersökningen valdes att utföra semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att
intervjuprocessen är flexibel. Man har en uppsättning frågor, men ordningsföljden varierar.
Intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor till de svar som uppfattas som viktiga
(Bryman, 2011, s. 206, 415). Det ställdes totalt 14 huvudfrågor (se Bilaga 3) till respektive
lärare och intervjuerna varade i 30-50 minuter. För att lättare kunna sammanfatta och
analysera svaren, och dessutom kunna citera intervjupersonens exakta ord, spelandes
intervjun in med samtycke från intervjupersonerna (Bell, 2006, s. 165, kap 3, Bryman, 2011,
s. 420).
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3.3	
  Observation	
  
För den empiriska datainsamlingen utfördes fyra observationer under föreläsningar med lärare
från olika ämnesinriktningar, men också under så kallade öppna föreläsningar där professorer
bjuds in till högskolan för att dela med sig av sin kunskap. Observationerna pågick under 45
minuter på vardera föreläsning. Anledningen till metodvalet var för att ta reda på hur de
digitala verktygen faktiskt används av lärare i praktiken på Södertörns högskola. Under
observationen iakttog vi även studenterna som befann sig i föreläsningssalen för att följa deras
reaktioner på vad som visades. Alla observationer utfördes utan observationsdeltagarnas
vetskap, en så kallad icke-deltagande observation. Detta för att inte påverka föreläsarens eller
publikens beteende eller respons. Vi kunde anta rollen som anonyma observatörer då vi
varken var bekant med föreläsare eller studenter (Bell, 2006, s. 190).
Vid strukturerade observationer, som vi valde att utföra, används ett observationsschema (se
Bilaga 4) som grund för att kunna registrera människors olika beteenden. Syftet är att
säkerhetsställa att deltagarnas handlande antecknas på ett metodiskt sätt, detta för att
sammanställningen av resultatet ska underlätta (Bryman, 2011, s. 265). Urvalet för
observationen valdes slumpmässigt ut där både plats (sal/klassrum), tidpunkt på dagen och
deltagare var olika vid varje tillfälle för att få en stor fördelning på medverkande (Bryman,
2011, s. 270-271).
Efter varje föreläsning vi observerat stannade vi kvar och pratade med 4-6 slumpmässigt
utvalda studenter, då vi ville höra deras tankar och åsikter om föreläsarens användande av
digitala verktyg. Syftet var att få information om hur de tekniker och den didaktik som
användes mottogs av åhörarna. I dessa intervjuer ställde vi frågan hur de upplevde
föreläsningen och de komponenter som föreläsaren använde sig av.

3.4	
  Metodkritik	
  
Valet att utföra undersökningen på Södertörns högskola har både fördelar och nackdelar.
Eftersom vi själva är studenter på högskolan har vi inget neutralt förhållande till den, vilket
gör att vår tolkning kan färgas då vi får en dubbel roll, både som undersökare och som
utförare. Vi är därför medvetna om att det finns en risk att analysen av resultatet kan ha
påverkats av de erfarenheter vi har. Resultatet av vår undersökning kan inte generaliseras
eftersom datainsamlingen från den kvantitativa studien inte är omfattande nog, även om
enkätens svar gav en förenklad bild och en liten uppfattning om respondenternas
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ståndpunkter. Den kvalitativa studien kunde ha fördjupats med fler intervjuer, men blev inte
av på grund av den begränsade tiden. Vi är också medvetna om att det respondenterna i
enkätundersökningen och intervjupersonerna påstår sig uppfatta och erfara, inte behöver
stämma överens med verkligheten.
Nackdelen med att utföra en enkätundersökning är att det försvårar att ställa följdfrågor och
öppna frågor, och genererar då inte lika utförliga och fördjupande svar. Dessutom finns alltid
risken att respondenterna inte svarar tillförlitligt. Att vara närvarande för att besvara
eventuella funderingar som kan uppstå kring enkäten är också en omöjlighet. Därför har fokus
legat på tydlighet i våra frågeformuleringar för att undvika missförstånd och obesvarade
frågor (Bryman, 2011, s. 228-229, 233, Bell, 2006, s. 138-140, Lantz, 2011, s. 44).
Med intervju som metod finns det alltid en risk för skevhet (bias) i resultatet, då det är lätt att
påverka intervjupersonen med sin egen kunskap eller sin syn på saken, medvetet eller
omedvetet. För att inte lärare och professorer vi intervjuade skulle basera sina svar utifrån vad
vi ansåg, undvek vi personliga värderingar och information i frågorna eftersom dessa då blir
slutna och ledande, och dessutom ger snäva svar (Bell, 2006, s. 159, 167).
När en observation tillämpas finns även här risken för subjektivitet. Man kan uppfatta en
situation på olika sätt och därför utförde vi alltid observationerna tillsammans. Att använda ett
observationsschema eliminerar också risken för partiska värderingar eftersom vi då måste
förhålla oss till samma mall (Denscombe, 2003, s. 194-195, Bell, 2006). Eftersom vi bara
observerade deltagarnas beteenden kan det vara svårt att få tag i avsikterna bakom beteendet,
vilket gör att de slutsatser vi drar inte behöver stämma till fullo. (Bryman, 2011, s. 278).

4. Resultat
Nedan presenteras det resultat som framkommit ur vår undersökning. Den första delen
redovisar datan från den kvantitativa studien, det vill säga svaren från de två
enkätundersökningarna från studenter och lärare. I andra delen beskrivs det resultat som
samlades in från de fyra kvalitativa lärarintervjuerna som utfördes i form av en
sammanfattning av de mest relevanta avsnitten, och den tredje delen redogör för de
observationer som genomfördes på fyra olika föreläsningar. Slutligen analyseras och tolkas
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dessa resultat och vi återkopplar till de teorier som studerats om multisensorisk inlärning,
didaktik och multimodalitet.

4.1	
  Enkätundersökning
Enkätundersökningen som studenterna fick besvara resulterade i 56 svar (26 %) av totalt 215
tillfrågade, och lärarenkäten besvarades av 60 (30 %) av 200 tillfrågade personer. Eftersom att
det kan vara svårt att täcka alla tänkbara svar med olika alternativ valde vi att i många frågor
ha med svarsalternativet ”Övrigt” där respondenten själv kunde skriva i ett svar om inget
annat passade (Bryman, 2011, s. 246). Många av frågorna på enkäten var av typen
flervalsfrågor där ett eller flera svarsalternativ kunde väljas och därför överstiger
procentsatsen 100 % i många svar.
Studenterna fick svara på påståendet ”Jag tar till mig ny kunskap inom utbildningen genom
att…”, genom att välja ett eller flera svarsalternativ (se Figur 1). Påståendet syftar till att
undersöka vilka hjälpmedel och sinnen som studenterna själva anser att de använder sig av för
att ta till sig ny kunskap, och för att kunna jämföra med det utbud av hjälpmedel studenterna
har tillgång till.
För att kunna jämföra med studenternas svar ställde vi följande påstående till lärarna; ”Jag
tror att studenter bäst tar till sig ny kunskap genom att...” (se Figur 1). Frågan var av typen
flervalsfråga där många alternativ kunde väljas. Lärarnas svar, likt studenternas, visar på en
relativ stor spridning, men svarsalternativen ”Läsa” ”Diskutera med andra”, ”Lyssna” och
”Praktiskt arbete” dominerar.
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Figur 1: Diagrammet visar svarsfördelningen på hur studenterna anser sig ta till sig ny kunskap inom
utbildningen, samt hur lärarna tror att studenterna bäst tar till sig ny kunskap.

För att ta reda på hur studenternas tillgång på hjälpmedel såg ut, ställde vi frågan; ”Vilka
studiehjälpmedel används regelbundet i din utbildning?” till dem. Böcker (56/56, 100 %) och
föreläsningsbilder (48/56, 86 %) framträdde starkast (se Figur 2). I svarsalternativet ”Övrigt”
där respondenterna själva fick skriva in ett svar fanns bland annat kommentarerna
”Seminarietexter” och ”Artiklar”.
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Figur 2: Diagrammet visar svarsfördelningen på vilka studiehjälpmedel som används regelbundet i studenternas
utbildning.

Vi ställde även en liknande fråga i lärarnas enkät som löd; ”Vilka verktyg använder du
vanligtvis i din undervisning?”. Svaren visade sig stämma överens med studenternas
uppfattning då böcker (56/60, 93 %) och föreläsningsbilder (53/60, 88 %) var de verktyg som
lärarna använde mest frekvent (se Figur 3). I svarsalternativet ”Övrigt” fanns här
kommentarer som ”Vetenskapliga artiklar”, ”Dokumentärer” och ”Video”.

Figur 3: Diagrammet visar svarsfördelningen på vilka verktyg som lärarna vanligtvis använder i sin
undervisning.
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Därefter ställdes en öppen fråga till lärarna om varför de använder just de verktygen. Vissa
skrev att tillgängligheten var en av orsakerna, att de passar bra för undervisningen, och att de
stimulerar studenternas lärande bäst, samt underlättar förståelsen och inlärningen. Andra
skrev att det var för att variera undervisningen och för att stimulera fler sinnen. ”Vana” och
”enkelhet” angavs också som skäl (se Bilaga 2 för fler svar).
Vi ville veta vad studenterna tycker om det hjälpmedelutbud som finns och därför var frågan
”Vad tycker du om utbudet av studiehjälpmedel som du har tillgång till i din utbildning?” med
i enkätundersökningen. Denna fråga är relevant för att kunna jämföra med vilka hjälpmedel
som regelbundet används och undersöka vad de tycker om dem. Studenterna fick svara på en
skala mellan 1-5, där 1 var ”Jag är missnöjd” och 5 var ”Jag är nöjd”. Svaren varierade, men
störst antal respondenter valde mittenalternativet 3 (26/56, 46 %). Därefter var det relativt
jämt mellan svarsalternativ 2 och 4, samt alternativen 1 och 5 (se Figur 4).

Figur 4: Diagrammet visar svarsfördelningen på vad studenterna tycker om utbudet av studiehjälpmedel som de
har tillgång till i sin utbildning.

Vi var intresserade av vad studenterna ville tillföra för hjälpmedel och frågade därför ”Vilka
av dessa studiehjälpmedel skulle du vilja tillföra till din utbildning?” (se Figur 5). De
hjälpmedel som flest respondenter ville förse utbildningen med var tutorials (26/56, 46 %),
filmade föreläsningar (24/56, 43 %) och e-böcker (21/56, 38 %). I Figur 2 och i Figur 3 där
frågan om regelbunden användning av olika hjälpmedel besvarades, ser vi att dessa alternativ
(tutorials och filmade föreläsningar) hade lågt antal svar både bland studenter och lärare.
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Figur 5: Diagrammet visar svarsfördelningen på studiemedel som studenterna vill tillföra till sin utbildning.

För att ta reda på hur studenternas examinationsmöjligheter såg ut ställdes följande fråga;
”Hur examineras du vanligtvis på kurser i din utbildning?”. Här ser vi att salstentamen skriven
med papper och penna (36/56, 64 %), samt hemtentamen/rapport/uppsats (47/56, 84 %) var de
vanligaste svaren (se Figur 6).

Figur 6: Diagrammet visar svarsfördelningen på hur studenterna vanligtvis examineras på kurser i sin utbildning.
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Därefter ställdes en följdfråga om hur studenterna skulle föredra att examineras, då vi ville
veta hur nöjda de var med examinationsmomenten. Resultatet visar på en stor spridning (se
Figur 7), men jämförande med Figur 5 har svarsalternativet ”Salstentamen (digitalt)” gått från
0 % (0/56) till 43 % (24/56).

Figur 7: Diagrammet visar svarsfördelningen på hur studenterna skulle föredra att examineras på kurser i sin
utbildning.

För att ytterligare få vetskap om användningen av digitala hjälpmedel ville vi veta i vilken
form studenterna vanligtvis lämnar in material, och dessutom i vilken form de föredrar att
lämna in sitt material. Det visade sig att de flesta (53/56, 95 %) föredrar att lämna in sitt
material digitalt (se Figur 8).
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Figur 8: Diagrammet visar svarsfördelningen på vilken form studenterna vanligtvis lämnar in material, samt i
vilken form de föredrar att lämna in material.

I enkätundersökningen till lärarna ställdes frågan ”Vilka hjälpmedel använder du i din
undervisning?” (se Figur 9). Frågan har som avsikt att få svar på hur fördelningen ser ut
mellan de olika verktygen. Resultatet visar att främst texter (56/60, 93 %) och bilder (50/60,
83 %) nyttjas i lärarnas undervisning, men också en del filmer (34/60, 57 %).

Figur 9: Diagrammet visar svarsfördelningen på vilka hjälpmedel som lärarna använder i sin undervisning.
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Hur lärare väljer de hjälpmedel de använder sig av i sin undervisning besvarades i följdfrågan
”Hur väljer du hjälpmedel? Jag väljer hjälpmedel som…”, där lärare fick välja ett eller flera
svarsalternativ (se Figur 10). Nästan alla (52/60, 87 %) valde hjälpmedel som de trodde att
studenterna bäst tog till sig ny kunskap genom, men lite mer än hälften (37/60, 62 %) valde
även hjälpmedel på grund av tillgången.

Figur 10: Diagrammet visar svarsfördelningen på hur lärarna väljer de hjälpmedel som de använder i sin
undervisning.

4.2	
  Intervju	
  
Fyra intervjuer utfördes med lärare från olika ämnesinriktningar på Södertörns högskola.
Nedan beskrivs det resultat som vi fick från respektive intervju.

4.2.1	
  Lärare	
  A	
  
Lärare A (hädanefter refererad till som A) undervisar på campus, men även på nätbaserade
kurser och seminarier med inspelade föreläsningar eller PowerPoint-presentationer med
kompletterande ljudfiler. I sin undervisning använder hon sig av filmer och föreläsningar som
är baserade på forskning (BBC, UR och Kunskapskanalen). Även bilder är vanligt
förekommande på föreläsningarna. Dock påpekar A att filmer som hon använder som
studiematerial inte visas på själva föreläsningen utan läggs upp på kurswebben (ett internt
forum inom kursen som tillhörande studenter och lärare har tillgång till) och studenterna ser
det utanför lektionstid. Det gäller både för den nätbaserade och den traditionella
undervisningen på campus.
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A har många gånger använt programmet Skype för att kommunicera med studenter som inte
är på plats. Hon har dock stött på problem eftersom att hon inte har administratörsrättigheter
och får därför inte ladda hem eller uppdatera program på sin dator då den tillhör Södertörns
högskola. Möjligheten att kommunicera digitalt med studenterna begränsades därför tidigare.
A använder en variation av digitala verktyg för att hon tror att studenterna lär sig mycket av
det. Hon menar att variationen är viktig både vid undervisning och examination.
Studenter på hennes kurser har fått välja relativt fritt hur de vill redovisa en uppgift och de
flesta har då valt PowerPoint med bilder. Hon har hittills inte fått in någon film som
redovisning och menar att hon inte skulle kunna bedöma den korrekt då hon inte har
kompetensen att betygsätta den filmiska kvaliteten.
A förklarar hur hon många gånger väljer bort vissa medietekniska verktyg då de är
tidskrävande att till exempel spela in egna föreläsningar eller titta igenom någon annans för
att veta om materialet är passande och av god kvalitet. Vidare menar hon att tidsaspekten även
påverkar när hon väljer hur en kurs ska examineras. En salstentamen går mycket snabbare att
rätta än till exempel en hemtentamen.
Uppgifter som ska lämnas in vill A ha digitalt eftersom det är smidigare då de direkt går till
programmet Urkund för kontroll samt att hon kan arkivera uppgiften lättare digitalt.
I A:s kurser används kurslitteratur i fysisk bokform då hon upplever att det är för många som
inte vill ha böckerna digitalt och därför skriver ut dem på papper, vilket blir dyrt.

4.2.2	
  Lärare	
  B	
  
Lärare B (hädanefter refererad till som B) genomför sin undervisning till stor del med
föreläsningar där han pratar till en PowerPoint-presentation han satt ihop. Han har även
undervisat genom att ha nätbaserade seminarier via Adobe Connect. Fördelen med det var att
möjligheten för studenterna att vara anonyma bidrog till större delaktighet i diskussionerna
menar B. I samband med seminarierna kunde det dyka upp någonting som behövde en mer
genomförlig förklaring, då filmade B när han hade en genomgång om detta och lade sedan
upp det på kurswebben så att alla studenter kunde ta del av det. Även Youtube-klipp har han
publicerat på kurswebben som komplettering om någonting i en kurs varit svårt att förklara.
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Han har tidigare arbetat på en annan högskola där möjligheten fanns att göra så kallade
”duggor” (mindre tentamen utan övervakning) via nätet som rättats automatiskt i det program
han använde. De digitala resurser som han nyttjat i undervisningen menar han har varit väldigt
tidskrävande och har skett utanför arbetstid på grund av tidsbrist. På Södertörns högskolas
kurswebb finns dock inte resurserna att kunna göra denna typ av test, påpekar han. B nämner
också att han inte gärna lägger ut massor av länkar till andra program på kurswebben då det
finns regler från högskolan om hur man får sprida länkar och liknande digitala resurser.
B uppskattar möjligheterna som finns att utnyttja digitala verktyg för undervisningen men
utnyttjar de själv inte mycket på grund av att han får ta tid av sin fritid om han ska kunna
utveckla och implementera en mer digital utbildningsform. Vidare påpekar han att ITavdelningen på Södertörns högskola kan ha invändningar om han sprider för mycket olika
enkäter och dylikt via länkar på kurswebben.
Uppgifter och andra inlämningar vill B ha digitalt eftersom det är enklare att administrera då.
Dock ser han fördelar med att få det i pappersform med, han syftar på att det spar tid att lämna
alla uppsatser till receptionen som sedan får distribuera dem tillbaka till studenterna.
Alternativet med digitala inlämningar innebär att varje student mailar honom och han måste
då maila tillbaka uppsatsen till var och en av dem.
Kurslitteraturen som används i B:s kurser är i fysisk bokform då de inte finns på svenska som
e-böcker och studenterna inte uppskattar engelsk litteratur.

4.2.3	
  Lärare	
  C	
  
Lärare C (hädanefter refererad till som C) undervisar på olika sätt beroende på vilken kurs det
är. Inom sitt eget forskningsområde föredrar hon att inleda föreläsningar med en film eller
liknande eftersom hon upplever att studenterna lyssnar bättre om hon konkretiserar och
exemplifierar ämnet så än om hon inleder med en tung teoridel. Det händer också att hon
använder YouTube-klipp för att förklara någonting som upplevs som krångligt.
C tror att studenterna tar till sig kunskap på olika sätt beroende på vad det är för kunskap, men
att i grunden bör man praktisera och delta i den kultur man ska lära sig om för att förstå
processen. Hon pekar också på värdet av föreläsningar och den kontextualisering de kan
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förmedla, samt att de vid sådana tillfällen erbjuds ett samspel och att dessa sociala aspekter är
viktiga.
Södertörns högskola är enligt C inte på samma nivå som många andra universitet och
högskolor när det kommer till användning av digitala resurser. Hon har undervisat på
Kungliga tekniska högskolan och anser att de inte problematiserar teknikanvändande och
digitalisering som Södertörns högskola gör. Södertörns högskola reflekterar mer kring
upphovsrätt och andra rättigheter av olika slag som kan tas i beaktning vid nyttjande av
digitalt material.
C tänker inte nödvändigtvis kring begreppen multimodalt lärande och didaktisk design när
hon lägger upp undervisningen i en kurs. Hon menar att på högskolan är det upp till studenten
själv att veta hur man tar till sig information och lär sig. Med anledning av enkelheten att
arkivera tar C alltid in uppgifter digitalt.
I C:s kurser består kurslitteraturen av mycket artiklar som hon länkar till via kurswebben.
Dock väljer hon bort e-böcker eftersom de kan vara svåra för studenterna att få tag i.

4.2.4	
  Lärare	
  D
Lärare D (hädanefter refererad till som D) undervisar mycket med föreläsningar i form av
PowerPoint-presentationer som utöver text och bild ibland innehåller kortare informativa
filmer. Hon försöker hålla sig uppdaterad om vilka digitala resurser som finns och testar för
tillfället Adobe Connect där hon skapat virtuella klassrum för sina studenter. De har enbart ett
lektionstillfälle per vecka och för att underlätta för studenterna att föra diskussioner med
varandra erbjöd hon därför denna möjlighet. Det är dock inte ett måste att delta eftersom att
hon inte vill att studenterna ska känna sig stressande eller bli skrämda av detta nya arbetssätt,
hon vill att de ska känna att det underlättar. Nu är de virtuella klassrummen på försöksbasis
men på sikt vill hon ha detta som standard i kursen.
D har kollegor som spelar in föreläsningar och publicerar dessa på kurswebben redan innan
föreläsningstillfället i kursen ska hållas, detta för att studenterna ska förstå ordentligt och
eventuellt ta med sig frågor för diskussion om det dyker upp några. Hon kan även tänka sig att
göra detta själv. Det är dock inte självklart på grund av att hon är obekväm med att filmas,
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samt att det hon säger förevigas, och att det är svårt att veta hur och vem som använder
föreläsningsfilmen.
D är av uppfattningen att alla sinnen måste stimuleras för att studenterna ska lära sig på bästa
sätt. Hon påpekar vidare att synen är viktigast men att även hörsel och känsel är viktiga
sinnen, och alla har olika preferenser.
D upplever att hon som lärare är fri att använda de digitala verktyg och hjälpmedel som finns
och att hon uppmuntras av Södertörns högskola att fördjupa sin kunskap inom området om
möjligheten finns. Hon menar att det är viktigt att vara uppdaterad inom den digitala
utvecklingen då digitaliseringen är här för att stanna. Det är en generationsfråga vad man ger
sig in på resonerar hon och kallar den yngre generationen för ”digital natives” och den äldre
generationen för ”digital immigrants”. Hon tänker på att implementera multimodalitet och
didaktisk design i sitt lärande och försöker hitta lösningar som låter alla studenter lära sig och
uttrycka sig på sitt sätt.
Uppgifter som ska examineras lämnas in på olika sätt beroende på arbetsuppgift, men då
texter ska inlämnas föredrar hon att få dessa i pappersform. Vid redovisningar av uppgifter
förespråkar hon variation med anledning av att alla är olika och kreativiteten får större
utrymme.
Både e-böcker och fysiska pappersböcker används som kurslitteratur, mycket med anledning
av att D tänker på människor med funktionsnedsättningar som till exempel har lättare att
lyssna på en bok än att läsa den.

4.3	
  Observation	
  
Fyra observationer utfördes i olika salar på Södertörns högskola. Någonting som kan ha
påverkat resultatet av observationen är föreläsningarnas ämne då olika information förmedlas
bäst på olika sätt. Det resultat som var gemensamt för alla föreläsningar var användandet av
föreläsningsbilder (en PowerPoint-presentation som visades med hjälp av en projektor).
Samtliga föreläsare angav att de publicerar föreläsningsbilderna på studenternas gemensamma
forum antingen innan eller efter avslutad föreläsning.
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4.3.1	
  Omgivning	
  
De föreläsningar som observerades hade nästan alla liknande upplägg, med en föreläsare
ståendes längst fram i en sal vid en stor duk med en presentation, visandes med hjälp av en
projektor, och studenter sittandes framför på rad, som på en läktare. Förutom en föreläsning
som ägde rum i en sal mer likt ett traditionellt klassrum med studenter sittandes runt flera
bord, men dock med en undervisande lärare ståendes framför dem.
Den första föreläsningen observerades på eftermiddagen i en stor sal med plats för 150
personer, som vid detta tillfälle inte var helt fylld. Studenterna var glest utspridda i salen,
vilket resulterade i en relativt dålig kontakt med föreläsaren. Personen som föreläste hade en
myggmikrofon fäst på sig, och föreläsningen spelades även in på film. Dessvärre var ljudet
ganska lågt och hördes därför dåligt, vilket gjorde att studenternas uppmärksamhet
försämrades. Möjlighet att skriva fanns då varje sittplats var förenad med ett bord.
Den andra föreläsningen som observerades var i en något mindre sal, men fullsatt med 60
studenter en förmiddag. Föreläsningen spelades inte in, och föreläsaren använde sig inte heller
av någon mikrofon, men hördes ändå klart och tydligt. Salen var dåligt försedd med ljus och
luftkonditionering, vilket påverkade studenterna enligt de intervjuer som utfördes efteråt.
Detta genom en sämre förmåga att kunna koncentrera sig.
Den tredje observationen utfördes även den på förmiddagen i en fullsatt mindre sal.
Studenterna satt runt flera bord med tillgång till sladdar för uppkoppling till deras datorer.
Föreläsaren hade inte någon mikrofon men hördes ändå bra i rummet. Ingen filmning eller
ljudinspelning pågick heller under föreläsningens gång. I denna sal fanns det tillgång till en
dator som var fastlåst, men läraren hade med sig sin egen dator och använde den under
presentationen.
Den fjärde och sista observationen utfördes i en större föreläsningssal på eftermiddagen med
en föreläsare som använde sig av en myggmikrofon, men ingen film- eller ljudinspelning
förekom. Tekniken, i form av en projektor och ljud, fungerade felfritt under hela
föreläsningen.
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4.3.2	
  Föreläsningsbilder
De föreläsningsbilder (PowerPoint-presentationer) som användes på respektive föreläsning
innehöll både texter och bilder av olika slag som förtydligade informationen. Även länkar och
film nyttjades men inte i samma omfattning.
Text
Hur texten på föreläsningsbilderna disponerades skiljde sig mellan föreläsningarna då tre av
fyra föreläsare valde att presentera texten i punktform för att stödja den muntliga delen av
presentationen (se Figur 11 och Figur 12 för exempel). Den fjärde valde att visa betydligt mer
text på sina föreläsningsbilder, likt en brödtext som föreläsaren till stor del läste högt från.

Figur 11: Text i punktform

Figur 12: Text i punktform

Bilder
Mängden bilder såg annorlunda ut för de fyra föreläsningarna. En presentation bestod i
huvudsak av bilder som föreläsaren använde som ett komplement och förtydligande till det
hen undervisade (se Figur 13 och Figur 14).
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Figur 13: Foton

Figur 14: Böcker

Föreläsaren som inte valde att presentera sin text i punktform hade färre bilder och de bilder
som visades förmedlade information som var svårare att förklara med ord och text, som
exempelvis kartor, diagram och tabeller (se Figur 15 och Figur 16). En kombination av text
och bilder på en och samma föreläsningsbild användes också, men var inte lika vanligt
förekommande.

Figur 15: Tabell

Figur 16: Linjediagram

Länkar
Att använda länkar i sina föreläsningsbilder var inte så vanligt bland föreläsarna. Vi
observerade att två av fyra presentationer innehöll 1-3 stycken länkar vardera. Dessa var
antingen en källa till den text eller bild som visades (se Figur 17), eller fungerade som
tilläggsinformation där studenter kunde gå in för att få ytterligare kunskap inom det ämne som
läraren undervisade om.
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Figur 17: Text med länk

Filmer
En av föreläsningarna som observerades innehöll en film i form av ett informativt YouTubeklipp som föreläsaren använde sig av för att exemplifiera informationen som förmedlades.

4.3.3	
  Samspel	
  och	
  interaktion
Interaktionen mellan studenter och föreläsare var på alla föreläsningarna begränsad till att
studenterna ställde frågor som besvarades muntligt av föreläsaren. Någon enstaka gång ställde
även föreläsaren en fråga till studenterna, vilket resulterade i ett svagt gensvar. Någon
interaktion med uppdrag eller problemlösning med eller utan digitala verktyg förekom inte.

4.3.4	
  Studenterna
Under observationerna iakttogs även studenterna som befann sig i salen. På alla fyra
föreläsningar hade större delen av dem med sig en dator, förutom på den tredje föreläsningen
då alla studenter satt med varsin dator framför sig, då klassrummet var ämnad till det.
Observationerna visade att datorn dels användes för att anteckna på, men även för att surfa på
olika webbsidor som inte hade med föreläsningsämnet att göra. Under föreläsningarna, utöver
tittandet och lyssnandet på föreläsaren, ägnade studenterna sig också åt att prata med
varandra, ställa någon enstaka fråga till läraren, samt föra anteckningar med papper och
penna.
Under de uppföljningsintervjuer som genomfördes med studenter efter föreläsningarna
framkom det att de flesta var relativt nöjda med hur föreläsningarna var utformade, men
påpekade att de tappade fokus till och från. Detta kunde bland annat bero på salens
utformning och rådande förhållande eller teknikens funktion. Dåligt ljud eller störande
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moment med projektorn gjorde att de förlorade koncentrationen och började fördriva tiden på
annat sätt, genom att exempelvis börja prata med kurskamraten bredvid. Studenternas åsikter
om föreläsarens användning av digitala verktyg var att de gärna såg att det skulle finnas fler
hjälpmedel än bara föreläsningsbilder med text och bild, eftersom det nu bara används
verktyg som de är vana vid att se och ta till sig kunskap från. De menade att med ytterligare
verktyg, som exempelvis videoklipp, ökar chansen att informationen som läraren förmedlar
förstås bättre och lättare.
Föreläsningsbilder som läggs upp på studentforumet, vilket hör till vanligheterna, uppskattas
alltid av studenterna. Men lärare som väljer att offentliggöra sina presentationer innan
föreläsningens start så att anteckningar kan föras direkt på föreläsningsbilderna uppskattas
mer, enligt personerna vi intervjuade.
Föreläsningen med en PowerPoint-presentation innehållande mestadels bilder och även
presentationen med de längre textstyckena ansågs av studenterna vara mindre bra. Detta
eftersom det inte blir dynamiskt med bara en typ av innehåll. De ville ha mer variation för att
hålla intresset uppe.
Föreläsningar som spelas in på film och som studenterna sedan får tillgång till uppskattas
enligt våra intervjupersoner, även om det inte förekommer särskilt ofta. Detta då oron över att
missa en föreläsning inte blir lika stor, samt vetskapen om att alltid kunna gå tillbaka och titta
vad som sagts eller visats underlättar inlärningen, vid exempelvis en tentamen.

4.4	
  Analys	
  och	
  tolkning	
  
Samtliga intervjuade lärare undervisade med föreläsningar som innehöll text och bilder. Två
av de fyra intervjuade sa sig inkludera informativa filmer i vissa föreläsningar, en tredje
menade att filmer förekommer i undervisningen men att den då förmedlades via kurswebben
så att studenterna kunde se den utanför undervisningstid. Detta för att kunna använda
undervisningstillfällena till interaktion och samspel med lärare och kurskamrater. De
observationer som utförts på olika föreläsningar på Södertörns högskola har visat liknande
resultat gällande hur digitala verktyg används. Alla fyra föreläsningar genomfördes med hjälp
av en PowerPoint-presentation som innehöll text och bilder samt några länkar, och i ett av
fallen visades även en kort YouTube-film.
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Av intervjuerna framkom det att filmade föreläsningar inte är vanligt förekommande och i de
fall de användes sågs det som extramaterial för att förtydliga någonting för klasser som läste
på distans eller som testade på digitala seminarier. Vi fick intrycket av att flera av lärarna
ansåg att det var en något obekväm situation att bli filmad när de föreläste. Endast en av fyra
observerade föreläsningar spelades in på film.
Intervju- och observationsresultaten är överensstämmande med de svar som vi fick från
enkätundersökningarna gällande hur digitala hjälpmedel nyttjas i undervisningen.
Enkätresultaten, från både lärare och studenter, pekar på att föreläsningsbilder med texter och
bilder används av många respondenter och resurser som filmade och ljudinspelade
föreläsningar, samt tutorials och ljudböcker används i mindre utsträckning.
Att användandet av tutorials, filmade föreläsningar och informativa filmer är så begränsat kan
bero på det som flera av de intervjuade lärarna poängterade, att det är svårt och tidskrävande
att hitta bra material som de får använda sig av i undervisningen. Detta framkommer även i
Freeman Herreids och Shillers (2013) studie om The flipped classroom där enkätsvar från
lärare visade att de ser det som tidskrävande och problematiskt att finna bra filmat material,
eller att själva filma sitt material. Vi tycker oss kunna se likheter med metoden The flipped
classroom och hur en av intervjupersonerna menade att hon undervisade. Intervjuerna visade
generellt tendenser på att lärarna värdesatte tiden då de träffade studenterna och fler än en av
de pekade på vikten av kontakt och samspel vid undervisningstillfällena.
Vid observationerna av föreläsningar bekräftades dock inte att samspel mellan studenter och
lärare var av stor vikt. Av det som framkom under observationerna att döma ägde en
föreläsning rum och ett budskap förmedlades, dock verkade studenterna inte alltid vara helt
fokuserade eller delaktiga i vad som skedde. Några av de lärare som intervjuades var
medvetna om att studenterna inte jämt lyssnade och istället sysselsatte sig med annat under
föreläsningen, men att de då med ord försökte engagera dem och väcka intresse. Eftersom att i
princip alla studenter på föreläsningarna satt med en dator framför sig tolkar vi det som att de
besitter en viss digital kompetens, samt har intresse i datorn som medieteknisk resurs.
Det faktum att föreläsningarna vi observerade inte innehöll något samspel mellan studenter
och föreläsande lärare kan vara en bidragande orsak till att studenterna inte verkade
intresserade hela tiden. Detta bekräftades sedan av studenterna som intervjuades efter
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observationerna som sa att lärare som interagerar med klassen engagerar mer. Även
omgivningen påverkar och spelar roll ur ett studentperspektiv, eftersom att hur studenterna tar
till sig information bland annat har med deras uppfattning om föreläsningen att göra. Därför är
en miljöbeskrivning viktig då vi upptäckte att de rådande omständigheterna under
föreläsningen, exempelvis hur tekniken fungerade, påverkade studenternas intresse och
uppmärksamhet.
Alla fyra föreläsande lärare som observerades använde projektorn för att visa sin PowerPointpresentation som innehöll bilder och text, samt sin röst för att nå ut. Detta kan tolkas som en
slags grundnivå av multimodal undervisning. Samma multimodala undervisning hade kunnat
ske med en overheadprojektor (apparat som analogt projicerar bild/text på en duk eller vägg)
och vi ser således att nyttjandet av digitala verktyg är begränsat. Detta bekräftades också vid
intervjutillfällena samt av enkätundersökningen där vi såg en liten variation i vilka digitala
verktyg som användes.
Enkätfrågorna som tog reda på hur studenterna tar till sig ny kunskap inom utbildningen, och
hur lärarna tror att studenter bäst tar till sig kunskap, visade relativt samspelta svar. Då många
valt fler svarsalternativ än ett ser vi att detta skulle kunna vara en indikation på att både
studenter och lärare upplever att en variation eller kombination av olika hjälpmedel är
fördelaktigt vid inlärning av kunskap. En möjlighet är annars att respondenterna ansåg att ett
visst verktyg fungerar bättre för en viss kurs och således valde fler alternativ. Det förstnämnda
stödjer Selander och Kress (2010) teori om multimodalt lärande och även Wallenkrans (1993)
teori om perceptionsförmåga, samt bekräftas av vad intervjuade lärare ansåg om hur viktigt
det var med variation i undervisningen.
Då medvetenheten om vilka digitala resurser som finns att tillgå är relativt stor hos lärare,
enligt utförda intervjuer, tolkar vi det som att det inte är brist på kunskap om vilka resurser
som finns som en av anledningarna till att den didaktiska designen inte innehåller fler
tekniska komponenter. Vi ser inte heller någonting som indikerar att ovilja eller bristande
engagemang skulle vara anledningen. Det som framkommer som vi ser som en anledning är
tidsaspekten. Flera av de lärare vi intervjuade hävdar att om de ska implementera digitala
resurser i sin undervisning får de göra det efter arbetstid. Utöver detta ser vi också ett visst
missnöje med hur regler och begränsningar kring IT-användandet på Södertörns högskola
påverkar möjligheten att designa didaktiken och göra den mer multimodal.
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Lärarna själva (både enligt enkäten och intervjuerna) verkar till stor del ha uppfattningen om
att det sättet de undervisar på är det som gör att studenterna tar till sig kunskapen bäst.
Studentenkäten å andra sidan indikerade att studenterna inte ansåg att de resurser som
används i undervisningen är ultimata eller tillräckliga. Där till tolkar vi studenternas bristande
engagemang under observationerna som någonting som stärker vad de antydde i enkäten.
Anledningen till varför lärare och studenter verkar ha olika uppfattningar om vilka resurser
och vilket undervisningssätt som är att föredra ser vi inget svar på i vår undersökning. En av
intervjupersonerna ansåg att det hade med ålder att göra och beskrev studenter som ”digital
natives” och lärare som ”digital immigrants”. Det skulle möjligen kunna vara en
generationsfråga, dock visar Lundin och Svenssons (2012) studie att användningen av digitala
resurser i undervisningen inte är åldersrelaterad.
Av de intervjuade lärarna framgick det att de använde fysiska böcker som verktyg i
undervisningen och de förklarade vidare att e-böcker inte var att föredra då de kunde vara
svåra att få tag i, samt att studenterna hellre ville ha vanliga böcker. Ser man på studenternas
svar på vilka verktyg de skulle vilja tillföra till sin utbildning fick e-böcker en hög (21/56,
38 %) svarsfrekvens. Denna motsägelse kan vara en av anledningarna till att 46 % (26/56) av
studenterna som svarade på enkäten satte en trea av fem möjliga i frågan om vad de tyckte om
utbudet av hjälpmedel i utbildningen.
På frågorna i studentenkäten om hur studenterna skulle föredra att examineras där ”Digital
salstentamen” fick 43 % (24/56) av svaren, och hur de skulle föredra att lämna in material där
”Digitalt” fick 95 % (53/56), ser vi indikation på att studenterna ser positivt på digitala
hjälpmedel i utbildningen.
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5. Diskussion och slutsats
För att besvara vår frågeställning om hur lärare på Södertörns högskola använder digitala
verktyg i undervisningen, och hur de ser på dessa digitala resurser ur ett multimodalt och
didaktiskt perspektiv, samt studenternas uppfattning på det digitala utbudet inom deras
utbildning, genomförde vi en undersökning i vilken både lärare och studenter medverkade.
Undersökningen visade ett relativt statisk genomförande av föreläsningar och utanför
föreläsningssalen såg vi tendenser på utveckling av digitaliseringen i undervisningen.
Lärarnas inställning gentemot digitala verktyg i undervisningen var positiv men det betyder
inte nödvändigtvis att de nyttjas i större utsträckning. Lärares syn på digitalisering av
undervisningen har i tidigare forskning inte visat sig ha något samband med hur det använder
sig av teknik och digitala verktyg (Lundin och Svensson, 2012). Som vi ser det så krävs det
mer än en positiv attityd och vilja från lärarna för att högskolans digitala utveckling ska kunna
stå i relation till samhällets digitalisering. Det krävs direktiv och utveckling från högre
instanser i verksamheten. Vi har tidigare uttryckt att den digitala tekniken används sparsamt
men det rätta ordet är snarare begränsat.
Studenternas inställning till digitala verktyg i utbildningen är att det skulle vilja se att det
förekom mer, vi ser önskemål om fler digitala examineringar och undervisningstillfällen. Det
talar sitt tydliga språk att studenterna vill ha mer av detta. Men detta är inte den enda
anledningen till att se över och digitalisera mera. Ur ett större perspektiv är digital kompetens
en nödvändighet i dagens samhälle, det är en nyckelkompetens för livslångt lärande
(Europeiska kommissionen, 2007).
Att stimulera flera sinnen och att erbjuda en varierad undervisning var något lärarna hade i
åtanke när de lade upp en kurs, och planerade och utformade undervisningen. Detta för
studenternas skull och för att kunna erbjuda ett bra sätt att ta till sig kunskap. Vi ser en
oidentifierad medvetenhet och kunskap om värdet av multimodalt lärande och en genomtänkt
didaktisk design hos lärarna.
Det relativt statiska genomförandet av föreläsningar som förekom i denna undersökning
skulle med hjälp av de digitala resurser som finns tillgängliga i högskolan idag kunna bli mer
inspirerande och engagera studenterna mer. Vi noterade att majoriteten av åhörarna på
föreläsningarna hade en dator med sig. För att öka samspelet och engagemanget anser vi att
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läraren som en del av undervisningen kan dela ut uppgifter och en frågeställning som
studenterna sedan kan utföra och svara på via sina datorer eller smartphones. Annars bli
datorn och uppkopplingen som resurs, enligt vad vi sett, snarare en anledning för studenterna
att inte delta i undervisningen då vi registrerade att den användes till helt andra saker än
inlärning av ämnet. Datorns affordance blir till nackdel för läraren om den inte inkluderas mer
i undervisningssammanhanget.
Det multimodala lärandet som Selander och Kress (2010) beskriver, samt fördelen med att
kunna välja flera sätt att ta till sig kunskap som Gross (2000) lyfter fram verkar praktiseras
sparsamt på Södertörns högskola. Vi ser att det finns en medvetenhet om värdet av en
genomtänkt didaktisk design och det finns tankar och kunskap om digitala verktyg. Dock ser
vi att det används väldigt sparsamt och de digitala resurserna som finns omkring oss nyttjas
inte till fullo. Vi tycker oss kunna tyda att en anledning till varför det ser ut på det här sättet är
att det inte finns utrymme att lägga om undervisningsmetoder och implementera digitala
hjälpmedel inom den arbetstid en lärare är anställd på. Även i studien om The flipped
classroom, som är en digitaliserad form av undervisning, lyfts tidsbrist fram som en av
anledningarna till varför digitala verktyg inte används mer i undervisningen (Freeman Herreid
& Schiller, 2013). En annan påverkande faktor kan vara de begränsningar lärarna uttrycker att
de har när det kommer till vilken mjukvara de får använda och hur den får användas, samt hur
de får sprida länkar och liknande inom undervisningen.
Trots att flera lärare vi intervjuat påstod att de inte känner några begränsningar i vilka verktyg
och metoder de får använda när de undervisar pekar den övergripande bilden på att
möjligheten till multimodal undervisning med digitala verktyg begränsas från högre nivå än
lärares. I enlighet med den slutsats Lundin och Svensson (2012) drog av sin studie i detta
ämne ser vi att stöd och utveckling bör fokuseras på verksamhetsutveckling snarare än
individuella satsningar. Här går det även att dra en parallell till Selanders resonemang
angående att fundamentala förändringar krävs för att vi ska kunna utveckla
högskoleverksamheten så att den är i fas med den samhälleliga digitaliseringen.5 Att från
grunden förändra och utveckla verksamheten till fördel för digitaliseringen skulle även lämna
Säljös (2010) teori om att digitaliseringen av högskoleundervisningen inte är till någon fördel
för studiekvaliteten då man ändå mäter kvaliteten med analoga tester, grundlös. Vidare ser vi

5

Selander, Staffan; professor i didaktik, Stockholms universitet. 2014. Intervju 9 december.
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också att tidigare forskning såsom Åkerfeldts (2014) i samklang med vårt resultat av
studenternas inställning till mer digitala resurser i utbildningen pekar på att digitaliseringen
inte bara är fördelaktig och relevant, den är också välkommen.
Vi tycks ha nått ett stadium där både lärare och studenter är medvetna om de digitala
verktygens möjligheter, både för didaktiken och undervisningen, samt för inlärning och
representation av kunskap.

5.1	
  Vidare	
  forskning	
  
Eftersom tekniken ständigt utvecklas och undervisningsmöjligheterna därmed ökar är detta ett
område som möjliggör fortsatta intressanta forskningsstudier. Det vi har stött på under vårt
arbete är att det förekommer många genomförda undersökningar på barn inom förskolan och
grundskolan om hur de bäst tar till sig kunskap med olika verktyg, samt hur digitala
hjälpmedel används vid inlärning. Däremot i de högre utbildningarna fattas denna typ av
forskning. Vi anser därför att detta är ett ämne som kan undersökas närmare och ligga till
grund för en fördjupad studie. Detta genom grundligt utförda observationer och flera
djupintervjuer för att förstå motivet bakom handlingen.
Ett annat intressant forskningsämne som kan fördjupas inom är hur olika utbildningars
inriktningsområden förhåller sig till digitala verktyg. Om det finns någon skillnad på hur
exempelvis en humanistisk linje respektive en medieteknisk linje utnyttjar tekniken som finns
att tillgå idag. För en hög trovärdighet kräver detta en mer omfattande studie då skillnaderna
mellan olika universitet och högskolor kan vara större än mellan de olika
ämnesinriktningarna.
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Bilaga 1
Enkätundersökning	
  –	
  studenter	
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Enkätundersökning	
  –	
  lärare	
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Bilaga 2
Diagram	
  –	
  studenter	
  
Nedan visas resultatet från enkätundersökningen som studenterna fick besvara i form av
diagram.
Ålder
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Varför skulle du föredra de examinationerna?
– För att kunna undvika misstolkanden i rättningen pga. av handstil mm
– Så jävla trött på uppsatser
– Digital salstentamen: Känns effektivare när man kan redigera texten. Rapport/Uppsats: Det är roligt
att göra ett arbete och få variation.
– För att de examinationerna skulle fungera bäst ihop med den form av utbildning jag läser. Sen tror
jag att praktiskt arbete (digitalt skapat projekt) bättre kan visa vad man lärt sig. Medan en tenta blir
mer på en abstrakt akademisk nivå.
– Jag kan inte föreställa mig hur de andra alternativen skulle gå att anpassa, och digital tentamen vill
jag inte ha då jag skulle bli stressad över allt knappande från alla andra.
– Inom medieteknik exempelvis föredrar jag att examineras genom ett digitalt skapat projekt (nästan
nödvändigt) medan jag i svenskakurser föredrar salstentamen, gärna digital sådan.
– Föredrar lite variation!
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– Mer konkret med papper
– Det känns som den mest betydande produkten att examinera inom mitt program eftersom det är det
vi ska producera senare i vårt arbetsliv. Kan tycka att det är frustrerande att behöva skriva en uppsats
där vi visar att vi läst kurslitteraturen i samma delkurs där vi genom vår "produkt" uppenbarligen visat
att vi läst kurlitteraturen och använt "rätt" metoder.
– Smidigare
– En blandning är att föredra eftersom alla examinationsformer har sina för- och nackdelar.
– Det finns möjlighet att få mer djupgående kunskaper medan man skapar/skriver eftersom man kan ta
reda på saker under tiden när
– Tycker att salstentor är föråldrade
– Mer lättillgängligt att skriva digitalt.
– Skulle vara kul att testa om det gick lättare att uttrycka sig om man fick skriva digitalt.
– Den? Vilken menar ni? Jag har fyllt i ett flertal examinationsformer...Men digitalt verkar bekvämt,
bra och modernt!
– Känns mest relevanta för utbildningen
känns smidigare
– Effektivare, lär sig bättre
– Mer variation.
– Går en IMD och skulle gärna bli examinerad mer på praktiska element och mindre i
rapporter/inlämningar
– Roligare blir det ju?
– Jobbigt att använda penna och papper vill hellre skriva digital salstentamen. Resterande val är
samma som jag examineras i nu, tycker det ger tillräcklig med grund hur man förstod kursen.
mer tid
– Fysiskt skapade projekt skulle återspegla arbetslivet bättre då det handlar om den typen av
examinationer (böcker, typografi och tryck)
– Mindre stress.
– Mer fördelaktigt på t.ex. programmeringskurser att bedömas utefter det man skapar snarare än skriva
kod med papper och penna
– För att salstentamen är det som jag är van vid och gjort mest.
– Tydligare deadline, bättre för självdisciplinen
– Kan göras hemifrån
– För att man får då vara mer kreativ.
de har alltid varit bra
– För att det är i den formen jag lär mig bäst. den är roligast och att man faktiskt skapar något, jag lär
mig inte alls lika bra via inläsning till salstentamen eller att skriva rapporter.
– Är van vid de och har lättare för att uttrycka mig i skrift.
– Skulle gå snabbare och smidigare att göra en tenta digitalt än med papper och penna, det är också
lättare för personer med dyslexi att skriva på dator än för hand.
– För att slippa och panika med en hemtentamen (vilket är vårt näst vanligaste examinationsmoment) i
en hel vecka.. skönare att få det "överstökat"
– Varierat sätt att ta till mej kursinnehållet
– Jag tycker att det är stressande att skriva tentan på tid och i en skrivsal
– Jag föredrar praktiska examinationer framför skriftliga
– Det vore bekvämt att kunna svara på skriftliga frågor med hjälp av en dator, gör inte lika ont i
handen. Dock bör det finnas något program som man kan enkelt skapa ritningar ifall det skulle
behövas. Det skulle vara kul att inte bara skapa produkter digitalt, speciellt när det kanske gäller
design i fysiska format, ex. bokomslag, tidningslayout etc. Det blir mer verklighetstroget och "på
riktigt" att se utskrifterna fysiskt. Annan sak med ex. webbsidor och film.
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Diagram	
  –	
  lärare	
  
Nedan visas resultatet från enkätundersökningen som lärarna fick besvara i form av diagram.
Ålder

Vilket ämne undervisar du i?
Idéhistoria
Etnologi samt Utbildningsvetenskap
Historia
Idéhistoria, Lärarutbildningen
Historia, utbildningsvetenskap
Socialt arbete/sociologi
Statsvetenskap
Pedagogik; idéhistoria
Konstvetenskap (inkl distansundervisning)
Idéhistoria, lärarutbildning
Medieteknik
Konstvetenskap
Religionsvetenskap
Turismvetenskap
Företagsekonomi
Socialt arbete
Idéhistoria
Miljövetenskap
Etnologi, arkivvetenskap
Svenska
MKV
Engelska (litteratur och kultur)
Visuell kommunikation, IKT/MIK
Sociologi
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MKV
Medie- och kommunikationsvetenskap
Psykologi
Miljövetenskap, lärarutbildning
Statsvetenskap och Internationella relationer
Juridik
Historia
Företagsekonomi
Engelska
Journalistik
Sociologi
Litteraturvetenskap
Arkivvetenskap
Sociologi/Socialt arbete
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Varför använder du de verktygen?
– De passar undervisningen och finns tillgängliga på vår högskola. Ang. er formulering "Se på
tutorials": på vårt område är tutorials något man deltar i, inte tittar på.
– För att de funkar och är tillgängliga.
– För att jag tror de stimulerar studenternas lärande bäst samtidigt som de är flexibla.
– Min undervisning bygger på (mitt) berättande och dialog. Verktygen är bara stöd till det.
– De är medium för att visa vad, hur, varför, för vem/vilket tillfälle
– Verktygen anpassas för att underlätta förståelsen och inlärningen
– Därför att undervisningen blir mer varierad och håller studenternas intresse vid liv
– Se svar på fråga 5. Vad är det förresten för skillnad mellan böcker och e-böcker? Jag bryr mig inte
om i vilket format studenterna läser de titlar som står på litteraturlistan.
– Passar bra
– Böcker är självklara. Med föreläsningsbilder menar jag här bilder i PP-presentationer. De stimulerar
fler sinnen, sätter i gång tankar och kan i kombination med kommentarer från föreläsaren sammanfatta
komplexa samband.
de har gett goda resultat hittills
– För att jag menar att de är grundläggande i inlärningsprocessen. Men också för att det är verktyg jag
är van vid att hantera, de finns/kan lätt göras tillgängliga och jag kan enkelt använda dem.
– För att få föreläsningarna omväxlande
– For visual assitance to the lecture.
– För att det är del av undervisning
– Jag menar att läsning följt av diskussion är grundläggande verktyg på universitetsnivå.
– För att underlätta för studenternas inlärning
– Som lärare strävar jag naturligtvis efter att nå ut med mina ämneskunskaper och optimera
inlärningsförutsättningarna för så många studenter som möjligt. En självklar följd blir då att använda
varierad didaktik och metodik som möjliggör alternativa vägar till kunskap. Alla lär sig på sitt eget vis,
det finns ett flertal olika intelligenser och varje individ har en unik kombination av dessa. Tekniken
har blivit rel. lättillgänglig vilket också ökar möjligheterna för en förhållandevis mer ”ekonomisk”
studietid, ur olika aspekter, t.ex. flippat lärande.
– Aktivera flera sinnen
– För att det är de jag hanterar bäst.
– För att de funkar
– För att exemplifiera, fördjupa och belysa resonemang, för att stimulera diskussion, för att stimulera
mer praktiskt lärande
– För att väcka intresse o skapa struktur
– Jag är van vid det!
– Jag tror på samspel mellan olika sinnen, men är skeptisk till att overdo it
– För variation
– Det finns flera sätt att lära sig på och varierad undervisning når fler och ger ett bättre djup
– ?vadmenas?
– Det är de verktyg som är lättast att använda, Filmer osv. har jag fått kommentarer på att studenterna
vill helst se själva inte på föreläsningstid då vill de ha föreläsning.
– Förlåt, orkar inte komma på någon bra anledning
– Därför att ämnet, litteraturvetenskap med dramainriktning inbjuder till det
– Jag tror på samtal och diskussion som avgörande didaktiska moment. Studenter måste "göra". De
kan inte bara läsa på och det går inte att titta på en film och förstår saker. Samtal och diskussion. Jag
använder bara de hjälpmedel som behövs för att hålla föreläsningar och sprida texter som kan
användas i undervisningssyftet.
– Det är här akademisk kunskap samlas.
– De funkar bra.
– De är tillgängliga och relevanta
– Därför att jag tror att det främjar studenternas lärande på bästa sätt.
– För att öka uppmärksamhet, nyfikenhet hos studenter
– Därför att studenterna bäst tar sig ny kunskap genom dem

55

Bilaga 3
Intervjufrågor	
  
1. Vilket ämne undervisar du i?
2. Vilka program/kurser undervisar du för?
3. Hur tror du studenter bäst tar till sig ny kunskap? Genom vilka sinnen? Varför?
4. Kan du berätta hur du undervisar? Hur ser en föreläsning ut?
a. Använder du några hjälpmedel i din undervisning? Vilka? Hur väljer du
hjälpmedel? Varför?
5. Använder du några (digitala) verktyg i din undervisning?
a. Lägger du ut föreläsningsbilderna online så att studenterna kan ta del av dem
efter föreläsningen? Varför/Varför inte?
6. Vad har du att säga om filmade och ljudinspelade föreläsningar?
a. Har du filmat en föreläsning som du sedan lagt ut så att studenterna kunnat ta
del av den? Hur mottogs det?
b. Om nej, kan du tänka dig att filma föreläsningar och sedan lägga ut dem
online? Varför/Varför inte?
7. Hur tänker du kring upphovsrätt och eventuell spridning av föreläsningsmaterial som
du skapat?
8. Har inriktningen på de ämnen som du föreläser i någon påverkan på ditt val av
hjälpmedel?
9. Förs det någon intern diskussion om pedagogik/didaktik relaterad till digitala verktyg?
10. Vad använder du främst för form av kurslitteratur?
11. Kan du påverka i vilken form litteraturen läses?
a. Om nej, hänvisar du till mer litteratur utöver den obligatoriska? Varför/Varför
inte?
12. Vad tycker du om interaktiva e-böcker i undervisningen?
13. I vilken form brukar studenter få lämna in sina uppgifter? Varför denna form?
14. Känner du till vad didaktisk design och multimodalt lärande är?
a. Hur tänker du kring dessa begrepp när du planerar din undervisning?
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Bilaga 4
Observationsscheman	
  
Observation 1

Observation 2
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Observation 3

Observation 4
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