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Abstrakt
Persson, E. (2014). IKT-verktyg vid lärande och kommunikation. C-uppsats i Pedagogik. Högskolan i
Gävle, akademin för utbildning och ekonomi

Denna undersökning syftar till att undersöka användandet och det upplevda stödet av IKT-verktyg i
kommunikation med och undervisning av studenter bland lärare vid Högskolan i Gävle. Verktygen
ifråga är olika former av webbaserade program och tjänster som finns tillgängliga via datorn. Det är
program och tjänster som tillhandahåller möjligheter att dela dokument, dela ljud och bild samt ha
konferenssamtal med mera. Denna typ av verktyg är en del av det breda utbud av verktyg inom
informations- och kommunikationsteknik (IKT) som finns idag.

Undersökningen genomfördes med en enkät där undervisande personal på Högskolan i Gävle hade
möjligheten att svara på om huruvida de webbaserade verktygen upplevdes som ett stöd samt om de
fått information och utbildning om dem.

Användandet och det upplevda stödet varierar mycket beroende på vilken typ av verktyg
respondenten tillfrågats om. Generellt är plattformen Blackboard ledande i både användande och
upplevt stöd, även om det också finns stora variationer inom plattformens verktyg. Skype och Adobe
Connect används i mindre utsträckning samt att än färre har fått information och utbildning i dessa
verktyg. Resultatet visar en tendens att fördröjd kommunikation och utbyte av filer är de högst
skattade funktionerna och att det upplevda stödet där är som högst.

Användbarheten i resultatet bör dock värderas varsamt då antalet respondenter endast var 49 av de
närmare 400 som fanns i urvalet. Det morsvarar mindre än 13 procent. Den låga svarsfrekvensen gör
resultatet mycket svårt att använda i verksamheten, även om det ger aningar om hur de aktuella IKTverktygen används.

Nyckelord: Webbaserade verktyg, IKT, Blackboard, Högskolan i Gävle
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1. Inledning
Under två års tid har jag arbetat på Gefle Studentkår, den studentkår som finns knuten till Högskolan
i Gävle. Under dessa två år har jag haft förmånen att lära känna, arbeta tillsammans med och ha
kontakt med många representanter från högskolans organisation. Frågorna har rört både stort och
smått, men i slutändan är det oftast lärande som stått i centrum. Diskussionen om lärande,
pedagogik och webbaserade verktyg för kommunikation och lärande är i sammanhanget aldrig långt
borta. Verktygen ifråga är olika former av webbaserade program och tjänster som finns tillgängliga
via datorn. Det är program och tjänster som tillhandahåller möjligheter att dela dokument, dela ljud
och bild samt ha konferenssamtal med mera. Denna typ av verktyg är en del av det breda utbud av
verktyg inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) som finns idag. Jag har kommit att skapa
mig uppfattningen om att den bild som undervisande personal har av dessa verktyg varierar och den
upplevda nyttan med dem likaså. På strategisk nivå handlar diskussionen ofta om vilka verktyg som
finns och vilka förutsättningar den undervisande personalen har för att använda dessa. På
operationell nivå handlar diskussionen ofta om vilka för- och nackdelar som finns med det ena och
det andra verktyget. Bilden detta förmedlar är att det finns lika många åsikter som användare av
verktygen. Dessa, i allra högsta grad, subjektiva upplevelser har gjort mig intresserad att undersöka
saken närmare.

Redan 1984 lades en proposition till regeringen som berörde datapolitik där man gjorde
ställningstagandet att det offentliga skolväsendet har en viktig roll att tillgodose ett allt högre behov
av datakunnande. Under 1990-talet kom ytterligare propositioner på samma tema, delvis med
samma budskap – att datakunnandet var en viktig del i grund- och gymnasieskolan för att ge alla en
grundläggande IT-kompetens i både vardags- och yrkeslivet (Samuelsson, 2014).
I ett regeringsbeslut med utbildningsdepartementet som avsändare fick Statens skolverk uppdraget
att främja användningen av IKT i förskolor, skolor och vid vuxenutbildning (Regeringsbeslut, 2008).
Beslutet ålägger Skolverket med ansvaret att främja utvecklingen, säkerhetsaspektet, att förmedla
ett kritiskt förhållningssätt till material på internet, med mera. I en rapport från Skolverket från 2013
lyfter man ett starkt behov av kompetensutveckling inom lärarkåren, bland annat i hur IT kan utgöra
ett pedagogiskt verktyg i undervisningen (Skolverket, 2013). Man menar att detta kompetensbehov
begränsar lärarens användning av IT i undervisningen eller i den övriga rollen som lärare.

Vikten av ett väl utvecklat förhållningssätt till IKT tycks vara prioriterat och bör därmed integreras i
utbildningen redan från förskolan. Min uppfattning är att andan i Sverige idag domineras av en stark
tro på lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik (IKT) och att denna teknik blir
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en allt viktigare aspekt i alla delar av våra liv. Även inom högskole- och universitetsvärlden verkar IKTverktyg betraktas som en självklarhet. Webbplattformar som samlar studenter, intranät för
personalen, verktyg för att förmedla dokument, bild och video är alla delar som är en aspekt av
vardagen för många.

2. Bakgrund
2.1 Kommunikation och IKT
Kommunikation är för de flesta en vardaglig företeelse som kan ta sig många olika former och
förekommer ofta på platser och på nivåer som vi vanligtvis inte reflekterar över. Kommunikation kan
vara kontakter mellan människor, mellan individer och grupper (Larsson, 2008). Begreppet kan också
vara en organisations planerade kontaktformer mot det omgivande samhället, såväl individ som
grupp, kommunikation kan därför beskrivas som processen för kontakten mellan olika parter (ibid.).
Formerna för kommunikation är därmed en variationsrik flora bestående av allt ifrån språkligt tal
mellan två människor till webbaserad förmedling av text från en organisation till en individ. Larsson
(2008) beskriver olika skäl till varför vi kommunicerar, bland dem listas bland annat att hålla ihop
grupper och organisationer, att samarbeta, att söka och få hjälp med mera.

Larsson (2008) skriver att många organisationer satsar också på att utveckla tekniken och hur man
använder dessa verktyg både internt och externt. Ofta anses det vara en ekonomisk lösning samtidigt
som tekniken möjliggör en bredare och tätare kontakt, kontakt som utmanar gamla barriärer som tid
och rum. Hrastinski (2009) talar om direkt och fördröjd kommunikation, två begrepp som är
relevanta i samtalet om lärplattformar och kommunikation. Fördröjd kommunikation är i första hand
den som utmanar både tid och rum som barriärer. E-post är ett exempel på fördröjd kommunikation.
Direkt kommunikation utmanar i första hand frågan om rum och sker i första hand i realtid i form av
kontakt genom textchatt, videosamtal och dylikt. Hrastinski (2009) menar att den direkta
kommunikationen ger goda förutsättningar för att skapa en förståelse parterna emellan och för att
motivera, den fördröjda kommunikationen kan emellertid skapa bättre förutsättningar för att stödja
lärande. Den kan innebära ett större stöd till studenten på så vis att det finns mer tid för reflektion
och för att bearbeta informationen.

Kommunikation idag är också mer mångfacetterad än någonsin förut, med nya möjligheter som
datorer, smartphones, surfplattor och appar erbjuder. Allt fler har tillgång till den tekniken och
kommunikation blir allt mer baserad på elektroniska innovationer (Larsson, 2008). Intåget av dessa
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”smarta” innovationer påverkar inte bara hur människor kommunicerar sinsemellan utan också hur
företag och organisationer kommunicerar. Informationsflödet ökar också med den nya tekniken och
tillgängligheten blir högre samtidigt kan det också innebära att informationen blir svåröverskådlig.
Denna revolution som ägt rum under de senaste decennierna har förändrat hur man kommunicerar,
både internt och externt (ibid.). Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har fått helt nya
förutsättningar under de senaste åren. Bärbara enheter och konstant tillgång till internet har varit
viktiga förutsättningar för den revolution som har ägt rum (Larsson, 2008). Denna teknik hjälper till
att överbrygga tidigare barriärer som tid och rum, samtidigt som informationstillgängligheten ökar
och en individ lättare kan få tillgång till den information som eftersöks.

I led med vad både Larsson och Hrastinski skriver om hur IKT utmanar tid och rum talar Lundgren och
Svärdhagen (2004) om det pedagogiska rummet som idag sträcker sig utanför både föreläsningssalen
och lärosätets lokaler. De påpekar också att bara för att undervisningen arrangeras med IKT-stöd
innebär det inte att det är pedagogiskt genomtänkt eller för den delen innovativt. Vovides, SanchezAlonso, Mitropulou och Nickmans (2007) skriver att lärplattformar används på många olika vis av
lärare. De menar att en del använder verktygen som digitala dokumentskåp, medan andra strävar
efter att använda det mer som ett pedagogiskt komplement till ordinarie undervisning.
Landvinningarna inom IKT nyttjas med andra ord olika.
2.2 Påverkansprocesser och behov
Ordet lärande kan också det definieras på olika sätt och olika värderingar och tolkningar kan läggas in
i begreppet. Lärande äger dels rum i väl etablerade organisationer som skolor av olika slag. Vi kan här
prata om institutionaliserat lärande, ett formellt arrangerat och planerat lärande. (Dewey, 2008).
Gränsdragningar kan skapas mellan institutionaliserat lärande och det lärande som finns därutöver.
Genom att vidga definitonen utanför det lärande som äger rum i skolor får vi en bredare syn på vad
begreppet innefattar. Vi hittar där ett lärande som förmedlar samhällets grundläggande värderingar
och hur vår omgivning fungerar (ibid.). Vardagliga företeelser som sociala situationer,
tidningsläsande och tv-tittande blir därmed inlemmade i begreppet lärande.

Per-Johan Ödman (2007) hänvisar till det han kallar edukationsprocessen och den ständiga påverkan
från samhälle och omgivning till individ och hur en individ fostras utifrån förutsättningarna i sin
omgivning, vilket i sig kan ses som en läroprocess. Lärande kan därmed definieras som något mer än
överförandet av kunskap från en individ till en annan. Det kan då emellertid betraktas som något
mindre konkret och mer flytande. Lärande kan följaktligen vara beskrivningen av en process som
löpande äger rum och formar oss utifrån vår omgivning. Kryptoinlärning och immanent pedagogik är
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två begrepp som kan göra sig gällande i sådana situationer. Ödman (2007) definierar kryptoinlärning
som det dolda lärandet eller det som den immanenta pedagogiken inte sällan mynnar ut i, medan
den immanenta pedagogiken är mer en situations inneboende pedagogik – alltså en mer ”smygande
pedagogik”. I en social situation skulle den immanenta pedagogiken kunna vara de signaler en grupp
förmedlar till en individ om beteende och normer. Kryptoinlärningen skulle i sin tur vara resultatet av
detta hos mottagaren.

Att definiera begreppet pedagogik kan visa sig vara en utmaning, även om ordet i sig är ständigt
återkommande i många olika sammanhang. En svårighet med begreppet är att definitionen varierar
och ofta ser olika ut beroende på vilket perspektiv man beskriver ordet utifrån. Olika aspekter och
kontexter resulterar i avvikande definitoner. Ödman tar hjälp av pedagogikprofessorn Wilhelm
Sjöstrands definition med följande formulering: ”Pedagogik som vetenskap behandlar olika sidor av
den så kallade edukationsprocessen. Denna innebär att det i varje samhälle och kultur föreligger en
ständig påverkan på människor i avsikt att dessa genom inlärning skall på bästa möjliga sätt formas i
överstämmelse med vad man inom ifrågavarande samhälle och kultur önskar göra dem till”
(Sjöstrand, 1969, sida 22.) I enlighet med denna definition av pedagogik är det alltså ett fenomen
som ständigt är närvarande i vardagen och något som i allra högsta grad är en kulturellt och socialt
företeelse. Pedagogiken och närmare bestämt edukationsprocessen blir därmed en beskrivning av
processer och kommunikation människor emellan. Ett förtydligande av resonemanget erbjuds av
Dewey (2008) som beskriver pedagogiken som ett verktyg människor använder sig av för att
förmedla den kunskap som denne innehar. Han menar också att en person i denna process ofta
förmedlar mer än det som avsetts, i form av normer, traditioner och kultur.

En viktig komponent i diskussionen om varför vi agerar på ett visst sätt är begreppet behov. Abraham
Maslow (1987) utgår från begreppet behov i sin teori om motivation. Behov och motivation är båda
centrala begrepp i hans teori och han benämner begreppens relation som att behovet ligger till
grund för motivationen bakom ett visst beteende. Espen Jerlang (2008) erbjuder oss ett konkret
exempel som beskriver relationen mellan behov och motivation samt en konflikt mellan olika motiv.
Motivation är ett begrepp som inte är helt ovanligt i vardagen. Spontant sporrar det måhända inte
heller till några djupare funderingar kring begreppet som sådant. Nationalencyklopedin (2014-04-21)
beskriver motivation som olika faktorer som formar och riktar beteendet mot olika mål. Motivation
beskrivs med andra ord som det som driver oss till handling och det som sporrar oss att handla på ett
visst sätt.
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2.3 Tidigare forskning
I en studie om attityder och användande kring en lärplattform inom högre utbildning av Lundgren
och Svärdhagen (2004) visar resultatet på att lärarna använder en specifik lärplattform väldigt olika.
Några ser den som en mötesplats för lärare och studenter medan andra betraktar det som mer av ett
administrativt verktyg. Detta styrks av Andersson, Hellberg och Karlander (2010) som skriver av en
lärplattform kan användas rent administrativt för att sprida information och samla in dokument såväl
som en lärplattform kan användas som mer av ett pedagogiskt verktyg för att komplettera
undervisningen. Resultaten från dessa undersökningar visar dels på den stora bredd av verktyg som
en lärplattform medför, att möjligheten finns att använda dem på många olika vis. Utan att göra
några djupdykningar i resultaten kan en också fundera kring vad det finns för faktorer bakom att
verktygen används olika mycket och på varierande vis av olika personer. Kanske kan IT-vana, intresse
för IT, förutsättningar inom organisationen och mycket annat vara viktiga faktorer?

Vovides et al. (2007) beskriver lärplattformen på tre vis. Dels som ett elektroniskt dokumentskåp, där
kursens upplägg och innehåll inte förändras i en övergång till en lärplattform, utan att information
och material endast blir mer åtkomligt. Alternativet sägs då vara att använda lärplattformen som ett
verktyg att utveckla de pedagogiska aspekterna och utveckla innehållet i kursen. Vovides et al. (2007)
menar att det ger studenter mer förutsättningar för att själv vara aktiv. Ett tredje sätt kan vara att
föra över allt större delar av en kurs och dess moment till ett digitalt format. Exempel på detta sägs
vara att flytta en diskussion online eller att samla in respons via plattformen. Givetvis utesluter inte
ett av visen att betrakta lärplattformen någon av de andra. En användare kan likväl använda samtliga
aspekterna som presenteras enligt denna antagande. En kan också göra en tydligare uppdelning
mellan lärplattformens verktyg och kategorisera dem efter administrativa och kommunikativa
verktyg. I en undersökning av Lonn, Teasley och Stephanie (2009) visade resultatet att så kallade
administrativa verktyg var de som både användes mest och uppskattades mest. De kommunikativa
verktygen var inte uppskattade på samma vis och brukades inte heller i samma utsträckning. De
administrativa verktygen i det här fallet är verktyg för att sprida dokument med mera medan de
kommunikativa är de verktygen kan vara bloggar eller forum.

Lundgren och Svärdhagen (2004) skriver att alla lärare var positiva till att det finns en lärplattform
och att förvaltningsavdelningen framhäver att användandet av en lärplattform kan öka flexibiliteten
för att ge utrymme till olika lärstilar. Vidare understryker författarna att de lärare de intervjuat inte
ser lärplattformen som ett hot mot sin yrkesroll utan betraktar det som ett vardagligt verktyg.
Andersson et al. (2010) skriver att en lärares upplevelse av verktyget i förhållande till sitt
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yrkesutövande är avgörande för hur personen kommer använda sig av lärplattformen. Vovides et al.
(2007) delar åsikt med Andersson, Hellberg och Karlander och lägger även till dimensionen att detta
lägger grunden för att användandet av en lärplattform kan skilja sig mycket mellan olika skolor. En
kan också tänka sig att användandet kan skilja sig mellan olika avdelningar inom samma organisation,
att det är en del av – eller inte är en del av organisationskulturen.

Mårald & Westerberg (2004) skriver i en rapport att det finns ett visst motstånd mot lärplattformar.
Motståndet karaktäriseras ofta av ointresse för teknik och bristande kunskap hos läraren eller att
kunskapsspridningen i kollegiet är bristfälligt. De lyfter att vissa lärare tycker att det är omständigt
och tidskrävande att utveckla och omarbeta IT-stödda kurser. Mårald & Westerbergs resultat i
rapporten grundar sig i fokusgruppintervjuer med lärare. Några lärare menade under intervjun att
de ”tvingas” vara positiva till förändringen, alltså införandet av IKT och IT-stöd, i och med att det
kommit att bli nödvändigt att erbjuda detta på distanskurser. Författarna av rapporten menar i och
med det på att allt mer IKT inom högre utbildning inte alltid är önskvärt av lärarna. De skriver också
att det finns uppfattningar om att ämnet som ska undervisas styr i vilken mån en kan använda sig av
IKT-verktyg. (Mårald & Westerberg, 2004). De webbaserade verktygen används på olika vis och olika
personer använder och ser nyttan med olika saker. En åtskillnad görs mellan att använda verktygen
som ett rent administrativt redskap eller att använda dem som ett pedagogiskt verktyg för att
komplettera undervisningen (Andersson et al., 2010). Vovides et al. (2007) beskriver det
administrativa alternativet som ett elektroniskt dokumentskåp, vilket är talande för hur verktygen
kan betraktas i första hand som ett redskap för att administrera dokument. Vidare omnämner Lonn
et al. (2009) vissa verktyg som kommunikativa, alltså verktygen med fokus på en mer direkt
kommunikation. Dock beskrivs även dessa som mindre populära än verktygen som kan tänkas falla
inom kategorin elektroniskt dokumentskåp. Generellt påvisas också en positiv inställning till olika
lärplattformar, både bland lärare och från förvaltningens sida enligt undersökningen av Lundgren och
Svärdhagen (2004). Samtidigt uppmärksammas också svårigheter för användandet av verktyg av det
här slaget, svårigheter som bland annat gestaltas av ett ointresse för teknik och bristande kunskaper i
hur verktygen kan användas (Mårald & Westerberg, 2004). Detta kan då tänkas ligga till grund för
skillnaderna som finns i hur redskapen används av olika personer.

3. Syfte
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3.1 Undersökningens syfte
Syftet med föreliggande undersökning är att undersöka användandet och det upplevda stödet av IKTverktyg i kommunikation med och undervisning av studenter bland lärare vid Högskolan i Gävle.
3.2 Frågeställningar


I vilken grad används IKT-verktygen i verksamheten?



Hur många har nåtts av informations- och utbildning om och i IKT-verktygen?



Upplevs IKT-verktygen som ett stöd för kommunikation och undervisning?

4. Metod

10

Undersökningen har gjorts via Googles verktyg för dokument och enkäter. All data har samlats in via
detta och resultatet har exporterats från detta verktyg till en PDF fil (Se bilaga 3).

Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp i utförandet av studier och undersökningar. Validitet är
frågan om ett resultat stämmer överens med verkligheten, det centrala är huruvida man undersöker
och mäter vad man avsett mäta (Merriam, 1994). Syftet, frågeställning och metod måste ställas mot
det resultat som presenteras och delarna måste svara mot varandra för att validiteten ska kunna
sägas vara hög. I denna undersökning är syftet och frågeställningarna breda i vad de efterfrågar, men
ett arbete har förts för att smalna av och konkretisera vad som efterfrågas. Syfte och frågeställningar
har dessutom justerats i efterhand, för att bättre svara mot vad enkätundersökningen efterfrågade
för svar.

Reliabiliteten är i sin tur tillförlitligheten i en mätning. En studie ska kunna upprepas, det vill säga
förutsättningarna återskapas och undersökningen utföras – med samma resultat för att reliabiliteten
ska kunna sägas vara hög. (Merriam, 1994). Frågan om reliabilitet blir därmed ett steg i att sätta
undersökningen i en större kontext, en bedömning där ett resultat kan komma att ställas mot andra
likadana undersökningar.

Etiska överväganden
Undersökningens deltagare frågas aldrig efter namn eller andra personuppgifter. Inte heller finns
möjligheten att spåra de som deltagit i enkäten. Deltagarna har frågats om vilken del av
organisationen de arbetar inom, men antalet svarande bedöms vara så pass högt att det inte finns
någon risk att spåra ett svar till en specifik person. I utskicket ingick dock en förfrågan om att
återkoppla till mig om den kontaktade chefen eller utbildningsledaren valt att förmedla enkäten
vidare. Ur konfidentialitetperspektiv kan det tänkas inskränka på garantin för att vara anonym som
deltagare. I informationen som gått ut med enkäten redogjordes det för syftet med undersökningen
och därmed vad materialet skulle komma att användas till. Syftet och frågeställningarna har dock
justerats efter datainsamlingen. Deltagarna ombads i informationen att klicka på den länk som
hänvisade vidare till enkäten i sig. I och med dessa övervägande har de fyra etiska kraven –
samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet,
2002) tagits hänsyn till.

Val av metod
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Med ett syfte som intresserar sig för och undersöker människors användande och upplevda stöd
ligger en kvantitativ metod nära till hands att använda. Trost uttrycker: ”Om frågeställningen gäller
hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen
däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (Trost 2005, s.
14). Merriam (1994) diskuterar en kvalitativ metod som den som studerar människors återgivelse av
sin verklighet och hur individen upplever världen. Eftersom undersökningen syftar till att undersöka
det upplevda stödet skulle Merriams tankar kunna vara ett argument för att en intervju är ett
lämpligare metodval.

Brinkkjaer och Hoyen (2013) menar ytterligare att denna skarpa indelning av kvantitativa och
kvalitativa metoder är olycklig ”… då den reducerar riktningarna till en fråga om kvalitet och
kvantitet" (Brinkkjaer & Hoyen, 2013, s. 59). Åsberg (2001) redogjorde i en artikel med titeln ”Det
finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen” för hur begränsande detta
skarpt indelade förhållningssätt är. Åsberg menar att en metod inte ensidigt kan klassas som
kvalitativ eller kvantitativ. Åsberg gör en liknelse ”Lika lite som min undervisningsmetod i någon
mening skulle kunna vara kvantitativ därför att jag undervisar om matematik och kvalitativ därför att
jag undervisar om livsåskådningar” (Åsberg, 2001, s. 274). Detta förhållningssätt som ställer sig
kritiskt mot den skarpa indelningen, ifrågasätter själva grunden i att diskutera metoder i form av
kvalitativa och kvantitativa. En enkät kan resultera i både kvantitativ data och kvalitativ data, såväl
som att en intervju kan resultera i både kvantitativ och kvalitativ data (Åsberg, 2001).

Urval och deltagare
Högskolan i Gävle hade år 2013 383 anställda varav 167 adjunkter, 43 doktorander, nio forskare, 138
lektorer, en postdoktor och 25 professorer. Utöver dessa kategorier finns också administrativ och
annan personal anställda. 2013 studerade 6084 helårsstudenter vid Högskolan i Gävle (Högskolan i
Gävle, 2014-04-07).

Undersökningen avgränsades till undervisande personal på Högskolan i Gävle. Då syftet och
frågeställningarna rör en specifik organisation var en sådan avgränsning given.

Enkätens utformning
Enkäten består av 37 frågor av varierande karaktär. I linje med Hartmans (2003) tankar om att en
enkät med fördel inleds med ett par övergripande frågor där mottagaren har möjlighet att bland
annat svara på frågor om vilken akademi, vilken tjänst och erfarenhet inom yrket denne har. I övrigt
besvaras enkäten i första hand genom att markera en grad på en skala där en uppfattning om en
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företeelse värderas. Enkäten avslutas med ett fält för fritext där mottagaren har möjlighet att lämna
kommentarer, tankar och åsikter på ämnet och den utformades för att ta ungefär 5-10 minuter att
besvara.

IKT-verktygen har delats upp i tre kategorier. Verktygen har kategoriserats utifrån snarlika funktioner
och gemensamma nämnare, eller bristen på sådana. Kategori 1 består av verktyg inom Blackboard.
Blackboard är en läroplattform som samlar en rad olika funktioner för delning av dokument,
studieuppgifter, informationsutskick med mera. Kategori 2 består av verktyg för att dela ljud och bild
med en eller flera personer samt möjligheten att spela in föreläsningar. Kategori 3 består av en
blandning av verktyg som har få eller inga gemensamma nämnare. Kategoriseringen har gjorts utifrån
snarlika funktioner och ingen balans i antal eller anad popularitet kategorierna emellan har
eftersträvats. Syftet är inte att jämföra mellan kategorierna, utan att skapa en struktur för att lättare
kunna tillgodogöra sig materialet.
Verktygen har listats och kategoriserats enligt följande:

Tabell 1: Redogörelse för kategoriseringen av verktygen samt kortfattade beskrivningar av dessa.
Kategori 1
Verktyg

Funktion

Anslagstavla, information, innehåll

Info, meddelanden och dokument

Studieuppgifter

Uppgifter, onlinetentor, inlämningar mm.

Diskussioner

Diskussionsforum

Grupper

Studiegrupper med kommunikationsverktyg

Verktyg

Betyg, wiki, loggbok, epost mm.

Bloggar

Bloggverktyg för student och lärare

Kategori 2
Skype eller liknande programvara för Voice

Tal och bild över dator/telefon/surfplatta

over IP
Adobe Connect

Tal och bild över webben, även inspelning av
föreläsningar
13

Kategori 3
Refworks

Verktyg för referenshantering

Infact

Verktyg för att skapa en mindmap

Dotproject

Projektplattform

Articulate presenter

Inspelning av föreläsningar med Powerpoint
presentation

Övriga verktyg

Utöver de listade verktygen fanns möjligheten att ange andra verktyg som man använder.

Utförande
Efter att enkätfrågorna godkänts av handledaren användes Google Docs för att skapa ett formulär
som kan distribueras. Via Google Docs kan respondenterna via en digital länk få åtkomst till enkäten
och fylla i denne via dator eller annan enhet med internetanslutning. Enkäten var tillgänglig att svara
på i två veckor.

Enkäten distribuerades via mail till avdelningschefer och utbildningsledare med en förfrågan om att
sprida enkäten till sina medarbetare. Det skiljde sig i utförande mellan avdelningschefer och
utbildningsledare, då vissa vidarebefordrade till sina kollegor, medan vissa gav tillåtelse att använda
deras sändlistor till medarbetarna. I missivet efterfrågades återkoppling om huruvida mottagaren
spred det till sina medarbetare eller inte, dock återkopplade inte alla.

Efter halva tiden som enkäten fanns tillgänglig skickades även en påminnelse ut till samtliga
avdelningschefer, utbildningsledare och de sändlistor som fanns tillgängliga.

Efter att enkäten stängts sammanställdes resultatet i verktyget Google Docs. Många av de grafiska
representationerna som finns i resultatet kommer direkt från originalsammanställningen.

Efter att resultatet sammanställts har det kortfattat analyserats.

5. Resultat och analys
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I detta stycke kommer undersökningens resultat att redovisas och kortfattat analyseras. Inledande
frågor kommer att redovisas till fullo. Stora delar av enkätens svar kommer däremot i första hand
redovisas sammanfattat. Fullständiga enkätsvar finns i bilaga. 49 respondenter besvarade enkäten.

Följande frågor ställdes som inledande. Frågorna var vilken nivå respondenten undervisar på, om
man har arbetat med distansutbildning, vilken form av tjänst man har, vilken organisatorisk enhet
man är anställd på samt hur länge man har varit verksam inom universitets- och högskolevärlden.

Figur 1: Diagram över på vilken nivå respondenterna undervisar. N=49.

Figur 2: Diagram över hur många som har erfarenhet av distansundervisning. N=49.
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Figur 3: Diagram övervilken typ av tjänst respondenterna har. N=49.

Figur 4: Diagram över vilken akademi respondenterna tillhör. N=49.

Figur 5: Diagram över hur många år respondenterna varit verksamma inom högskole- och
universitetsvärlden. N=49.
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Deltagarna fick inledningsvis också svara på vilka typer av verktyg de använder för lärande och
kommunikation. Dessa svar såg ut enligt följande.

Figur 6: Diagram över vilka funktioner inom kategori 1 som respondenterna använder sig utav.
Siffrorna är baserade på 49 stycken respondenter.

Figur 7: Diagram över vilka funktioner inom kategori 2 som respondenterna använder sig utav.
Siffrorna är baserade på 49 stycken respondenter.

Figur 8: Diagram över vilka funktioner inom kategori 3 som respondenterna använder sig utav.
Siffrorna är baserade på 49 stycken respondenter.

Nyttjandegraden av verktygen inom Blackboard varierar dock mycket, där bloggverktyget anges vara
minst använt. Mellan hälften och tre femtedelar uppger sig använda verktygen diskussioner och
grupper. Mest använda uppges anslagstavlan och studieuppgifter vara, där näst intill samtliga har
uppgett att de utnyttjar dessa funktioner. 19 av 49 använder Skype och 23 av 49 använder Adobe
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Connect i sitt arbete. 24 av 49 uppger att de använder något verktyg i kategori 3, där 9 anger
Refworks och 15 alternativet Övriga.

Om en valde att ange alternativet övriga hade man möjlighet att i fritext lämna en kommentar om
vad. Resultatet av dessa svar är följande: Vicom, HiG mediaserver, Zotero, Facebook, Twitter, Gtalk,
Powerpoint, Screencastomatic.

Hädanefter kommer svarsresultaten att redovisas utifrån de tre kategorierna av verktyg. Resultatet
redovisas huvudsakligen i sammanfattade tabeller. Det fullständiga resultatet finns att tillgå i egen
bilaga.
Kategori 1, verktyg inom Blackboard
Samtliga frågor rör huruvida verktyget upplevs som stöd vid en viss avgränsad funktion. Var fråga
representerar en eller flera funktioner. Procenten anger hur många av totala antalet svar som angett
det alternativet. Svaren angavs på en skala om fyra alternativ, med ”inget stöd” på skalans ena sida
och ”bra stöd” på den andra sidan.

Fråga 1 - Upplever du verktygen i kategori 1 som ett stöd vid kommunikation med enskilda
studenter?
Tabell 2: Svar på fråga 1 för kategori 1. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

16 %

22 %

35 %

27 %

(8)

(11)

(17)

(13)

Fråga 2 - Upplever du verktygen i kategori 1 som ett stöd vid kommunikation med en grupp eller hel
klass med studenter?
Tabell 3: Svar på fråga 2 för kategori 1. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

2%

8%

39 %

51 %

(1)

(4)

(19)

(25)

Fråga 3 - Upplever du verktygen i kategori 1 som ett stöd vid förmedlandet av kursrelaterat material
så som studiehandledning, litteraturtips, föreläsningar och artiklar?
Tabell 4: Svar på fråga 3 för kategori 1. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
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n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

0%

4%

22 %

73 %

(0)

(2)

(11)

(36)

Fråga 4 - Upplever du verktygen i kategori 1 som ett stöd vid kontakt i frågor som rör tentamen,
betyg eller andra studieadministrativa frågor?
Tabell 5: Svar på fråga 4 för kategori 1. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

6%

39 %

33 %

22 %

(3)

(19)

(16)

(11)

En klar majoritet uppger att Blackboard ger ett stöd motsvarande 3 och 4 på skalan. Där 3 är
odefinierad och 4 är bra stöd. Blackboard upplevs erbjuda mest stöd i kommunikation med hela
klasser eller grupper av studenter. Spridningen i procenten mellan funktioner och huruvida det
upplevs som ett stöd ger också aningar om hur Blackboards funktionalitet att förmedla dokument
väger tungt.

Figur 9: Diagram som redovisar hur många som fått information om verktygen i kategori 1. n=49.

Figur 10: Diagram som redovisar hur många som fått utbildning i verktygen i kategori 1. n=49.
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Figur 11: Diagram som redovisar hur funktionaliteten upplevs om verktygen i kategori 1. n=49.
1= bristande, 4= tillfredsställande
71 procent angav att de hade fått information om möjligheten att använda Blackboard och 51
procent angav att de fått utbildning i att använda verktyget. Slutligen efterfrågades en uppskattning
kring funktionaliteten i Blackboard. I begreppet inkluderades stabilitet, funktioner och tillgänglighet.
Syftet var att efterfråga en värdering av helhetsupplevelsen och svaret angavs på en skala 1-4 där 1
är bristfälligt och 4 tillfredsställande. 76 procent angav 2 eller 3, 10 procent bristfälligt och 14 procent
tillfredsställande.

Av de fyra svarsalternativen på en skala från ”inget stöd” till ”bra stöd” angav mer än 50 procent att
verktygen i kategori 1 motsvarade grad 3 eller 4. Detta rörde fråga 1-4 om kategorin. På fråga 2 och 3
angav 90 procent eller mer att verktygen var ett bra stöd, eller en grad lägre på skolan. Fråga 2 och 3
behandlar kommunikation mot grupp eller klass samt att förmedla information, dokument mm.
Blackboard och verktygen därinom upplevs enligt resultaten övervägande som ett stöd eller ett bra
stöd för verksamheten. 51 procent uppger också att de upplever funktionaliteten om grad 3 eller 4
på en skala om fyra, där 4 är det allra mest positiva. 71 procent uppger sig ha fått information om
möjligheten att använda verktygen i kategori 1 och 51 procent uppger att de har fått utbildning i det.
Baserat på sifforna från resultatet har en klar majoritet fått informationen om verktygen, en
majoritet har fått utbildning och de allra flesta upplever någon form av stöd i lärande och
kommunikation med studenterna. Förutsättningarna för användning kan sägas vara goda utifrån det
den information och utbildning som getts, samt att den undervisande personalen känner att
verktygen är till nytta. Vetskapen om att verktygen finns att tillgå är den allra första förutsättningen.
Nästa steg i ledet är förmågan att använda dem, där gör sig utbildningen i verktygen relevant. Mårald
& Westerberg (2004) trycker på att bristande kunskaper hos den tilltänkta användaren kan vara en
viktig faktor för hur lärplattformen tas emot. Sammanfattningsvis är Blackboard och dess verktyg väl
kända, många har fått utbildning och många ser det som ett bra stöd.
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Endast ett fåtal uppgav att Blackboard inte innebar något stöd i enkäten. Tonvikten på hos de som
uppgett att stödet brister ligger på kontakt med enskilda studenter samt i studieadministrativa
frågor. Endast 14 procent uppgav att de inte fått information om Blackboard, dock uppgav 43
procent att de inte har fått någon utbildning i verktyget. Däremot uppgav 49 procent att
funktionaliteten (som definierades som stabilitet, funktioner och tillgänglighet) motsvarade grad 1
eller 2 på en fyragradig skala. Grad 1 på skalan är bristande och grad 4 är tillfredsställande. En
majoritet har fått information om kategori 1, men en brist finns i vilka som har fått utbildning i det.
Trots en hög grad av upplevt stöd av verktyget svarar nästan hälften att det finns brister i
funktionaliteten. I enkäten frågades dock inte efter mer detaljer på den punkten.

Då endast 14 procent uppger att de inte har fått information om Blackboard har en klar majoritet
mottagit informationen. 43 procent har uppgett att de inte har utbildats i verktyget. Däremot
framgår inte om de har erbjudits detta, men inte deltagit. Den relativt låga utbildningsnivån i
verktyget i kombination med hur vissa verktyg inom Blackboard används i betydligt lägre utsträckning
antyder att man kan tillgängliggöra fler delar av Blackboard genom utbildning. Återigen som det har
påpekats av Mårald & Westerberg (2004) är bristande kunskaper hos den tilltänkta användaren samt
bristande kunskapsspridning inom kollegiet barriärer för att ökat användande.

Kategori 2, verktyg för VoIP
Samtliga frågor rör huruvida verktyget upplevs som stöd vid en viss avgränsad funktion. Var fråga
representerar en eller flera funktioner. Procenten anger hur många av totala antalet svar som angett
det alternativet. Svaren angavs på en skala om fyra alternativ, med ”inget stöd” på skalans ena sida
och ”bra stöd” på den andra sidan.

Fråga 1 - Upplever du verktygen i kategori 2 som ett stöd vid kommunikation med enskilda
studenter?
Tabell 6: Svar på fråga 1 för kategori 2. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

35 %

24 %

31 %

10 %

(17)

(12)

(15)

(5)

Fråga 2 - Upplever du verktygen i kategori 2 som ett stöd vid kommunikation med en grupp eller hel
klass med studenter?
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Tabell 7: Svar på fråga 2 för kategori 2. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

41 %

31 %

24 %

4%

(20)

(15)

(12)

(2)

Fråga 3 - Upplever du verktygen i kategori 2 som ett stöd vid förmedlandet av kursrelaterat material
så som studiehandledning, litteraturtips, föreläsningar och artiklar?
Tabell 8: Svar på fråga 3 för kategori 2. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

53 %

22 %

22 %

2%

(26)

(11)

(11)

(1)

Fråga 4 - Upplever du verktygen i kategori 2 som ett stöd vid kontakt i frågor som rör tentamen,
betyg eller andra studieadministrativa frågor?
Tabell 9: Svar på fråga 4 för kategori 2. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

57 %

29 %

12 %

2%

(28)

(14)

(6)

(1)

Kategori 2 inkluderar Skype (eller annan programvara för VoIP) samt Adobe Connect. En klar
majoritet uppger att dessa verktyg innebär inget eller litet stöd i verksamheten. Siffrorna visar på att
dessa verktyg övervägande upplevs som stöd vid kontakt med enskilda studenter och i andra hand
med en grupp eller en hel klass med studenter. Fråga 3 och fråga 4 uppvisar allra lägst procenttal vid
bra stöd.
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Figur 12: Diagram som redovisar hur många som fått information om verktygen i kategori 2. n=49.

Figur 13: Diagram som redovisar hur många som fått utbildning i verktygen i kategori 2. n=49.

Figur 14: Diagram som redovisar hur funktionaliteten upplevs om verktygen i kategori 2. n=49.
1= bristande, 4= tillfredsställande

57 procent uppger att de fått information om möjligheten att använda dessa verktyg. 33 procent
anger att de har fått utbildning i verktygen. 61procent uppger att de inte har fått någon utbildning i
verktygen.

På samtliga fyra frågor om stöd uppger majoriteten att dessa verktyg inte något eller litet stöd i
verksamheten. Mellan 35 och 57 procent anger att verktygen inte innebär något stöd alls. På
samtliga frågor uppger endast 2-10 procent att verktygen upplevs som ett bra stöd. Med både steg 3
och 4 på den fyrgradiga skalan uppger mellan 12 och 41 procent att verktygen innebär ett stöd eller
ett bra stöd. Tonvikten på i vilka situationer verktygen upplevs som stöd ligger på kontakt med
enskilda studenter. 57 procent anger att de har fått information om att verktygen finns tillgängliga
och 33 procent anger att de har fått utbildning i att använda dessa. Närmare två tredjedelar uppger
att de fått information om verktygen och strax över en tredjedel anger att de har fått utbildning i
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dessa. Detta kombineras med att få anger att verktyget innebär ett särskilt stort stöd i verksamheten.
Sammanfattat känner många till verktygen, en del har fått utbildning i dem och få upplever dem som
ett stöd i verksamheten.

På samtliga fyra frågor om stöd uppger de flesta att dessa verktyg ger inget eller litet stöd i
verksamheten. Mellan 35 och 57 procent, beroende på fråga, anger att verktygen inte innebär något
stöd alls. Relativt få uppger att de upplevs som ett gott stöd. Till skillnad från kategori 1 upplevs mer
stöd i kontakt med enskilda studenter med verktygen från kategori 2. 37 procent uppger att de inte
har fått någon information och 61 procent att de inte fått någon utbildning i verktygen. Ungefär
hälften har angett 1-2 på den fyragradiga skalan om verktygens funktionalitet, där 1 är bristfällig och
4 tillfredsställande. Som tidigare nämnt har många fått information om dessa verktyg, men relativt få
har fått någon utbildning. En klar utmaning är att få upplever dessa verktyg som ett stöd i sin kontakt
med studenterna. Utifrån Hrastinskis (2009) uppdelning av kommunikation i direkt och fördröjd
sådan finns det ett mönster i resultatet. I en jämförelse av det upplevda stödet för verktyg i kategori
1 (fördröjd kommunikation) och kategori 2 (direkt kommunikation) ser vi att den fördröjda
kommunikationen upplevs som ett stöd i större utsträckning.

Adobe Connect, Skype och verktygen för VoIP är ett gott exempel på de nya möjligheter som dagens
IKT erbjuder. Mellan 35 och 57 procent uppger dock att verktygen i sig inte upplevs som ett särskilt
gott stöd. I kombination med att 37 procent uppger sig vara oinformerade och 61 procent uppger att
de inte fått någon utbildning i verktygen. Mårald & Westerberg (2004) skriver att ett motstånd mot
en lärplattform ofta kan grunda sig i ett ointresse för teknik samt bristande kunskap hos lärarna. I
slutändan påverkar det förutsättningarna för att använda verktygen och bristen på utbildningen
innebär då ett hinder. Utbildning i dessa verktyg kan därför tänkas göra stor skillnad i användande
och det upplevda stödet samt möjliggöra för fler att använda och för att fler ska känna ett stöd i
lärande och kommunikation med studenter.

Kategori 3, övriga verktyg
Samtliga frågor rör huruvida verktyget upplevs som stöd vid en viss avgränsad funktion. Var fråga
representerar en eller flera funktioner. Procenten anger hur många av totala antalet svar som angett
det alternativet. Svaren angavs på en skala om fyra alternativ, med ”inget stöd” på skalans ena sida
och ”bra stöd” på den andra sidan.
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Fråga 1 - Upplever du verktygen i kategori 3 som ett stöd vid kommunikation med enskilda
studenter?
Tabell 10: Svar på fråga 1 för kategori 3. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

67 %

16 %

12 %

4%

(33)

(8)

(6)

(2)

Fråga 2 - Upplever du verktygen i kategori 3 som ett stöd vid kommunikation med en grupp eller hel
klass med studenter?
Tabell 11: Svar på fråga 2 för kategori 3. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

67 %

16 %

8%

8%

(33)

(8)

(4)

(4)

Fråga 3 - Upplever du verktygen i kategori 3 som ett stöd vid förmedlandet av kursrelaterat material
så som studiehandledning, litteraturtips, föreläsningar och artiklar?
Tabell 12: Svar på fråga 3 för kategori 3. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

69 %

16 %

8%

6%

(34)

(8)

(4)

(3)

Fråga 4 - Upplever du verktygen i kategori 3 som ett stöd vid kontakt i frågor som rör tentamen,
betyg eller andra studieadministrativa frågor?
Tabell 13: Svar på fråga 4 för kategori 3. Svar anges i procent och i absoluta tal inom parantes. N=49.
n=49

Inget stöd

---

---

Bra stöd

73 %

18 %

6%

2%

(36)

(9)

(3)

(1)

Verktygen i kategori 3 är en brokig skara där den som svarat även har haft möjligheten att ange egna
alternativ. Spridningen i procenten kan delvis förklaras på det viset. Övervägande visar sifforna på att
verktygen i denna kategori upplevs erbjuda lite stöd. Endast 22 personer uppgav dessutom att de
över huvud taget använde något av dessa verktyg. Alla recipienter har däremot svarat på dessa fyra
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frågor, däremot kan man tänka sig att de som inte använder något av verktygen inte heller upplever
dem som ett stöd.

Figur 15: Diagram som redovisar hur många som fått information om verktygen i kategori 3. n=49.

Figur 16: Diagram som redovisar hur många som fått utbildning i verktygen i kategori 3. n=49.

Figur 17: Diagram som redovisar hur funktionaliteten upplevs om verktygen i kategori 3. n=49.
1= bristande, 4= tillfredsställande

65 procent anger att de inte har fått information om möjligheten att använda verktygen. Endast 10
procent anger att de har fått utbildning i verktygen, kontra 82 procent som uppger att de inte fått
någon utbildning. Det finns en relativt stor spridning i hur funktionaliteten upplevs, med övervägande
på 1 och 3 på skalan.
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Kategori 3 består av en blandad skara verktyg, med få eller inga gemensamma nämnare. 2-8 procent
uppger att de upplever dessa verktyg som ett bra stöd, motsvarande grad 4 på skalan. Mellan 6-12
procent anger att verktygen ger ett stöd motsvarande grad 3 på skalan. Endast 9 respektive 15
stycken av alla som svarat uppger dock att de använder Refworks eller övriga verktyg, vilket kan
förklara varför så många anger att verktygen inte innebär något stöd. 22 procent anger att de har fått
information om möjligheten att använda verktygen, men endast 10 procent uppger att de fått någon
utbildning i dessa. Få har i enkätens början angett att de nyttjar något av dessa verktyg, strax över en
femtedel uppger att de fått information om dessa samt endast en tiondel anger att de fått utbildning
i hur verktygen kan användas. Detta antyder att få känner till eller vet hur en kan arbeta med
verktygen i kategori 3, på så vis finns det brister i förutsättningarna för användandet.

Kategori 3 består av blandade verktyg, med få eller inga gemensamma nämnare. Väldigt få angav i
enkäten att de brukade dessa verktyg för lärande eller kommunikation med studenterna. Mellan 6773 procent angav att dessa verktyg inte innebar något stöd alls och 65 procent angav att de inte fått
någon information och 82 procent att de inte fått någon utbildning i verktygen i kategori 3. Det är
svårt att göra några ställningstaganden andra än att få känner till och vet om nyttan med de verktyg
som finns tillgängliga. Att göra verktygen tillgängliga genom information och utbildning kan tänkas
öka nyttjandegraden.
Återigen innebär den tredje kategorin ett udda fall då få uppger att de använder något av verktygen
till att börja med. Med 65 procent som uppger att de inte fått någon information och hela 82 procent
som uppger att de inte har fått någon utbildning finns ett behov av såväl information som utbildning.
Den låga nyttjandegraden kan delvis förklaras med bristande information och utbildning. Dock kan en
inte annat än att spekulera i att information och utbildning kan tänkas öka nyttjandegraden och det
upplevda stödet.

27

6. Metoddiskussion
Med fotfäste i Åsberg (2001) och Brinkkjaer & Hoyen (2013) tankar föll valet av metod på att
använda en webbaserad enkät. Dessutom adresseras behovet av att nå ett stort antal av
målgruppen, men ändå hålla sig inom de snäva tidsramarna. Dock finns i motsats till intervju som
metod begränsningen i att anpassa och vara lyhörd för fenomen som en som undersökare tidigare
inte reflekterat över. Ett ordspråk ligger nära till hands här – som man ropar får man svar. Enkät som
metodval betraktas dock fortfarande som mer av en möjliggörande metod än intervjuer. Källan för
empirin är densamma, människor och resultatet kan redovisa dessa människors angivna upplevelser
– även om metoden i sig är just en enkät. Syftet med undersökningen är att undersöka användandet
och det upplevda stödet, därav förfaller det rimligt att använda en metod som möjliggör en större
mängd datainsamling än vad som vore möjligt med intervjuer.

Deltagarna i undersökningen avgränsades till den undervisande personalen på Högskolan i Gävle.
Enkäten distribuerades inte till var person, utan till avdelningschefer och utbildningsledare. Detta
tillvägagångssätt kan innebära en problematik i och med att det då faller på avdelningschefer och
utbildningsledare om enkäten faktiskt ska nå urvalsgruppen eller inte. Någon kontroll om hur många
som nåtts av enkäten har inte gjorts utan antalet inkomna svar (49 st), är det enda som visar på att
enkäten nått ut. Valet att gå via avdelningschefer och utbildningsledare grundar sig i tanken om att
det är lättare att uppmärksamma och få svar på en enkät om den inte distribueras direkt från en
student till personalen, en tanke om att fler skulle ta sig tiden att besvara enkäten om den
vidarebefordras via en chef eller utbildningsledare.

Efter det första utskicket bekräftade vissa utbildningsledare och avdelningschefer att de spridit den,
och vissa att de inte ville föra den vidare – då de själva i någon mån skulle stå som garant för
enkäten. Chefer och utbildningsledare från den senare kategorin erbjöd vid flertalet tillfällen
möjligheten att distribuera enkäten direkt till samtliga anställda på en avdelning eller akademi. När
detta tillfälle gavs, togs chansen – vilket vid närmare reflektioner har lagt ännu högre grad av
påverkan i händerna på dessa personer. Detta kan leda till en obalans i svarsresultatet, beroende på
akademi och avdelning och all personal kan i slutändan inte sägas ha fått samma möjlighet att svara
på enkäten. Detta blir en faktor för undersökningens validitet.
En kort stund efter det initiala utskicket av enkäten justerades enkäten efter att ett fel påtalats, från
vad som sannolikt var den första respondenten. Enkäten justerades så att inledande frågor om vilka
verktyg man använder inte var obligatoriska att svara på. Detta skulle skapa problem om man inte
använder något av verktygen, då man inte hade möjligheten att gå vidare om man inte besvarade
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samtliga frågor. I enkäten hade deltagarna möjligheten att ange andra verktyg som de använde, men
som inte fanns angivna i enkäten. Dessa verktyg har redovisats i resultatet, men inte blivit föremål
för vidare diskussion i uppsatsen. Detta har varit ett aktivt val då det inte ligger i undersökningens
syfte att undersöka dessa verktyg vidare.

Kärnan i begreppet reliabilitet är förmågan att upprepa en undersökning med samma
förutsättningar. I denna undersökning kan det diskuteras huruvida undersökningen kan upprepas
med samma förutsättningar, ens på samma lärosäte – i och med avdelningscheferna och
utbildningsledarna som mellanhand och det relativt låga svarsresultaten. Det finns inte heller någon
garanti för att endast urvalsgruppen har svarat på enkäten, då den fanns tillgänglig att sprida via en
elektronisk länk i ett mail. I slutändan innebär det att vem som helst haft möjligheten att svara, även
om enkäten aldrig distribuerats direkt till dem. Detta är en uppenbar brist och kan leda till att
validiteten kan bedömas som undermålig. Även svarsfrekvensen är en faktor för validiteten. När
syftet är att undersöka uppfattningar hos undervisande personal vid Högskolan i Gävle och 49 av
över 350 undervisande anställda (Högskolan i Gävle, 2014-04-07) – kan en då sägas ha mätt vad
undersökningen avsåg mäta? Med en svarsfrekvens på under 15 procent kan resultatet knappast
sägas vara generaliserbart, ens inom organisationen Högskolan i Gävle.
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7. Diskussion och slutsatser
Möjligheterna att kommunicera via webben är både fler och större än någonsin förut, det är också en
möjlighet som allt fler har tillgång till i och med de många alternativ som finns (Larsson, 2008). Den
nya tekniken påverkar inte bara hur två individer kommunicerar med varandra, utan också hur man
kommunicerar internt inom en organisation eller hur en organisation kommunicerar utåt (ibid.).
Detta är sant också inom universitets- och högskolevärlden, mer teknik som möjliggör
kommunikation på nya vis. Undersökningen visar också på att många anammar tekniken och de
möjligheter som finns i och med den. Som både Hrastinski (2009) och Lundgren och Svärdhagen
(2004) skriver utmanar de nya IKT-verktygen de gamla barriärerna tid och rum och att det
pedagogiska rummet idag sträcker sig längre än lärosätets lokaler.

I vilken grad används IKT-verktygen i verksamheten?
Antalet användare av Blackboard är väldigt högt. Av 49 respondenter anger 48 att de använder något
av verktygen anslagstavla, information, och innehåll inom Blackboard. Nyttjandegraden av verktygen
inom Blackboard varierar dock mycket, där bloggverktyget anges vara minst använt. Mellan hälften
och tre femtedelar uppger sig använda verktygen diskussioner och grupper. 19 av 49 använder Skype
och 23 av 49 använder Adobe Connect i sitt arbete. Till skillnad från verktygen inom blackboard
används dessa verktyg inte alls i samma utsträckning. Frågan om huruvida det liggeri ett ickeexisterande behov av verktygets funktion eller bristande kunskap om tekniken kvarstår dock som
outredd. 24 av 49 uppger att de använder något verktyg i kategori 3, där 9 anger 19 Refworks och 15
alternativet Övriga.

Resultatet pekar på att de administrativa verktygen inom Blackboard är de mer frekvent använda.
Detta sammanfaller med det Lonn, Teasley och Stephanie (2009) skriver om hur de administrativa
verktygen inom lärplattformen de undersökt är de mest använda och mest uppskattade. Om vi även
tittar på verktygen i kategori 2, där verktygen fokuserar på kommunikation via ljud och bild ser vi
även samma mönster. Lonn, Teasley och Stephanie (2009) skriver att de kommunikativa verktygen
inte var uppskattade på samma vis och att de inte heller brukades i samma utsträckning. Det
förefaller finnas samma mönster i resultatet ovan, där blackboards kommunikativa verktyg samt
verktygen i kategori 2 förefaller vara betydligt mindre använda är deras administrativa motpart.

I en undersökning av Mårald & Westerberg (2004) lyftes frågan om skillnader i användning av
lärplattformens verktyg utifrån utbildningsområde – och att det skulle vara en skillnad mellan olika
sådana. Balansen mellan svaren från Högskolans tre olika akademier är relativt jämn med 13, 18 och
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18 svar från Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Akademin för Teknik och Miljö och Akademin för
Utbildning och Ekonomi. Detta talar för en god spridning hos primärt utbildningsområde hos
enkätens deltagare vilket kan betraktas som en fördel, för att få ett representativ
högskoleövergripande resultat.

Hur många har nåtts av informations- och utbildning om och i IKT-verktygen?
Högskolan i Gävle har enligt resultatet informerat en stor del av de anställda om möjligheten att
använda Blackboard, verktyget som i någon mån utgör basen i den IKT-baserade kommunikationen
och lärandet. Många organisationer satsar på att utveckla och köpa in IKT-baserade verktyg (Larsson,
2008), och Högskolan i Gävle likaså. Processen i att föra in ett verktyg tar däremot inte slut där.
Kunskapen om verktygen måste också finnas. Undersökningen visar också att så är fallet med
verktygen i kategori 1, Blackboard. Informationen behöver kommuniceras till undervisande personal,
från ansvarig enhet inom organisationen. Även om denna internkommunikation i någon mening kan
ses som en grund i att informera om de tillgängliga verktygen, bör en också beakta andra aspekter av
hur denna information kan spridas. Ödman (2007) talar om edukationsprocessen och en påverkan
från vår omgivning. Denna immanenta pedagogik är en social och kulturell företeelse (ibid.) som gör
sig gällande i samröret mellan kollegor på en arbetsplats. Om många på en arbetsplats nyttjar ett
specifikt verktyg kan det sägas utgöra en del av kulturen på arbetsplatsen. Med stöd av dessa tankar
kan ett verktyg vars tillgång och möjligheter är känd bland personalen tänkas spridas och diskuteras i
större grad än ett verktyg som det finns lite information om i första hand. Därmed blir den
grundläggande informationen till personalen en viktig komponent. I fallet med kategori 1, Blackboard
kan med andra ord omfattande information till anställda vara ett steg i ledet att göra verktyget mer
betydande inom verksamheten. Sammantaget blir dessa faktorer viktiga förutsättningar för att ett
verktyg ska användas inom verksamheten.

Förutsättningarna för att en lärare ska använda sig av Blackboard är goda i och med den information
och utbildning som de flesta fått samt det stöd man får av verktygen kan sannolikheten för att
verktygen ska användas aktivt vara god. När det gäller verktygen Adobe Connect, Skype, och andra
verktyg för VoIP, har en majoritet fått information om, men det är endast en dryg tredjedel som fått
utbildning. Dock bedöms stödet som upplevs av verktygen vara lågt. I kategori 3 som inrymde ett
antal ”övriga verktyg” angav få att de använda dessa, få har fått information och ytterst få har fått
utbildning. Detta skapar sammantaget en kluven bild över förutsättningarna, men där Blackboard
framstår som flaggskeppet inom IKT-verktygen, ett verktyg som många använder.
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Ett utrymme för mer information tycks vara större inom kategori 2 och 3 då information om kategori
1, Blackboard, tycks vara vida spridd. Mellan 43 procent och 82 procent uppgav att de inte fått någon
utbildning i verktygen i samtliga kategorier, vilket lämnar utrymme för utbildningsinsatser. Även
inom Blackboard som tidigare visat sig vara det mest använda verktyget finns det utrymme för
ytterligare utbildning, vilket kan tänkas leda till högre nyttjandegrad av Blackboards alla delar samt
ett högre upplevt stöd och funktionalitet.

Upplevs IKT-verktygen som ett stöd för kommunikation och undervisning?
En majoritet uppger att Blackboard ger ett stöd motsvarande 3 och 4 på skalan. Där 3 är odefinierad
och 4 är bra stöd. Blackboard upplevs erbjuda mest stöd i kommunikation med hela klasser eller
grupper av studenter kontra enskilda studenter. Spridningen i procenten mellan funktioner och
huruvida det upplevs som ett stöd ger också aningar om hur Blackboards funktionalitet att förmedla
dokument väger tungt.

Kategori 2 inkluderar Skype (eller annan programvara för VoIP) samt Adobe Connect. En klar
majoritet uppger att dessa verktyg innebär inget eller lite stöd i verksamheten. Siffrorna visar på att
dessa verktyg övervägande upplevs som stöd vid kontakt med enskilda studenter och i andra hand
med en grupp eller en hel klass med studenter. Fråga 3 och fråga 4 uppvisar allra lägst procenttal vid
bra stöd. Som tidigare redovisat uppgav dessutom hälften av respondenderna att de användes sig av
dessa verktyg.

Verktygen i kategori 3 är en brokig skara där respondenteran även har haft möjligheten att ange egna
alternativ. Spridningen i procenten kan delvis förklaras på det viset. Siffrorna visar på att verktygen i
denna kategori upplevs erbjuda lite stöd. Endast 22 personer uppgav dessutom att de över huvud
taget använde något av dessa verktyg. Alla recipienter har däremot svarat på dessa fyra frågor,
däremot kan man tänka sig att de som inte använder något av verktygen inte heller upplever dem
som ett stöd.

Som undersökningens resultat visar på används de olika verktygen i olika stor grad och sannolikt är
även att samma verktyg används på olika sätt av olika lärare. Detta faller väl i led med det Vovides et
al. (2007) och Lundgren och Svärdhagen (2004) skriver om i sina respektive texter, om att IKTverktygen tenderar att användas på väldigt olika vis. Att föra in begreppet behov och en diskussion
kring detta kan dock motiveras genom att se till Maslows grund i sin teori om motivation, där han
menar att behovet är det mest grundläggande – som motivationen sedan baseras på (Maslow, 1987).
Vidare är Jerlangs diskussion kring motivationskonflikt också intressant för denna undersökning.
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Jerlang (2008) benämner motivationskonflikten som den krock mellan två olika motiv, där behovet
finns som grund. Han anger då att det blir relevant med vilka behov som erbjuds tillfredsställas och
hur de värderas av individen. Frågan som ställs blir ”vilket behov ska jag i första hand arbeta för att
tillfredsställa?”. Vilket beteende som i störst grad uppfyller behov blir därmed det mest motiverande.
Här blir det intressant att lyfta det Vovides et al. (2007) skriver om hur lärplattformen kan betraktas
på olika vis. Som ett elektroniskt dokumentskåp, som en möjlighet att utveckla kursinnehållet, eller
som ett verktyg för att ta över alla kursens aspekter. Utifrån det kan en resonera kring det Andersson
et al. (2010) skriver om att det är lärarens inställning till relationen mellan lärplattformen och den
egna yrkesrollen som lägger grunden för hur tekniken kommer användas. Om en lärare betraktar
lärplattformen som ett elektroniskt dokumentskåp kan en tänka sig att verktygen används i första
hand för att uppfylla behoven på det området.

Identifierade utmaningar under första kategorin är i första hand utbildning i verktyget samt den
punkt där funktionaliteten uppges brista. Funktionaliteten definierades här som stabilitet, funktioner
och tillgänglighet. Den vida definitionen till trots skapar det ändå en ledtråd om att det finns
önskemål på denna punkt. Dessa delar kan ses som hinder för kommunikation och lärande via
webben. I både kategori 2 och 3 är det låga upplevda stödet, relativt få informerade och utbildade
utmaningar för att verktygen ifråga ska användas. Sammantaget kan Blackboard sägas vara det
verktyg som verkar stå inför minst antal utmaningar, även om de höga procenten som uppger att
funktionalitet är bristande bör undersökas närmare.

Vidare är det svårt att resonera kring om det upplevda stödet av vissa verktyg – kontra det högre
upplevda stödet hos andra grundar sig i brister hos själva verktyget. Alternativt om det grundar sig i
tankarna i led med resonemanget kring Maslow, Vovides et al. och Andersson et al. och vad lärarens
attityd till och upplevda behov av det ena eller andra verktyget spelar för roll.

Utifrån Hrastinskis (2009) indelning av kommunikation i fördröjd och direkt kommunikation finns det
ett mönster i resultatet. I ett jämförande av det upplevda stödet för verktyg i kategori 1 (fördröjd
kommunikation) och kategori 2 (direkt kommunikation) ser vi att den fördröjda kommunikationen
uppfattas som ett stöd i större grad. En bör ställa sig frågan om utmaningarna för verktygen i
kategori 2 härrör från verktygens funktionalitet i sig eller om fördelarna i och med den fördröjda
kommunikationen väger tyngre och därmed blir mer lockande att använda. I och med den revolution
som bärbara enheter och ständiga internetanslutningar innebär har förutsättningarna för
kommunikation ändrats drastiskt (Larsson, 2008). Verktygen för den fördröjda kommunikationen
sammanfaller delvis med det Lonn et al. (2009) kallar för administrativa verktyg, till skillnad från de
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kommunikativa. Enligt Lonn et al. (2009) är de administrativa redskapen mer populära än de
kommunikativa verktygen. Generellt tycks alltså verktygen för direkt kommunikation värderas lägre
än de andra. Vidare argumenterar Hrastinski (2009) för att fördelarna med fördröjd kommunikation
bland annat innefattar möjligheten att skapa bättre förutsättningar för att stödja lärande mellan två
parter. Detta kan förklara varför den direkta kommunikationen upplevs mindre som ett stöd än vad
den fördröjda gör i undersökningen.

Förutsättningarna för att en lärare ska använda sig av Blackboard är goda i och med det stöd man
upplever. När det gäller verktygen Adobe Connect, Skype, och andra verktyg för VoIP, har en
majoritet fått information om, men det är endast en dryg tredjedel som fått utbildning. Dessutom
bedöms stödet som upplevs av verktygen vara lågt. I kategori 3 som inrymdes ett antal ”övriga
verktyg” angav få att de använda dessa, där endast ett fåtal angav att de upplevde att verktygen gav
ett bra stöd.

Resultatets användbarhet samt förslag på vidare forskning
Denna undersökning syftade till att undersöka användandet och det upplevda stödet av IKT-verktyg i
kommunikation med och undervisning av studenter bland lärare vid Högskolan i Gävle.
Undersökningen har diskuterat hur användandet och det upplevda stödet ser ut och de tre
frågeställningarna har besvarats och förklarats. Användbarheten i resultatet bör dock värderas
varsamt då antalet respondenter endast var 49 av de närmare 400 som fanns i urvalet. Det motsvarar
mindre än 13 procent. Den låga svarsfrekvensen gör resultatet svårt att använda i verksamheten,
även om det ger aningar om hur de aktuella IKT-verktygen används.

Förslag på vidare forskning sammanfattas i två olika spår.
-Att göra en snarlik undersökning med samma syfte, men med hänsyn till de påtalade bristerna och
en ambition om en betydligt högre svarsfrekvens.
-Att undersöka personalens behov av IKT-baserade plattformar för lärande och kommunikation
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9. Bilagor
Bilaga 1

Missivbrev

Bilaga 2

Enkät

Bilaga 3

Sammanställda enkätsvar

Bilaga 4

Enkätsvar övriga verktyg

37

Bilaga 1, missiv

Kandidatuppsats

Eric Persson

Första utskicket
Jag heter Eric Persson och studerar pedagogik vid Högskolan i Gävle. Jag är nu i processen att skriva
min C-uppsats vilket är anledningen till att jag nu vill komma i kontakt undervisande personal på
Högskolan i Gävle. Jag har sedan våren 2012 varit aktiv inom studentkåren där jag i vardagen kommit
i kontakt med utbildningsfrågor av olika slag. Det var också där som jag intresserade mig för hur man
från den undervisande personalens sida ser på de webbaserade verktyg för lärande och
kommunikation som finns tillgängliga.
Enkäten är skapad i Google Docs och distribueras via mail. Enkäten är utformad för att samla in dina
uppfattningar och tankar kring de förutsättningar och utmaningar som finns kring de olika verktygen
för lärande och kommunikation. Enkäten består i första hand av frågor med fasta alternativ. I slutet
av enkäten finns också möjligheten att i fritext lämna ytterligare tankar.
Det beräknas ta ungefär 5-10 minuter att svara på alla frågor.
Som deltagare är du anonym och du ombeds att inte lämna personuppgifter i enkäten.
Enkäten finns att tillgå på denna webbadress fram till och med 13
april: https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewform
För detta mailutskick är samtliga avdelningschefer och utbildningsledare mottagare, dock riktar sig
enkäten i första hand mot undervisande personal. Därför vill jag be er om hjälp att informera era
medarbetare om möjligheten att besvara denna enkät. Om du vill hjälpa mig distribuera enkäten
mottar jag gärna ett svar på utskicket, för att få en uppfattning om uppslutningen.

Tack på förhand!

Kontaktuppgifter:
Student: Eric Persson, 070 59 89 470, Eriper@live.co.uk
Handledare: Daniel Pettersson, 026 64 82 32, dalpen@hig.se

Bilaga 1, missiv

Kandidatuppsats

Eric Persson

Andra utskicket, påminnelse
Jag heter Eric Persson och studerar pedagogik vid Högskolan i Gävle. Jag är nu i processen att skriva
min C-uppsats vilket är anledningen till att jag nu vill komma i kontakt undervisande personal på
Högskolan i Gävle. I min undersökning tittar jag på lärares uppfattningar av webbaserade verktyg för
lärande och kommunikation. Min uppfattning är att det varierar mycket i hur medveten man är om
möjligheten att använda dessa samt hur benägen man är att använda dem, därför vill jag nu skapa
ett underlag för att visa på detta.
Det beräknas ta ungefär 5-10 minuter att svara på alla frågor.
Som deltagare är du anonym och du ombeds att inte lämna personuppgifter i enkäten.
Enkäten finns att tillgå på denna webbadress fram till och med 13
april: https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewform

Tack för ditt deltagande!

Kontaktuppgifter:
Student: Eric Persson, 070 59 89 470, Eriper@live.co.uk
Handledare: Daniel Pettersson, 026 64 82 32, dalpen@hig.se
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Eric Persson

Redigera detta formulär

49 svar
Visa alla svar

Publicera analyser

Sammanfattning
Inledning

Inledande frågor
Undervisar du på grund- eller avancerad nivå?

Grund
Avancerad
Båda

26

53 %

2

4%

21

43 %

Har du erfarenhet av att arbeta med distansutbildning?
Ja

37

76 %

Nej

12

24 %

Vilken titel/tjänst har du?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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Adjunkt

23

43 %

Doktorand

5

9%

Forskare

1

2%

19

36 %

Professur

2

4%

Övriga

3

6%

Lektor

Vid vilken akademi är du anställd?

Akademin för Hälsa och Arbetsliv

13

27 %

Akademin för Teknik och Miljö

18

37 %

Akademin för Utbildning och Ekonomi

18

37 %

0

0%

Övriga

Hur länge har du arbetat inom högskole/universitetsvärlden?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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1-10 år

24

49 %

11-20 år

16

33 %

21-31 år

4

8%

31+ år

5

10 %

Verktyg
Kategori 1: Vilka verktyg använder du för lärande och kommunikation med
studenter?

Anslagstavla, Information och Innehåll

48

26 %

Studieuppgifter

45

24 %

Diskussioner

30

16 %

Grupper

31

17 %

Verktyg

26

14 %

Bloggar

5

3%

Kategori 2: Vilka verktyg använder du för lärande och kommunikation med
studenter?

Skype (Eller liknande programvara för Voice over IP)

19

45 %

Adobe Connect

23

55 %

Kategori 3: Vilka verktyg använder du för lärande och kommunikation med
https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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studenter?

Refworks

9

38 %

Infact

0

0%

Dotproject

0

0%

Articulate presenter

0

0%

15

63 %

Övriga

Frågor om verktyg i kategori 1
Hur ofta använder du verktygen i kategori 1 i undervisning eller i
kommunikation med studenter?

Dagligen

15

31 %

En eller ett par gånger i veckan

23

47 %

Mer sällan än en gång i veckan

11

22 %

0

0%

Aldrig

Upplever du verktygen i kategori 1 som ett stöd vid kommunikation med
enskilda studenter?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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1

8

16 %

2

11

22 %

3

17

35 %

4

13

27 %

Upplever du verktygen i kategori 1 som ett stöd vid kommunikation med en
grupp eller hel klass med studenter?
1

1

2%

2

4

8%

3

19

39 %

4

25

51 %

Upplever du verktygen i kategori 1 som ett stöd vid förmedlandet av
kursrelaterat material så som studiehandledning, litteraturtips,
föreläsningar och artiklar?
1

0

0%

2

2

4%

3

11

22 %

4

36

73 %

Upplever du verktygen i kategori 1 som ett stöd vid kontakt i frågor som rör
tentamen, betyg eller andra studieadministrativa frågor?
1

3

6%

2

19

39 %

3

16

33 %

4

11

22 %

Har du fått information om möjligheten att använda verktygen i kategori 1?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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Ja

35

71 %

Nej

7

14 %

Minns inte

7

14 %

Har du fått utbildning i verktygen som ingår i kategori 1?

Ja

25

51 %

Nej

21

43 %

3

6%

Minns inte

Hur upplever du funktionaliteten i verktygen i kategori 1? (Stabilitet,
funktioner, tillgänglighet)
1

5

10 %

2

19

39 %

3

18

37 %

4

7

14 %

Frågor om verktyg i kategori 2
Hur ofta använder du verktygen i kategori 2 i undervisning eller i
kommunikation med studenter?
https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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Dagligen

0

0%

En eller ett par gånger i veckan

8

16 %

Mer sällan än en gång i veckan

23

47 %

Aldrig

18

37 %

Upplever du verktygen i kategori 2 som ett stöd vid kommunikation med
enskilda studenter?
1

17

35 %

2

12

24 %

3

15

31 %

4

5

10 %

Upplever du verktygen i kategori 2 som ett stöd vid kommunikation med en
grupp eller hel klass med studenter?
1

20

41 %

2

15

31 %

3

12

24 %

4

2

4%

Upplever du verktygen i kategori 2 som ett stöd vid förmedlandet av
kursrelaterat material så som studiehandledning, litteraturtips,
föreläsningar och artiklar?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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1

26

53 %

2

11

22 %

3

11

22 %

4

1

2%

Upplever du verktygen i kategori 2 som ett stöd vid kontakt i frågor som rör
tentamen, betyg eller andra studieadministrativa frågor?
1

28

57 %

2

14

29 %

3

6

12 %

4

1

2%

Har du fått information om möjligheten att använda verktygen i kategori 2?

Ja

28

57 %

Nej

18

37 %

3

6%

Minns inte

Har du fått utbildning i verktygen som ingår i kategori 2?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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Ja

16

33 %

Nej

30

61 %

3

6%

Minns inte

Hur upplever du funktionaliteten i verktygen i kategori 2? (Stabilitet,
funktioner, tillgänglighet)
1

12

31 %

2

8

21 %

3

17

44 %

4

2

5%

Frågor om verktyg i kategori 3
Hur ofta använder du verktygen i kategori 3 i undervisning eller i
kommunikation med studenter?

Dagligen

2

4%

En eller ett par gånger i veckan

2

4%

Mer sällan än en gång i veckan

9

18 %

36

73 %

Aldrig

Upplever du verktygen i kategori 3 som ett stöd vid kommunikation med
enskilda studenter?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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1

33

67 %

2

8

16 %

3

6

12 %

4

2

4%

Upplever du verktygen i kategori 3 som ett stöd vid kommunikation med en
grupp eller hel klass med studenter?
1

33

67 %

2

8

16 %

3

4

8%

4

4

8%

Upplever du verktygen i kategori 3 som ett stöd vid förmedlandet av
kursrelaterat material så som studiehandledning, litteraturtips,
föreläsningar och artiklar?
1

34

69 %

2

8

16 %

3

4

8%

4

3

6%

Upplever du verktygen i kategori 3 som ett stöd vid kontakt i frågor som rör
tentamen, betyg eller andra studieadministrativa frågor?
1

36

73 %

2

9

18 %

3

3

6%

4

1

2%

Har du fått information om möjligheten att använda verktygen i kategori 3?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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Ja

11

22 %

Nej

32

65 %

6

12 %

Minns inte

Har du fått utbildning i verktygen som ingår i kategori 3?

Ja

5

10 %

Nej

40

82 %

4

8%

Minns inte

Hur upplever du funktionaliteten i verktygen i kategori 3? (Stabilitet,
funktioner, tillgänglighet)
1

17

49 %

2

5

14 %

3

12

34 %

4

1

3%

Frågor rörande verktyg i alla kategorier
Upplever du de tillhandahållna verktygen för kommunikation och lärande
tillfredsställande?
https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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1

4

8%

2

17

35 %

3

26

53 %

4

2

4%

Skulle du vilja få mer information om vilka verktyg för lärande och
kommunikation som finns tillgängliga?

Ja

26

53 %

Nej

8

16 %

15

31 %

Kanske

Skulle du vilja få utbildning i ett eller flera av verktygen för lärande och
kommunikation som finns tillgängliga?

Ja

26

53 %

Nej

9

18 %

14

29 %

Kanske

Upplever du att studenter har önskemål på de webbaserade verktyg som
tillhandahålls?

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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Inte alls

10

20 %

Ibland

33

67 %

6

12 %

Ofta

Avslutningsvis finns ett fält för att fritt kommentera eller framföra åsikter
kring ämnet webbaserade verktyg för kommunikation och lärande.
Eftersom all information och utbildning är frivillig är det ofta jag prioriterar bort den för att
hinna med mitt dagliga arbete. Användandet bygger mycket på personligt intresse för den
här typen av verktyg. Flera studenter upplever Blackboard som gammaldags och jag vet att
de använder sms-grupper, Facebook, dropbox och Google drive som komplement till
Blackboard.

Jag använder Blackboard i både Campus och distanskurser. Behoven varierar

beroende av vilken typ av kurs som bedrivs.

Flera frågor svåra att svara på pga jag

använder vissa saker väldigt sällan. Och vad ingår i "verktyg" på Blackboard? Har även svårt
förstå hur RefWorks kan användas som kommunikation med studenter???

Jag uppfattar

att du frågar om hu jag använder BB och det är inte samma sak som att bedriva
distansundervisning. Det finns ytterligare sätt. Många av BB olika möjligheter tar för lång tid
att använda eller har för dålig kvalité därför väljer man de sätt som är säkra och
tidsbesparande utifrån det kursens innehåll och mål. Hur man använder BB är mer beroende
på kursinnehåll och mål än verktygets olika möjligheter.

Blackboard är krångligt och ger

inte möjlighet till interaktion på de sätt som jag skulle önska . Svårt som lärare att lära sig
hitta de olika funktionerna - ett stort stressmoment i vardagen.

Svarsalternativen - saknar

"inte aktuellt"/vet ej/ mm Täker att du borde ha testat frågorna och märkt att detta var en
brist. Har lagt in alt 1 för att komma vidare i enkäten.

Blackboard är segt, instabilt och

ganska enfaldigt. Jag gillar det verkligen inte. Dessutom går en massa av våra statliga
pengar till ett amerikanskt företag som inte ens kan skapa en bra produkt. En elefant!

Jag

undervisar i ett ämne som är praktiskt baserat på teori. Jag upplever att de verktyg som finns
har fokus på teoretisk utbildning. Det är heller inte lätthanterliga eller interaktiva. Med tanke
på hur lätt det fungerar på nätet för övrigt, vad det gäller att beställa tjänster, varor eller
använda sociala nätverk så är det märkligt.

Svaren blir konstiga för kategori 2 och 3 om

dessa aldrig används. Följdfrågorna skulle inte ha varit obligatoriska eftersom jag inte har
någon uppfattning av dessa då jag aldrig använt dem.

Om man frågar om ett verktyg

används "aldrig" blir det svårt i en uppföljande fråga i enkäten att kräva obligatoriskt
utvärderingssvar. Det blir ju nonsens. Borde finnas, hoppa till nästa fråga. Nu blir det
nonsens från min del.

En liten miss i din enkät kan krångla till det I avsnitt Frågor om

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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verktyg i kategori 3 angav jag aldrig eftersom det är så pass sällan jag använder dessa att
jag inte har åsikt. Trots aldrig-svar var jag tvungen att skatta olika aspekter, vilket blir fel. Du
bör allts stryka sådana skattningar Men du riskerar även bortfall eftersom man finner det fel
att måsta skatta saker man inte kan skatta

Beträffande verktyg kategori tre använder jag

refworks för personligt arbete, ej i kommunikation med studenter. Övriga funktioner vet jag
inget om och det var därför svårt att fylla i de relaterade och obligatoriska följdfrågorna på ett
tillfredsställande sätt. Det kändes knepigt att tvingas svara på frågor om verktyg som man
inte använder

Jag skulle önska fler verktyg som man kan använda för att ha samarbete

med andra utanför HiG, t.ex. Google hangouts. Jag skulle önska bättre förutsättningar för en
kombination mellan distans- och campusundervisning, t.ex. större föreläsningssalar som är
anpassade för Adobe Connect.

Ingen av verktygen är idealiskt. Adobe Connect direkt

dåligt, föredrar Skype. Besvärligt när man är ensam lärare och har en blandad grupp
studenter, campus och distans.

Behovet av webbbaserade verktyg är naturligt större på

distanskurser, vilket jag inte undervisar i. Upplever BlackBoard som begränsat när det gäller
möjligheten att kommunicera i annan form än text. Vore det bättre på att skicka bilder skulle
jag använda det i större utsträckning. Upplever också problem med att samla in dokument
från studenter på något stabilt sätt, har valt att använda mail i senaste kursen och bara
utnyttja BlackBoard för att kommunicera ut information och dokument till studenter
(envägskommunikation alltså).

Om man svarar "Aldrig" på frågan om hur ofta man

använder ett verktyg under viss kategori kan man inte ta ställning till kvalitetsfrågor om denna
kategori- ändå måste man i denna enkät svara på dessa frågor då de är obligatoriska, dessa
svar blir därför helt missvisande!!

HiGs BB- och IT-arkitektur är undermålig. BB är alltför

tidskrävande i förhållande till vad systemet ger tillbaka och IT:s styvmoderliga inställning till
lärarkåren - där lärarna är till för IT istf tvärtom är det enskilt mest hämmande faktorn för
utvecklingen av IT-stöd utbildning vid HiG. Er enkät listar en mängd redskap som enbart
funkar på den privata datorn eller om man lismar sig till ett undantag från IT:s regler.
Dessutom gör AD att man inte kan använda sin dator utan att vänta upp till 20min på att
datorn ska starta. Allt fler lärare (speciellt på AUE) skaffar egen privat laptop för att man inte
längre orkar bråka med IT och önskar att hänga med i utvecklingen. Det är en jobbig känsla
att se sig ifrånsprungen av sina studenter - ännu värre när man inser att man varken kan eller
får försöka "springa ikapp" för att IT kopplat järngrepp och dikterar villkoren för hur
undervisning får bedrivas på HiG...

Det ytskikt av de komplexa sammanhang som

undervisning/lärande utgör som vi möjligen kan komma åt med undervisningsteknologi har en
benägenhet att förblinda oss. alltmer av min arbetstid går åt till administration av tekniska
system som inte är anpassade till det bildningsarbete vi sysslar med. Allt mer teknologisk
styrning och allt mindre tänkande. Detta kommer förmodligen att visa sig vara förödande
framgent. Somliga tekniska hjälpmedel är givetvis bra emellanåt, men med Dreyfus (2001) vill
jag påstå att den Bb-etc-förmedlade verksamheten knappast kan göra oss med än
halvskapliga inom de verksamheter som sysslar en hel del med 'mening' och inte enbart med
mätbara fakta. Någon 'expert' blir du inte via Bb, möjligen en habil 'novis'.

Blackboard har

en bökig och "fyrkantig" design, konstiga rubriker, svåranvänt, vilket leder till att jag som
lärare väljer bort det så mycket jag bara kan. Funkar dock bra för att dela ut uppgifter och
information.

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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Antal dagliga svar

https://docs.google.com/forms/d/1pe2Onm1-Oi0xVJ8WYJOM0R8PMaon2QRrUvlsuOntL28/viewanalytics
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Kandidatuppsats

Eric Persson

Detta dokument är en sammanställning av resultatet av en fråga i undersökningen som gav
deltagaren möjligheten att ange alternativet att ange övriga verktyg man använder. Resultatet av det
som fyllts i fritextfältet är följande:
Kategori 3: Vilka verktyg använder du för lärande och kommunikation med studenter?
Blackboard
Inget av dessa
inget av dessa
inget
inte använt något av dessa
Vicom, musik, film
Högskolans mediaserver
ingen av dem
De listade är endast standardiserade verktyg; jag använder egna
Zotero, Facebook, Twitter, GTalk
Powerpoint
screencastomatic
screencast- o-matic
Endast blackboard
Screencastomatic

