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Förord 

Att arbeta med denna uppsats har varit en givande och lärorik erfarenhet. Vi vill tacka 
alla våra respondenter och pilotstudiedeltagaren som tagit sig tiden att medverka. 
Utan er hade studien inte varit genomförbar. Stort tack till er. Vi vill även tacka våra 
handledare Esbjörn Ebbesson och Lars-Olof Johansson för all hjälp vi har fått och 
utmärkt handledning. Ett stort tack till våra opponenter för all värdefull respons vi 
fått under processens gång. 
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Abstrakt 

Flera lärosäten erbjuder distansutbildningar, det betyder att någon typ av 
webbaserat verktyg används. Verktyget, en så kallad lärplattform, fungerar som ett 
stöd för lärande, undervisning, administration samt kommunikation genom olika 
funktioner. En lärplattform är kopplingen mellan lärare och studenten i en 
distanskurs.  Tidigare forskning visar på att det finns bristande kunskaper i att 
planera och genomföra en distanskurs med stöd av en lärplattform bland lärare. 
Forskning kring lärares teknikkunskaper, färdigheter samt användandet av en 
lärplattform bland högre utbildning är låg och behöver forskas vidare på. Studien 
undersöker vilka befintliga funktioner i en lärplattform lärarna väljer att använda för 
att planera och genomföra en distanskurs. Där syftet med studien är att få en 
förståelse för vilka strategier lärare använder för att planera och genomföra en 
distanskurs med stöd av en lärplattforms befintliga funktioner. 

Studien utgick från en kvalitativ interpretativ ansats där datainsamlingsmetoden 
semistrukturerade intervjuer genomfördes. Sju lärare på Högskolan i Halmstad 
intervjuades individuellt. För att analysera empirin skapades en kodbok med 
litteraturdrivna kodord ur ett teknopedagogiskt perspektiv. 

Svaret på studiens frågeställning är att lärare använder huvudsakligen tre olika 
strategier för att planera och genomföra en distanskurs med stöd av en lärplattform. 

Nyckelord: Distansutbildning, Lärplattform, Teknopedagogik, Teknikkunskap, 
Pedagogikkunskap.  
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Abstract 

Several universities offer distance education, which means that they use some type of 
web-based tool. The tool, known as a Learning Management System (LMS), acts as a 
support for learning, teaching, administrating and communicating through different 
features. The LMS is the connection between teacher and student, a platform used to 
distribute course material and to communicate. Previous research shows that there 
is a lack of knowledge among teachers on how to plan and implement a distance 
education with the support of a LMS. The knowledge about LMS usage in practice at 
higher education are low and needs to be researched further. The study examines the 
existing features of a LMS that teachers choose to use, to plan and implement a 
distance education course. The purpose of this study is to gain an understanding of 
which strategies teachers use when planning and implementing a distance learning 
course with the support of a LMS existing features. 

The study used a qualitative interpretive approach in which the data collection 
method, semi-structured interviews were conducted. Seven teachers at Halmstad 
interviewed individually. To analyze the empirical data a codebook was created with 
literature oriented code word from a technological pedagogical perspective. 

The answer to the study's question is that teachers mainly use three different 
strategies to plan and implement a distance learning course with the support of a LMS. 

Keywords: Distance education, Learning Management System (LMS), Technological 
pedagogical, Technology Knowledge, Teaching Knowledge 
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1. Introduktion 

Allt fler lärosäten världen över erbjuder distansutbildningar över Internet, vilket 
betyder att någon typ av webbaserat verktyg används d.v.s. en lärplattform 
(Samarawickrema & Stacey, 2007). En lärplattform används för distribuering av 
kursmaterial, kommunikation samt stöd för lärande, undervisning och 
administration via ett antal funktioner (Adzharuddin & Ling, 2013; Chung, Pasquini 
& Koh, 2013). Några exempel på funktioner är blogg [5], diskussionsforum [7], 
uppgifter [12], test [11] samt wiki [14], som förekommer i några av de vanliga 
lärplattformarna: Blackboard [1], Moodle [2], It’s Learning [3] och PingPong [4]. 

Ett problem är att lärplattformen bara är ett tekniskt verktyg som varken kan öka 
eller uppmuntra studentens inlärning (Anderson, 2008). Inte heller engagerar 
tekniken själv till lärande utan det behövs en struktur på kursen för att länka samman 
tekniken och studenterna till en fungerande lärandeprocess (Wan & Fang, 2006). 
Därför är lärares användning av en lärplattform viktig, eftersom det är deras val av 
strategier för att planera och genomföra en distanskurs via en lärplattform som 
påverkar studenternas inlärning och engagemang till lärande.  

Det finns bristande kunskaper och skicklighet bland lärare i att planera och 
genomföra en distanskurs, enligt Vrasidas (2004). Vidare skriver Svensson och 
Östlund (2007) att det finns förvånansvärt få pedagogiska teorier som stöttar 
distansundervisning. Det kvarstår problem med att koppla samman pedagogiska 
strategier i en specifik kontext i praktiken (Svensson & Östlund, 2007). För att kunna 
planera och genomföra en distanskurs med fungerande pedagogiska strategier, 
behöver lärarna även ha en god kunskap om verktyget som används (Gautreau, 
2011). Eftersom en lärplattform erbjuder en bred funktionalitet är det få lärare som 
kan alla funktioner som en lärplattform erbjuder (Gautreau, 2011). 

Enligt Nordström, Svanberg, Lundin och Svensson (2011) är forskningen låg och 
outvecklad kring hur en lärplattform används i praktiken bland högre utbildningar. 
Det behövs mer forskning kring lärares teknikkunskaper, färdigheter samt 
användningen av en lärplattform, speciellt vid högre utbildning (Gautreau. 2011; 
Nordström et al., 2011; Steel & Levy, 2009).  

Därmed kommer denna studie att undersöka vilka strategier lärare använder för att 
planera och genomföra en distanskurs med hjälp av en lärplattforms befintliga 
funktioner. Empirin analyseras utifrån ett teknopedagogiskt perspektiv för att 
analysera hur lärare använder en lärplattform och hur de överför sina pedagogiska 
kunskaper för att planera och genomföra en distanskurs. Läraren behöver ha 
kunskaper i vilken teknik som bör användas ur ett pedagogiskt perspektiv, för att med 
framgång få studenten att lära sig kursämnet (Koehler & Mishra, 2009). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att få en förståelse för vilka strategier lärare använder för att 
planera och genomföra en distanskurs med stöd av en lärplattforms befintliga 
funktioner. Studien undersöker hur lärare planerar och genomför en distanskurs vid 
högre utbildningar, vilket leder till studiens undersökningsfråga: 

Vilka strategier använder lärare vid planering och genomförande av en distanskurs 
med stöd av en lärplattform? 

Studiens bidrag är att utöka kunskaper kring hur en lärare använder en lärplattform 
utifrån strategier i distanskurser vid högre utbildning. Kunskapen ska stödja vidare 
forskning kring användande av en lärplattform vid planering och genomförande av 
en distanskurs i praktiken.  

1.2 Avgränsningar 

Studien kommer inte hantera designproblem eller användardesign av en 
lärplattform. Studien genomförs med utgångspunkten hur lärplattformen ser ut i 
dagsläget och inte hur den kan designas om i framtiden. Därför kommer inga förslag 
på ändringar i lärplattformarnas design, gränssnitt eller struktur ges. 

Studien använder enbart skärpunkten teknopedagogik som är en del av ramverket 
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge). Ramverket beskrivs i sin 
helhet i litteraturstudien för att öka förståelse kring vad teknopedagogik kommer 
ifrån. Att skärpunkten teknopedagogik valdes ut beror på att uppsatsens 
utgångspunkt är tekniken som lärarna använder, samt deras förmåga att överföra 
sina kunskaper inom pedagogik för att planera och genomföra en distanskurs med 
stöd av en lärplattform. 

Uppsatsen utgår från ett lärarperspektiv eftersom tidigare litteratur pekade mot att 
det finns ett problem bland lärare i att kunna sammanföra sina pedagogiska 
kunskaper och integrera teknik in i undervisningen. Studenterna och deras 
användning av en lärplattform uteslöts eftersom det ligger utanför frågeställningen i 
denna studie.  

Vidare kommer funktioner i lärplattformen som enbart förmedlar kunskapsmaterial 
eller genererar kunskapsuppbyggnad (ex. Power Point-slides och videoklipp för 
inlärning av kursmaterial) uteslutas. Funktioner som däremot tillåter någon typ av 
aktiv interaktion mellan studenterna och läraren samt studentaktivitet inkluderades 
i studien (ex. test, diskussionsforum, blogg och uppgifter). 
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2. Relaterad litteratur 

Litteraturgenomgången genomförs för att stödja. De väljer att använda 
lärplattformen på olika sätt av olika anledningar. Därav presenteras följande: 
lärplattformar och deras funktioner, införande och utbildning av en lärplattform på 
ett lärosäte, lärares användning av en lärplattform samt ett teknopedagogiskt 
perspektiv.  

2.1 En lärplattform och dess funktioner 

En lärplattform är ett webbaserat verktyg som lärosäten från grundskolor till 
högskolor använder för att stödja lärande, undervisning och administration för lärare 
och studenter. Verktyget fungerar som ett stöd för studenternas inlärning i tre olika 
studietyper (Adzharuddin & Ling, 2013). De olika studietyperna är: campuskurser, 
undervisning med förstärkning av Internet samt distanskurser där all undervisning 
sker via ett webbaserat verktyg (Adzharuddin & Ling, 2013). 

När en lärplattform används i helt distansbaserade kurser, blir verktyget kopplingen 
mellan läraren och studenterna. Verktyget stödjer social interaktion och levererar 
kursmaterial, då distanskurser bygger på att studenter och lärare inte träffas fysiskt 
under kursens gång (Vovides, Sanchez-Alonso, Mitropoulou, & Nickmans, 2007). En 
viktig funktionalitet i en lärplattform är att ge studenten möjlighet att ta del av 
kursmaterial så som lektionsplanering, uppgiftshantering och kursplan. För att 
tillhandahålla delning och lärande av kursmaterial används funktioner som hanterar 
kommunikation, fildelning samt utvärdering och bedömning (Adzharuddin & Ling, 
2013; Chung, Pasquini & Koh, 2013). Exempel på funktioner som stödjer utvärdering 
och bedömning är test [11], själv- och kamratgranskning [10] samt uppgifter [12]. 
Funktioner som kan användas vid delning av kursinformation är blogg [5], wiki [14], 
uppgifter [12]. Exempel på funktioner som stödjer kommunikation är blogg [5], chatt 
[6], diskussionsforum [7] samt wiki (Andersson, 2008; [14]). Kommunikationen i en 
distanskurs är generellt asynkron (inte samtida) men det finns funktioner i en 
lärplattform som ger studenterna och lärarna möjlighet till synkron (realtid) 
kommunikation (Anaraki, 2004). I följande stycken presenteras de tidigare 
presenterade funktionerna samt ett fåtal till, där alla är vanligt återkommande 
funktioner i en lärplattform. 

Blogg är en personlig online journal som kan uppdateras frekvent av ägaren och 
innehåller personliga inlägg. De flesta bloggar är offentliga för allmänheten och 
besökarna till bloggen kan oftast kommentera i blogginläggen (Anderson, 2008). 
Inom en lärplattform behöver läraren först skapa bloggen, därefter är det endast de 
registrerade medlemmarna till kursen som kan skapa, uppdatera och kommentera 
bloggarna. Läraren kan välja om studenterna ska ha tillstånd att skapa nya inlägg 
samt kommentera varandras inlägg. Det går även att ändra inställningar så att enbart 
läraren kan skriva inlägg som studenterna kan kommentera [5]. I utbildningssyfte är 
en blogg användbar vid kunskaps- och informationsdelning studenter emellan samt 
läraren och studenterna emellan. Verktyget är användbart när läraren vill uppnå en 
kreativ kommunikation, diskussion och reflektion bland studenterna. Bloggen kan 
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även användas av läraren för att dela kursinnehållet till studenterna (Anderson, 
2008). 

Chatt är en synkron funktion som tillåter studenter och lärare att ha en diskussion 
mellan personer som är inne på kursen via Internet samtidigt [6]. Denna funktion är 
bra när mindre komplicerade frågor diskuteras, vid brainstorming, tidsplanering och 
social interaktion (Hrastinski, 2008). 

Diskussionsforum är en asynkron kommunikation. Beroende på hur funktionen 
används så har exempelvis studenterna möjlighet att diskutera eller ställa frågor 
kring kursen som sedan klasskamraterna svarar på. Läraren kan medverka för att 
svara på studenternas frågor eller starta en diskussion kring kursämnet (Dutton, 
2004; [7]). 

I kalender kan läraren lägga till kursrelaterade moment. De förinbyggda momenten 
som kan läggas in är tentatillfällen, möten/lektioner, gästföreläsningar, lärarens 
kontorstid och kursposter med förfallotid. Kalender visas för alla som är registrerade 
på kursen [8]. 

Själv- och kamratgranskning är en funktion för att få studenterna att öka sina 
objektiva och analytiska färdigheter genom att läsa varandras arbeten och ge 
konstruktiv kritik tillbaka. Arbetena skrivs individuellt av studenterna och skickas 
sedan ut till andra kurskamrater som granskar samt rättar varandras arbeten [9]. De 
rättade arbetena skickas sedan tillbaka till respektive ägare och på detta sätt 
underlättas det administrativa arbetet bland lärarna. Utskicket går att utföras både 
som öppna granskningar samt anonyma granskningar [9]. 

Test används för att undersöka studentens kunskaper i kursämnet med ett antal 
frågetyper. De frågetyper som finns är bland annat: ja/nej, sant/falskt, flervalsfrågor, 
uträkningsuppgifter, uppsatsfrågor med längre eller kortare textsvar, fylla i en eller 
flera tomma luckor i en mening samt rangordningsfrågor [10]. I funktionen kan 
läraren tidsbegränsa ett test. En begränsning kan gälla både datum och specifika tider 
då testet är öppet och tillgängligt genom en timer. Test i funktionen kan vara 
upprepningsbara för studenten och rättas automatiskt, beroende på vilka 
inställningar läraren gör [11]. 

Uppgifter är en funktion där läraren kan beskriva en uppgift via text eller bifogad fil 
samt visa ett betyg. Studenten kan sedan lämna in uppgiften genom att antingen svara 
på uppgiften via ett textfält eller bifogad fil [12]. Läraren kan i funktionen ge 
återkoppling via kommentarer eller betygsättning på uppgiften. Det finns 
inställningar som gör det möjligt för studenten att lämna in uppgiften mer än en gång. 
På detta sätt kan läraren jämföra inlämningarna med varandra och studenten har en 
chans att visa på förbättringar under kursens gång [12]. Funktionen stöds även av 
selfassign. En subfunktion som skannar inlämningar efter plagiat genom att jämföra 
arbetet med källor online för att identifiera om det skett kopiering från ett 
existerande verk [13]. 
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Wiki är en funktion som lagrar sidor där studenterna eller läraren kan lägga till och 
redigera sidor. De kan starta ett projekt, lägga upp ett arbete eller en ny diskussion, 
antingen för privat eller gemensamt bruk (Anderson, 2008). Alla medlemmarna i 
kursen kan lägga till eller redigera i sidorna de har behörighet till (Anderson, 2008; 
[14]). Både studenterna och läraren kan addera en separat kommentar till en hel 
wikisida [14]. I ett lärandesyfte främjar wiki brainstorming, gruppdiskussioner och 
samarbete. Funktionen stödjer social interaktion och tillåter ett innovativt skapande 
bland studenterna (Hazari & Moreland, 2009; [14]). 

Grupper kan hanteras av läraren där ett obegränsat antal studenter kan läggas till i 
en grupp. Inom gruppen kan de medlemmar som är tillagda, dela relevant 
kursmaterial med varandra kring ett projekt eller ett gemensamt intresse (Dutton, 
2004; [15]). Medlemmarna inom gruppen har tillgång till en gemensam blogg, 
chattfunktion, diskussionsforum, wiki och en uppgiftshanterare där de kan skriva upp 
vad som behöver utföras i projektet eller arbetet [15]. 

2.2 Införande och utbildning av en lärplattform 

Tekniken och användningen av den har en viktig roll i dagens samhälle (Kim, Kim, 
Lee, Spector & Demeester, 2013). På grund av den roll tekniken har i vår vardag och i 
arbetet att förbättra undervisning, har forskare betonat hur viktigt det är att tekniken 
integreras i lärares utbildning och utveckling (Kim et al., 2013). Även Nordström et 
al. (2011) skriver om att det är viktigt att integrera teknik i undervisningen, men 
integreringen utförs inte på något effektivt sätt. Författarna skriver att det har 
forskats fram ett antal anledning till varför tekniken ska integreras. Undervisningen 
blir exempelvis mer tillgänglig, billigare och effektivare men den stöttar och 
förbättrar också studenternas kunskaper (Nordström et al., 2011). 

Studier som genomförts kring användningen av en lärplattform har utgått från ett 
studentcentrerat fokus, lärarperspektiv med utbildning i fokus även innehållsdesign 
och social närvaro har varit ett fokus inom forskningen (Svensson, 2003). Internet 
anlände och etablerades snabbare på fler lärosäten än vad som förväntades. Att det 
inrättades datacentraler, användning av teknik som till exempel persondatorer och 
Internet, väckte både motstånd och intresse för användning av teknik i 
undervisningen bland lärare (Abrahams, 2010). Trots Internets potential och vikten 
av att integrera teknik i undervisningen, har det inte alltid varit lika uppskattat bland 
lärare. 

Abrahams (2010) beskriver sju vanligt förekommande hinder när teknik integreras 
in i undervisningen. Hindren är: uppfattning av tekniken, motstånd till förändring, 
tekniskt stöd, kunskap kring verktyget, teknikfobi, infrastruktur och ekonomiskt stöd. 
Enligt Abrahams (2010) är de största hindren bland lärarna: uppfattning av teknik, 
kunskap kring verktyget, motstånd till förändring samt tekniskt stöd. Tekniskt stöd 
blir ett av de större problemen eftersom de som är involverade i en sådan integration, 
underskattar den komplexitet som uppstår vid integrering av teknik i undervisningen 
(Moser, 2007). 
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Även Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur och Sendurur (2012) tar i sin 
studie fram ett antal externa hinder vid att effektivt integrera teknik med lärarens 
pedagogiska perspektiv. I studien delade de upp hindren i fyra kategorier: tillgång till 
hårdvara och Internet, tillgång till mjukvara och verktyg, utbildning samt support 
(Ertmer et al., 2012). Ett flertal hinder identifierades och rangordnades. Några av 
hindren som ansågs ha störst inverkan på integration av tekniken är exempelvis 
attityd och pedagogiska perspektiv bland lärare, tillgång till tekniken, teknisk 
support, utbildning, träning, tidsaspekten, pengar samt statlig standard (Ertmer et al., 
2012; Koh, Chai & Tay, 2014). När externa hinder som dessa uppstår blir 
integrationen av teknik svårare och kan upplevas mindre önskvärd av lärare. Vilket i 
sin tur resulterar i att de blir mindre villiga att ta till sig och använda tekniken (Koh 
et al., 2014). 

Ett annat problem som kan uppstå kring användandet av en lärplattform är när de 
köps in av ett lärosäte. Det saknas ofta strategisk planering på lärosäten för att ge 
deras personal och lärare den kunskap de behöver i att hantera tekniken som 
används (Samarawickrema & Stacey, 2007). När en lärplattform köps in fungerar 
utbildningen oftast som “one size fits all” och tar inte hänsyn till de olika 
användningsområden och sektioner som finns på ett lärosäte (Steel & Levy, 2009). 
Med endast lärplattformens grundläggande funktionalitet tillgängligt med begränsad 
användbarhet, blir användandet av lärplattformen lätt strikt och disciplinbaserat. 
Exempel på en begränsning är att både studenterna och läraren kan addera en 
separat kommentar till en hel wikisida. Men det går inte att addera en kommentar på 
en enskild rad [14]. Sådana begränsningar i verktyget blir något som kan hämma 
lärares kreativa utrymme i en distanskurs och på så vis försämra samt skapa hinder i 
användandet av en lärplattform (Steel & Levy, 2009). Den utbildning som lärosäten 
ger lärarna leder till att de kan använda en lärplattform mer för administration och 
informationshantering än för undervisning och lärande (Stee & Levy, 2009). 
Utbildningen i en lärplattform är viktig för att förbättra lärares användande av en 
lärplattform eftersom det påverkar deras intresse till att använda tekniken (Gautreau, 
2011). En lyckad integration kan inte bara ta hänsyn till tillgång och tillgänglighet 
utan måste också ta hänsyn till hur lärarna använder tekniken. Lärosäten behöver 
lägga mer tid på att undersöka lärares specifika behov för att utforma sina 
utbildningar i verktyget (Gautreau, 2011).  

Det behöver finnas en bättre förståelse hos lärare i hur viktig tekniken är i 
undervisningen. Samtidigt behöver lärosätet en bättre förståelse kring sambandet 
mellan teknik och undervisning för att kunna strukturera upp utbildningen i en 
lärplattform (Abrahams, 2010). För att öka den positiva influensen behöver lärosätet 
erbjuda stöd och utbildning kring tekniken (Aldunate & Nussbaum, 2013). Gautreau 
(2011) skriver att det är viktigt att lärarna förstår lärplattformens fördelar vid 
användningen av den i sina distanskurser. Fördelar så som att distansundervisning 
över Internet resulterar till fler inlärningstimmar eftersom kursmaterialet ständigt är 
upplagt och tillgängligt för studenterna. Diskussioner över Internet sker i hemmiljö 
vilket resulterar i att studenterna känner sig tryggare kring samarbeten och 
diskussionsövningar jämfört mot ansikte-mot-ansikte lektioner. Författaren skriver 
även att en upplevd fördel med en lärplattform är att den möjliggör till fler 
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undervisningsmetoder. Det ger möjlighet att möta studenternas varierande behov 
(Gautreau, 2011). 

Samtidigt finns det bristande kunskap och varierande skicklighet bland lärare i att 
planera och genomföra en distanskurs (Virvades, 2004). Då en lärplattform endast är 
ett tekniskt verktyg som varken kan öka eller uppmuntra till inlärning (Anderson, 
2008). Därför behöver läraren kunna strukturera upp kursen utifrån lärplattformens 
befintliga funktioner för att länka samman tekniken och studenterna till en 
fungerande lärandeprocess (Wan & Fang, 2006). Teknikkunskapen i en lärplattform 
bland lärare blir då central för att lärarna ska uppnå de fördelar tekniken kan medföra 
(Gautreau, 2011). Enligt författaren behöver teknikkunskapen inte bara förbättras i 
praktiken. Teknikkunskapen behöver även utvecklas i teorin för att vidare kunna 
stödja användningen i praktiken. Detta gäller särskilt när det finns så många olika 
funktioner att välja bland (Gautreau, 2011). Vidare är det viktigt att lärares förmåga 
att hantera en lärplattform är tillräcklig, eftersom deras teknikkunskaper, 
teknikkontroll och attityd mot teknik påverkar studenterna och studenternas lärande 
(Wan & Fang, 2006). Det är viktigt att lärarna förstår teknologin i den kontext den 
används i för att kunna integrera undervisningen med den (Svensson, 2003). 

2.3 Lärares användning av en lärplattform 

När det gäller hur tekniken används i praktiken bland högre utbildningar, är 
forskningen låg och outvecklad därför behövs vidare forskning på området 
(Nordström et al., 2011; Steel & Levy, 2009). Svensson och Ekenstam genomförde en 
studie 1998 som pekade på att lärare ofta undviker att använda en lärplattform för 
sina distanskurser. Orsaken är bristande teknikkunskaper i användningen av 
lärplattformens funktionalitet. Även tidsaspekten påverkade viljan till att använda 
verktyget då den tar tid att underhålla (Svensson & Ekenstam, 1998). 

Nordström et al. (2011) nämner även de att tidsaspekten är ett hinder när teknik 
används i undervisningen. Eftersom lärare behöver leta efter och publicera passande 
undervisningsmaterial, administrera program, samt samverka i olika sociala 
interaktioner via Internet. Ett annat hinder som uppstår när teknik används är att det 
kan krävas förändringar bland pedagogiska strategier eller kursmoment i sättet att 
lära ut. Förändringar som kan försvåra en lärares arbete, speciellt om det kräver stora 
förändringar av de pedagogiska strategierna (Nordström et al., 2011). Problemet 
kring pedagogiken bekräftades i studien som Nilsson, Svensson och Lundin (2013) 
genomförde. De studerade ett skandinaviskt lärosäte där vissa kurser hade övergått 
till att bli helt nätbaserade distanskurser. Majoriteten bland lärarna som hade 
anpassat sig till tekniken och undervisningen i distansutbildningar, anpassade sig 
utan att förändra sina lärandemodeller vilket skapade en större arbetsbörda. Det är 
viktigt att lärarna håller sig uppdaterade och kan applicera en teknik som passar till  
pedagogiken (Nilsson et al., 2013). 

Enligt Svensson och Österlund (2007) finns det förvånansvärt få pedagogiska teorier 
som stöttar distansundervisning. Tekniken hamnar lätt i centrum och sättet att 
undervisa prioriteras inte lika högt. Författarna skriver att det fortfarande finns ett 
problem med att koppla samman pedagogiska strategier i en specifik kontext i 
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praktiken (Svensson & Östlund, 2007). Enligt Harris och Hofer (2009) bör läraren 
göra ett antal pedagogiska val, parallellt med valet av en lärplattforms funktionalitet 
för att stödja de tänkta kursmomenten.  

Författarna nämner åtta pedagogiska val som läraren kan utgå ifrån för att planera 
kursmoment. Av dessa åtta är följande tre val relevanta utifrån ett teknopedagogiskt 
perspektiv:  

 Vilket är det primära fokuset, ska det vara mer lärarcentrerat eller 
studentcentrerat? 

 Hur strukturerat bör momentet vara? Detta avgörs av vilka tidigare 
erfarenheter studenterna har, hur lätt studenterna har att lära sig och vilket 
djup av kunskap som ska erhållas samt momentets tidsbegränsning. 

 Hur ska momentet genomföras, ska hela klassen genomföra momenten 
tillsammans? Eller ska den genomföras i mindre grupper eller individuellt? 

Moment som läraren väljer att ha med ska koppla samman både lärandemålen samt 
de pedagogiska valen som redan gjorts för att få studenten att nå sina kursmål. 
Planeringen av kurser ser olika ut från lärare till lärare, beroende på vad läraren vill 
uppnå och vilken pedagogisk grundtanke läraren har (Harris & Hofer, 2009). Det är  
viktigt att studenter blir bedömda på de genomförda momenten, kontinuerligt under 
kursens gång och med en sammanfattande bedömning när kursmomenten eller 
kursen är avslutad (Harris & Hofer, 2009). När dessa steg är gjorda ska en 
lärplattforms funktioner väljas för att stödja kursmomentet och bedömningssättet. 

2.4 Ett teknopedagogiskt perspektiv 

För att utforma ett bra lärande med stöd av tekniken, behöver läraren ha kunskap om 
tre komponenter; teknikkunskap (Technology Knowledge, TK), pedagogikkunskap 
(Pedagogical Knowledge, PK) och ämneskunskap (Content Knowledge, CK), samt hur 
de kan användas som en helhet (Koehler & Mishra, 2009). Tillsammans bildar dessa 
tre komponenter ramverket TPACK, varifrån det teknopedagogiska perspektivet 
kommer (Koehler & Mishra, 2009). 

Teknikkunskap innebär att läraren ska ha kunskaper i tekniken som används och veta 
hur läraren ska uppnå olika kursmoment med hjälp av tekniken. Pedagogikkunskap 
innebär att läraren behöver veta hur läraren ska lära ut ämnet så att studenterna tar 
till sig kunskapen och når kursmålen. Ämneskunskap innebär att läraren behöver 
kunskaper i ämnet. Dessa tre huvudområden skapar tre skärpunkter i ramverket (se 
figur 1), (Koehler & Mishra, 2009). 
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Figur 1: Technological Pedagogical Content Knowledge (http://tpack.org) 

De tre skärpunkterna är teknopedagogisk kunskap (Technology Pedagogical 
Knowledge, TPK), teknisk ämneskunskap (Technology Content Knowledge, TCK)  
samt pedagogisk ämneskunskap (Pedagogical Content Knowledge, PCK). 

Teknopedagogisk kunskap innebär att läraren behöver ha kunskaper i vilken teknik 
som bör användas ur ett pedagogiskt perspektiv, för att få studenten att vilja lära sig 
kursämnet (Koehler & Mishra, 2009). Enligt Borg (2001) är pedagogiska perspektiv 
något som alla lärare har. Det som skiljer sig åt  är om lärarna är medveten eller 
undermedveten om sitt eget perspektiv vid olika beslut. Ett undermedvetet 
perspektiv innebär att läraren inte fullt ut kan förklara bakgrunden till sina beslut. 
Medan ett medvetet perspektiv innebär att läraren kan förklara bakgrunden och 
syftet till sina beslut. En lärares perspektiv är personligt och enligt läraren själv alltid 
sant, och genomsyras av ett emotionellt engagemang. Vidare fungerar det personliga 
perspektivet som en guide till lärarens tänkande och beteende (Borg, 2001). 
Pedagogiska perspektiv spelar en viktig roll i många aspekter av undervisning 
eftersom den påverkar hur läraren ser på omvärlden samt relaterar till sin 
undervisning (Borg, 2001). 

En lärares pedagogiska perspektiv kan påverka lärarens förmåga att anpassa sig till 
lärplattformens förutsättningar (Borg, 2001). Skott (2015) beskriver att lärares 
pedagogiska perspektiv, grundar sig i hur lärare ser på kunskap inom ett visst ämne 
och hur läraren kan planera samt genomföra en kurs för att få studenterna att ta till 
sig kunskapen inom det specifika ämnet. Det handlar också om vad lärare kan göra, 
skapa och underlätta för att studenterna ska lära sig ämnet (Skott, 2015). Enligt 
Ertmer et al. (2012) har tidigare studier visat att det pedagogiska perspektiv som 
lärarna förespråkar inte är i linje med hur teknik ser ut i klassrummet. Att de 
pedagogiska perspektiven och tekniken inte är i linje med varandra kan bero på de 
olika externa hinder som nämnts i kapitel 2.2 Införande och utbildning av en 
lärplattform. 
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En annan skärpunkt är teknisk ämneskunskap som är viktig då allt fler lärosäten 
världen över använder någon typ av webbaserat verktyg. Det betyder att lärarna 
behöver kunskap i att använda verktyget för att distribuera distanskursens innehåll 
(Samarawickrema & Stacey, 2007). Tekniska ämneskunskaper innebär att läraren 
behöver kunskaper i hur valet av funktionerna kan påverka ämnet i kursen och hur 
det uppfattas av studenterna. Läraren behöver se sambandet mellan kursens innehåll 
och den teknik som erhålls (Koehler & Mishra, 2009). 

Pedagogisk ämneskunskap innebär att läraren ska kunna använda passande metoder 
till lärandeprocessen så att studenten når kursmålen (Koehler & Mishra, 2009). 
Ämneskunskapen är inte tillräcklig om läraren inte kan göra informationen begriplig 
för studenterna, det behövs både pedagogiska kunskaper och kunskaper kring 
studenternas inlärningsprocess (Koehler & Mishra, 2009). Även Pedagogisk 
ämneskunskap kan kopplas till lärarens pedagogiska perspektiv. Där lärares 
pedagogiska metoder kopplat till ämnet påverkas av deras medvetna eller 
undermedvetna pedagogiska beslut vid olika val (Borg, 2001). 

Där dessa tre skärpunkter korsars bildas ramverket TPACK (Technological 
Pedagogical Content Knowledge)(se figur 1). Ramverket är tänkt att stödja lärare i att 
integrera teknik i lärandet för att förmedla lärarens ämneskunskap och stödja 
studentens behov för att nå deras lärandemål (Harris & Hofer, 2011). Det finns ingen 
generell teknik som fungerar till alla lärare, alla kurser eller pedagogiska metoder.  
Läraren behöver vara flexibel och kunnig i sitt sätt att planera. Eftersom val av teknik 
ändrar sig från kursmoment till kursmoment i undervisningen och beror på kursens 
ämneskontext (Harris & Hofer, 2011). Men trots att lärare har bra eller tillräckliga 
teknopedagogiska kunskaper använder de tekniken på olika sätt. (Kim et al., 2013). 

2.5 Sammanfattning av relaterad litteratur 

Integrationen av tekniken i undervisningen, i detta fall en lärplattform, genomförs 
inte på något effektivt sätt (Kim et al., 2013; Nordström et al., 2011). När ett lärosäte 
inför en lärplattform sker utbildningen så att den ska passa alla lärare. Där 
utbildningen inte tar hänsyn till lärosätets olika sektioner eller lärarens olika 
arbetsuppgifter. Enligt Aldunate och Nussbaum (2013) kan det då uppstå problem 
vid införande och hantering av en lärplattform. Vanliga problem är externa hinder, 
exempelvis brist på support, utbildning samt tidsbrist. Därav identifierades första 
huvudtemat, externa hinder, tillsammans med underteman support, utbildning samt 
tidsbrist (se tabell 1). Andra problem som påverkar införandet av en lärplattform är 
lärares tidigare teknikkunskap kring lärplattformens funktionalitet samt deras 
intresse för tekniken (Ertmer et al., 2012). 

Men det är inte bara tekniken i sig som skapar hinder. När tekniken börjar användas 
i distansutbildningar kräver det även förändringar i planering av pedagogiska 
strategier. Enligt Nordström et al. (2011) kan dessa förändringar försvåra lärares 
arbete, speciellt om förändringarna är stora. Enligt Svensson och Östlund (2007) 
kvarstår problem i att koppla samman pedagogiska strategier med tekniken i en 
specifik kontext i praktiken. Det visar på att det är viktigt att läraren behöver ha 
kunskaper i vilken teknik som bör användas ur ett pedagogiskt perspektiv (Koehler 
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& Mishra, 2009). Men forskningen är låg och outvecklad kring lärares 
teknikkunskaper, färdigheter och användning av tekniken i praktiken vid högre 
utbildningar (Gautreau. 2011; Nordström et al., 2011; Steel & Levy, 2009).  

För att koppla samman en lärplattform med pedagogiska strategier behöver lärare ha 
teknopedagogiska kunskaper. Teknopedagogiska kunskaper innebär att läraren 
behöver förstå vilken funktion som bör användas ur ett pedagogiskt perspektiv för 
att få studenten att vilja lära sig kursämnet (Koehler & Mishra, 2009). Lärares 
teknikkunskaper samt deras pedagogiska perspektiv är ett perspektiv som påverkar 
läraren i valet om vilken teknik de väljer att använda (Borg, 2001). Därav 
identifierades andra och tredje huvudtemat, lärares pedagogiska perspektiv samt 
teknikkunskap. Tillsammans med respektive underteman, pedagogiska val, 
pedagogisk grundtanke samt bristande teknikkunskap. 

Sammanfattningsvis identifierades tre huvudteman samt sex underteman i samband 
med skärpunkten teknopedagogisk kunskap (se tabell 1) som senare används för att 
skapa en kodbok (se kodboken i tabell 8.3). Kodboken används för att analysera 
studiens empiri utifrån ett teknopedagogiskt perspektiv. 
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Huvudteman Underteman 

Externa hinder Utbildning 

Beskrivning: Externa hinder är olika hinder som 
läraren stöter på utanför lärplattformen de 
använder och som kan påverka deras val av 
funktion. 

 

 

 

Beskrivning: Detta externa hinder innefattar den 
utbildning som lärarna fått för att kunna hantera 
lärplattformen som användas i undervisningen. 

Support 

Beskrivning: Support innefattar det stöd som 
lärarna får eller bör få, för att kunna hantera den 
lärplattform som används i undervisningen. 

Tidsbrist 

Beskrivning: Tidsaspekten är ett externt hinder 
som innefattar allt tidsrelaterat som lärarna 
upplever vid användningen av lärplattformen i 
undervisningen. 

Lärarens pedagogiska perspektiv Pedagogiska val 

Beskrivning: Huvudtemat grundar sig i pedagogisk 
kunskap (PK) som är en del av teknopedagogisk 
kunskap hos läraren. Pedagogisk kunskap 
innefattar hur läraren ser på pedagogiken och hur 
de väljer funktion baserat på sina pedagogiska 
strategier. 

Beskrivning: Undertemat innefattar hur lärarna 
väljer funktioner baserat på deras pedagogik och 
vad de anser är lämpligt. 

 Pedagogisk grundtanke 

 Beskrivning: Undertemat beskriver den 
pedagogisk grundtanke som lärarna har vid ett 
kursmoment. 

Teknikkunskap Bristande teknikkunskap 

Beskrivning: Huvudtemat motsvarar 
teknikkunskap (TK) som är en del av 
teknopedagogisk kunskap hos läraren. 
Teknikkunskap innefattar hur läraren ser på 
tekniken som används och hur de väljer funktion 
baserat på sin teknikkunskap. 

Beskrivning: Undertemat beskriver hur lärarna 
använder lärplattformen utifrån bristande 
teknikkunskap. 

Tabell 1: Huvudteman och underteman från relaterad litteratur  
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3. Metod 

Studien har en kvalitativ interpretativ ansats vilket är en tolkande forskningsfilosofi 
som används när fokus ligger på att undersöka användarens tankar och agerande som 
framträder i olika situationer (Klein & Meyers, 1999). Då syftet var att få en förståelse 
för vilka strategier lärare använder för att planera och genomföra en distanskurs med 
stöd av en lärplattform, så passade en interpretativ filosofi studiens syfte (se 1.1). 
Datainsamlingen för studien bestod av sju semistrukturerade intervjuer med lärare 
på Högskolan i Halmstad. Intervjuer användes som datainsamlingsmetod vilket 
vanligen tillämpas i kvalitativa studier och genererar en rik och djupgående data 
(Denscombe, 2009). 

3.1 Litteraturstudie 

För att skapa en grund till undersökningen gjordes en litteraturstudie som delades 
upp i två delar. Den ena delen beskriver uppsatsens problemområde, vilket innehåller 
litteratur kring lärplattformar och dess funktioner, hur en lärplattform används i 
praktiken samt utmaningar som kan uppstå vid  införande och användning av en 
lärplattform (se 2.1, 2.2. samt 2.3). Den andra delen beskriver det analytiska 
perspektiv som användes för att analysera studiens empiri. För att beskriva det 
analytiska perspektivet användes litteratur om teknopedagogik, externa hinder samt 
lärarens pedagogiska perspektiv (se 2.4). Litteratur från båda delarna i 
litteraturstudien användes för att skapa intervjufrågorna (se bilaga 8.1). Databaser 
som användes för att hitta lämplig litteratur i form av vetenskapliga artiklar och 
böcker, utöver sökningen i Google Scholar var: IEEE Xplore, ERIC, ACM Digital Library, 
Taylor & Francis samt Science Direct. 

Sökord som använts är: Learning Management System, Learning Management 
System feature, distance learning, e-learning, implementation, education, TPACK, 
teachers’ belief. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer användes för att få beskrivande data till analysen. 
Eftersom  metoden tillät intervjuerna att utgå ifrån en lista med förarbetade frågor 
samtidigt som det fanns möjlighet att vara flexibel och ändra ordningsföljden samt 
ställa följdfrågor vid behov. Enligt Denscombe (2009), är därför semistrukturerade 
intervjuer passande för att generera beskrivande data från respondenterna.  
Följdfrågor användes för att fördjupa svaren och skapa en rikare data om det 
ursprungliga svaret från respondenten var kort. 

Enligt Myers (2009) blir resultatet av att använda denna datainsamlingsmetod en 
mer omfattande rådata baserat på respondenternas egna tankar, idéer och 
användning av lärplattformen, något som vi ville uppnå vid undersökningen. 
Respondenterna hade möjlighet att tänka efter och formulera sina svar utan att bli 
stressade, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att generera rik data enligt Denscombe 
(2009). Intervjuerna utfördes aldrig ensam med respondenterna, eftersom 
Denscombe (2009) skriver att intervjuer som utförs av enbart en intervjuare riskerar 
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att gå miste om data. Den ena intervjuaren fokuserade på att ställa intervjufrågorna 
samt driva en dialog med respondenten. Den andra intervjuaren hanterade 
inspelningen samt noterade och observerade betydande gester. Så som skratt eller 
tystnad som är viktigt att uppmärksammas enligt författarna Denscombe (2009) 
samt Elo och Kyngäs (2008). De noterade gesterna användes inte i analysen av 
empirin och har därför ingen effekt på slutsatsen. Intervjuaren som observerade och 
noterade hade även möjlighet att komma med egna följdfrågor under intervjuns gång. 

3.2.1 Pilotstudie 

Innan intervjuerna genomfördes, utfördes en pilotstudie. En pilotstudie innebär att 
intervjufrågorna testas på en utvald person, som matchar målgruppen innan de 
aktuella respondenterna intervjuas (Rogers, Sharp & Preece, 2011). 
Pilotrespondenten var en lärare på Högskolan i Halmstad som har varit examinator 
för en distanskurs på lärosätet. Personen var i åldersgruppen 50-60 år och har varit 
ansvarig för distanskurser i sex år. Dock har pilotrespondenten aldrig använt skolans 
nuvarande lärplattform för distanskurser utan använde den tidigare lärplattform 
som lärosätet tillhandahöll innan Blackboard infördes 2012. 

En  pilotstudie genomförs  för att undersöka om frågorna är formulerade på ett tydligt 
och förståeligt sätt inför intervjuerna med respondenterna (Rogers et al., 2011). 
Pilotstudien hjälpte till att avgöra om det fanns tillräckligt många frågor, om de var 
relevanta för undersökningen och om frågorna genererade de svar som de var tänkta 
att genera från respondenterna. Efter pilotstudien ändrades några frågor så de blev 
tydligare eftersom de missuppfattades. Intervjun delades också upp i temablock 
eftersom en lång lista av frågor visade sig vara svår att följa för både intervjuarna 
under intervjuns gång samt vid transkriberingen. Temablocken användes även för att 
förbereda respondenterna om vad intervjun skulle handla om. Därför togs beslutet 
att dela upp intervjun i tre temablock: planering av en distanskurs i Blackboard, 
kommunikation inom kursen samt utbildning och kunskaper i Blackboard. 
Temablocken användes enbart i intervjumaterialet. Pilotstudien hjälpte även till med 
en förbättring av ljudinspelningsmediets placering. För att förbättra kvalitén och 
minska störande ljud samt höga rösttoner från intervjuarna, placerades 
ljudinspelningsmediet närmare respondenten och längre ifrån intervjuarna. 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Studiens respondenter var sju lärare som ansvarar för distanskurser på lärosätet. 
Intervjuerna omfattade cirka en timma och undersökte vilka funktioner inom 
lärplattformen de väljer att använda för att planera och genomföra en distanskurs. 
Intervjufrågorna hanterade även lärares teknopedagogiska kompetens, vilken 
utbildning de fått för att kunna hantera lärplattformen samt om de hade någon 
pedagogisk tanke som bakgrund till deras val av funktioner. 

Intervjuerna genomfördes på ett lugnt ställe där respondenterna kunde känna sig 
bekväma då det ökar möjligheten att generera rik data, enligt Myers och Newman 
(2007). Ett underlag skickades ut med tider och en intervjuguide till de medverkande 
innan intervjuerna ägde rum. Intervjuguiden bestod av information om vad deras 
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medverkan skulle innebära utifrån individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002) 
samt de temablock om vad intervjun handlade om. Intervjuguiden presenteras mer 
under 3.4 Etik. Majoriteten av intervjuerna skedde ansikte mot ansikte. En intervju 
skedde dock via Skype eftersom respondenten och intervjuarna inte hade möjlighet 
att träffas på utsatt intervjutid. Intervjuerna spelades in för att data inte skulle gå 
förlorad. Inspelningen skedde enbart om det godkändes av respondenterna, samtliga 
respondenter godkände inspelningen. Efter varje intervju gjordes en sammanfattning 
av respondentens svar, sammanfattningen användes för att bedöma hur intervjun 
hade gått. 

3.2.3 Intervjufrågor 

Intervjun bestod av 25 huvudfrågor och elva underfrågor (se bilaga 8.1). Efter fyra 
inledande frågor var resterande frågor uppdelade i tre temablock. Temablocken var: 
planering av en distanskurs i Blackboard, kommunikation inom kursen samt utbildning 
och kunskaper i Blackboard. Frågorna i intervjun, förutom uppvärmningsfrågorna, var 
kopplade till studiens litteraturstudie. Till vilket område i litteraturstudien varje 
fråga var kopplad till samt i vilket syfte frågan ställdes, kan ses i 
operationaliseringsschemat (se bilaga 8.2). 

3.3 Urval 

Respondenterna valdes utifrån ett subjektivt urval med inslag av ett 
bekvämlighetsurval. Ett subjektivt urval innebar att respondenterna handplockades 
baserat på ett antal urvalskriterier för att möta studiens syfte och frågeställning. 
Respondenterna som valdes ut ansågs kunna ge mest värdefull data, utifrån den 
kännedom studiens intervjuare hade kring deras arbetsplats och yrkesroll. Beslutet 
av bekvämlighetsurvalet baserades på de begränsade tidsresurserna för studien. 
Bekvämlighetsurvalet skulle även minimera intervjuer på distans då  intervjuer på 
distans kan bli opersonliga eller svåra att följa med i. De tre urvalskriterier som 
användes för att genomföra urvalsprocessen: 

1. Lärare som hade ansvar för minst en distanskurs utan obligatoriskt fysiska 
möten. 

2. Läraren skulle arbeta på Högskolan i Halmstad. 
3. Läraren använder sig av lärosätets lärplattform Blackboard. 

Tjugo lärare som mötte de två första urvalskriterierna kontaktades via telefon. 
Lärarna tillfrågades om de använde Blackboard och om de var intresserade av att 
delta i studien. Sju stycken av de tjugo lärarna uppfyllde alla kriterier och ville delta i 
studiens undersökning. De sju lärare som visat intresse av att delta i undersökningen 
kontaktades igen via e-post med vidare information och förfrågan om skriftligt 
samtycke till medverkan. För vidare presentation av respondenterna, se 4.1 
Presentation av respondenterna. 
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3.4 Etik 

För att utföra undersökningen etiskt korrekt användes individskyddskravet som 
Vetenskapsrådet (2002) främjar. Individskyddskravet är ett krav om 
forskningsetiska överväganden som samhällsforskare måste förhålla sig till för att 
skydda individer som ingår i samhällelig forskning. Individen får inte utsättas för 
bland annat psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Som tidigare nämnts skapades en intervjuguide som både 
skickades ut samt inledde intervjuerna för att stödja informationskravet. Via 
intervjuguiden informerades respondenten om studien fokus, syfte, var den kommer 
att publiceras, hur viktig deras medverkan var samt hur deras svar skulle hanteras. 
Våra kontaktuppgifter samt e-postadresser till våra handledare lämnades ut till 
respondenterna så att de kunde kontakta oss eller våra handledare vid behov. 

Respondenterna informerades om deras rätt att neka till medverkan i studien samt 
rätten att avbryta sin medverkan när som helst. I enlighet med samtyckskravet 
ombads deltagarna ge ett tydligt och informerat samtycke till att delta eller neka, 
antingen via telefon eller via e-post. De tillfrågades även om intervjuerna fick spelas 
in under intervjutillfället där ett tydligt samtyckte krävdes innan inspelningen 
startade, annars spelades inte intervjun in. För att stödja konfidentialitetskravet är 
alla respondenterna anonyma och nämns varken vid namn eller specifik position. 
Eftersom anonymitet enligt Walsham (2006) är viktigt för att respondenterna ska 
känna sig bekväma med sitt deltagande.  För att stödja nyttjandekravet informerades  
respondenterna om att all insamlad data kunde komma att visas för våra handledare. 
Eftersom nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att den insamlade 
datan endast får användas för forskningsändamål och endast de involverade i 
forskningen ska få tillgång till datamaterialet. Varje enskild respondent tilldelades ett 
fiktivt namn i resultatet för att skydda deras identitet. Intervjuerna utfördes i enlighet 
med den gyllene regeln som Myers (2009) främjar; behandla andra så som du själv 
vill bli behandlad. Vilket i den här studien även innebar att intervjufrågorna 
utformades så att det inte skulle upplevas påtryckande eller kränkande av 
respondenterna. 
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3.5 Analysprocess 

En kvalitativ dataanalys användes eftersom den, enligt Denscombe (2009), hjälper 
forskaren att analysera text, ljud eller bilder. Den kvalitativa dataanalysen som 
användes i studien var en sammanslagning av Denscombes (2009) samt Elo och 
Kygenäs (2008) analysprocess. Uppsatsens fokus var lärares användning av en 
lärplattform där ett teknopedagogiskt perspektiv användes för att analysera samt 
diskutera empirin. Med en utgångspunkt i tekniken studerades lärares förmåga att 
överföra sina kunskaper inom pedagogik för att planera och genomföra en 
distanskurs med stöd av en lärplattforms funktioner. 

För att analysera och diskutera empirin i förhållande till problemområdet (se 2.1, 2.2 
samt 2.3) ur relaterad litteratur, användes ett teknopedagogiskt perspektiv (se 2.4). 
Detta för att studera om valet och användandet av lärplattformens befintliga 
funktioner har påverkats av lärarens teknikkunskaper, egna pedagogiska perspektiv 
eller utbildningen läraren fått i lärplattformen. För att analysera empirin användes 
en kvalitativ dataanalys som bestod av flera systematiska steg presenterade nedan. 

Först steget är att förbereda datan för analys (Denscombe, 2009; Elo & Kyngäs, 2008). 
Detta innebar att datan ställdes upp genom en fullständig transkribering av de 
inspelade intervjuerna. När transkriberingen var klar, fick varje rad och mening ett 
unikt nummer. Detta gjordes för att göra det lättare att gå tillbaka till respektive citat 
eller betydande mening. Transkriberingen kommenterades sedan med egna tankar i 
sidmarginalen för att lägga minnesanteckningar till citat och meningar som var 
viktiga att komma ihåg tills senare. 

Andra steget är att få en bättre kännedom och en helhetsbild av datan (Denscombe, 
2009). Empirin lästes om fler gånger för att förstå vad som hade sagts i de olika 
intervjuerna. Både på ytan, vad de faktiskt hade sagt, samt på djupet, vad som kunde 
läsas mellan raderna. Respondenternas citat kategoriserades och användes för att 
dela in empirin i gemensamma kategorier. De transkriberade intervjuerna skrevs ut 
på papper, klipptes isär och lades under respektive kategori. Kategorierna drevs av 
relaterad litteratur och var: införande och utbildning, planering av en distanskurs samt 
genomförande av en distanskurs. Anledningen till dessa kategorier var att de visar på 
tre särskiljande steg som läraren går igenom för att kunna planera och genomföra en 
distanskurs med hjälp av en lärplattform. Anledningen till att intervjuerna klipptes 
isär var för att lättare få en överblick om empirin vi arbetade med. Kategorierna 
användes sedan som rubriker i resultatet där empirin presenteras.  

I tredje steget skapades en kodbok med kodord samt subkodord utifrån de teman som 
identifierades i relaterad litteratur (se tabell 1). Där anledningen till kodboken var för 
att kunna analysera empirin ur ett teknopedagogiskt perspektiv. Kodbokens kodord 
skapades från de huvudteman som delade upp ett teknopedagogiskt perspektiv i tre 
delar; externa hinder, lärarens pedagogiska perspektiv samt teknikkunskap (se tabell 
1). Till dessa kodord fanns sex subkodord som grundade sig på underteman: 
utbildning, support, tidsbrist, pedagogiska val, pedagogisk grundtanke samt bristande 
teknikkunskaper. Utifrån studiens empiri tillkom ytterligare två underteman som lade 
grund till subkodorden användarvänlighet samt kunskap.  



Strategier för att använda en lärplattform 

 18 

En fullständig kodbok med kodorden samt subkodorden baserade på samtliga 
huvudteman samt underteman presenteras som bilaga 8.3 

Enligt Saldana (2009) används en kodbok för att samla samtliga koder med 
matchande empirikällor vilket ger en samlad överblick i ett gemensamt dokument. 
En kodbok innehåller kodord, en beskrivning av kodordet samt korta referenser ur 
empirin som kopplas till kodordet. Ett kodord i en kvalitativ undersökning är ett ord 
som symboliserar en texts innehåll samt summerar upp textinnehållet i ett ord 
(Saldana, 2009). 

Vid sista steget jämfördes även empirin med tidigare forskning i 
litteraturgenomgången. Litteraturgenomgången som innefattar problemområdet (se 
2.1, 2.2 samt 2.3) och ett teknopedagogiskt perspektiv (se 2.4). 

3.6 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie genomfördes eftersom det datamaterialet som genereras i en 
kvalitativ studie är rikt och detaljerad, enligt Denscombe (2009). Ett detaljerat och 
rikt datamaterial behövdes för att analysera användandet av en lärplattform som 
respondenterna beskriver. En annan fördel med att genomföra en kvalitativ studie, är 
att datan som samlas in är förankrad i verkligheten (Denscombe, 2009). Vi som 
genomfört studien har själva erfarenhet av att använda Blackboard ur ett 
studentperspektiv. Vilket gjorde att vi försökte se till att våra egna erfarenheter inte 
färgade eller påverkade tolkningarna samt analysen av det insamlade datamaterialet 
kring lärplattformen. Eftersom det enligt Denscombe (2009) finns en risk att 
forskarens egna bakgrund, identitet och övertygelser kan påverka tolkningar av 
materialet vid analysen. 

Då målet var en rik och djupgående data, baserad på deltagarnas åsikter, 
prioriteringar och idéer, valdes datainsamlingstekniken semistrukturerade 
intervjuer. Ett problem med intervjuer är att det är tidskrävande där analysen och 
diskussionen blir baktung jämfört mot förkodade frågeformulär som går snabbare att 
analysera (Denscombe, 2009).  En fördel med intervjuer är dock att de inte kräver 
någon dyr utrustning utan inspelningsfunktionen på en mobiltelefon var tillräcklig. 
Enligt Denscombe (2009) kan inspelningsutrustningen hämma respondentens svar 
då de kan känna sig obekväma och uppfattas skrämmande om de blir inspelade. Detta 
upplevdes inte under någon av intervjuerna då alla respondenterna verkade bekväma 
eller opåverkade av inspelningen. Ett problem som vi stötte på var att 
ljudinspelningen inte fungerade som den skulle. Vid en inspelad intervju var 
ljudkvalitén mycket dålig med låg ljudnivå, vilket försvårade transkriberingen. För att 
lösa detta problem höjde vi decibelnivån genom Adobes program “SoundBooth”, 
vilket gjorde det möjligt att höra inspelningen tillräckligt för en transkribering. 

En av intervjuerna genomfördes via Skype. Vilket medförde att den personliga känsla 
som återfanns i övriga intervjuer saknades.  Det var även svårare att genomföra 
intervjun då Skype, som i detta fall var tekniken som möjliggjorde genomförandet av 
intervjun, hackade på grund av nätverksstörningar. Störningarna bidrog till en 
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svårare intervju eftersom ljudet ibland hängde upp sig och skapade missförstånd i 
frågor och svar. 

Intervjuer är tidkrävande enligt Denscombe (2009) och på grund av tidsbrist från 
respondenternas sida försökte vi hålla intervjuerna inom tidsramen av en timme. 
Eftersom vi tidigare blivit tillfrågade hur lång tid en intervju skulle ta. Det går inte att 
avgöra om materialet hade blivit rikare om intervjuerna varit längre, men eftersom 
studiens insamlade data gav svar på uppsatsens huvudfråga, ansåg vi att intervjutiden 
på ca en timme var tillräcklig. 

Urvalet grundades i ett subjektivt urval som enligt Denscombe (2009) förutsätter att 
det finns någon form av kännedom om de människor eller företeelser som ska 
undersökas. Det fanns även inslag av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att det 
mest bekväma urvalet väljs ut. I det här fallet på grund av begränsande resurser så 
som tid och pengar. Enligt Denscombe (2009) ska forskare vara försiktiga med att 
utgå ifrån ett bekvämlighetsurval. Dock är det inget nytt bland urvalsprocesser att 
välja ett bekvämlighetsurval utan är ganska naturligt att välja de mest fördelaktiga 
valen. Studiens användning av dessa två urvalsmetoder betyder att studiens 
handplockade respondenter arbetar på ett och samma lärosäte vilket ger  en 
begränsad mängd människor som möter urvalskriterierna. Hade 
bekvämlighetsurvalet uteslutits hade det gett möjlighet till en bredare grupp av 
människor att väja bland. Det hade istället blivit svårare att använda ett subjektivt 
urval och handplocka passande respondenter. Eftersom intervjuarnas låga kännedom 
om andra lärosäten, lärosätets lärare som ansvarar för minst en distanskurs utan 
några obligatoriskt fysiska möten  samt lärosätets lärplattform som hade försvårat 
urvalet. 
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av studiens sju intervjuer. De underrubriker som 
presenteras i resultatet är hämtade från de tre kategorier som tidigare identifierades 
från transkriberingen av den kvalitativa dataanalysen, kategorierna är: utbildning och 
införande, planering av en distanskurs samt genomförande av en distanskurs. 
Underrubrikerna stöttas med citat från respondenterna för att visa koppling mellan 
empiri och passande rubrik. Resultatet presenterats som en löpande text, från 
respondenternas teknopedagogiska kunskaper kring införande och utbildning, hur 
respondenterna planerar sin distanskurs samt genomför distanskursen via 
lärplattformen Blackboard. 

4.1 Presentation av respondenterna 

I undersökningen intervjuades sju respondenter individuellt av två intervjuare där 
alla respondenter är lärare på Högskolan i Halmstad. Studien bestod av både män och 
kvinnor med en genomsnittsålder på 45 år. Respondenterna arbetade i 
lärplattformen Blackboard för att distribuera material och kommunicera inom sina 
distanskurser. Merparten av respondenterna har tidigare använt en annan 
lärplattform som lärosätet tillhandahöll innan Blackboard infördes 2012. 
Lärplattformen infördes som en pilot våren 2012 för att ersätta den gamla 
lärplattformen helt hösten 2012. Två av sju respondenter var med i pilotgruppen 
våren 2012. Alla respondenter har fått en grundutbildning på två timmar, en 
utbildning som var obligatorisk för lärarna att gå innan de fick börja använda 
Blackboard. Nedan följer en kort presentation av alla respondenter. 

 ”Anders” är i åldersgruppen 30-40 år och har arbetat med lärplattformar i 10 år. 
Han började använda Blackboard Ht. 2012, när systemet infördes på lärosätet, 
och har ansvarat för en och samma distanskurs i 8 år. Innan Blackboard 
infördes använde han skolans föregående lärplattform för distanskurser. 
 

 ”Britta” är i åldersgruppen 50-60 år och har arbetat med lärplattformar i 10 
år. Hon började använda Blackboard Vt. 2012, via pilotgruppen, och har 
ansvarat för en och samma distanskurs sedan den infördes på lärosätet. Hon 
använde den tidigare lärplattformen för distanskursen innan Blackboard 
infördes. Britta är också aktiv på en administrativ avdelning på lärosätet och 
håller workshops i Blackboard. 
 

 ”Carl” är i åldersgruppen 40-50 år och har arbetat med lärplattformar i 7 år. Han 
började använda Blackboard Ht. 2013 och har ansvarat för en och samma 
distanskurs i 1 år. 
 

 ”Doris” är i åldersgruppen 40-50 år och har arbetat med lärplattformar i 5 år. 
Hon började använda Blackboard Ht. 2012, när den infördes på lärosätet, och 
har ansvarat för en och samma distanskurs sedan den infördes på lärosätet. 
Hon har bara använt Blackboard som lärplattform för distanskursen. 
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 ”Erik” är i åldersgruppen 50-60 år och har arbetat med lärplattformar i 6 år. Han 
började använda Blackboard Vt. 2013 och har ansvarat för en och samma 
distanskurs sedan den infördes på lärosätet. Blackboard har alltid använts för 
distanskursen. 
 

 ”Frida” är i åldersgruppen 50-60 år och har arbetat med lärplattformar i 8 år. 
Hon började använda Blackboard Ht. 2012, sedan den infördes på lärosätet, 
och har ansvarat för en och samma distanskurs sedan år 2008.  Hon använde 
den tidigare lärplattformen för distanskursen innan Blackboard infördes. 
 

 ”Greta” är i åldersgruppen 30-40 år. Hon började använda Blackboard Vt. 2012, 
via pilotgruppen. Innan Blackboard infördes använde hon skolans föregående 
lärplattform för distanskurser. 

4.2 Införande och utbildning 

När lärplattformen Blackboard infördes hölls introduktionen av utbildningspersonal 
från lärosätet, personal som också var nya användare av systemet. På grund av det 
upplevde Anders att introduktionen inte gav honom så mycket som han hade önskat. 

“Jag fick gå den obligatoriska introduktionskursen till Blackboard. [...] Det jag var 
mest intresserad av i introduktionskursen var: Hur lägger jag upp en uppgift och 
hur bedömer jag den? Personalen som hade hand om utbildning visste inte riktigt 
hur verktyget för bedömning och uppgifter fungerade, så det fick jag fundera ut 
på egen hand” – Anders. 

Alla respondenter gick samma tvåtimmars grundutbildning i Blackboard, men hur 
vida den utbildningen upplevdes tillräcklig varierande mellan studiens respondenter. 
Två av studiens respondenter hade utöver grundutbildningen tidigare erfarenhet av 
systemet eftersom de båda ingått i en pilotgrupp när Blackboard skulle införas. Dessa 
två, Britta och Greta upplevde att de hade fått tillräcklig med utbildning och stöd från 
lärosätet för att använda och hantera systemet i sitt arbete.  Enligt Greta samlades 
pilotgruppen med jämna mellanrum för att diskutera de problem som de stött på i 
verktyget när de undervisat i sina kurser. Resterande respondenter som inte 
medverkat i pilotgruppen utan bara fått grundutbildningen beskrev utbildningen 
som kort, snabb eller otillräcklig och det upplevdes svårt att ta till sig kursens innehåll 
och information. 

“Hade en ganska kort utbildning i Blackboard som var i 2 timmar.” – Carl. 

“Utbildningen gick i en rasande fart när utbildaren gick igenom något. Utan 
kollegan jag gick dit med hade jag inte kunnat ta in allt.” – Doris. 

Enligt Erik gick kursen enbart igenom grundstrukturen av Blackboard och var inte 
särskilt givande då han ville veta mer om hur funktionerna fungerade mer praktiskt. 
Frida upplevde det svårt att både skriva, lyssna och ta till sig kursen eftersom den höll 
ett högt tempo. För Frida resulterade det i att hon lärde sig det mesta på egen hand 
efter utbildningen.  
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“Grundkursen var bara några timmar och gick bara igenom grundstrukturen som 
alla var tvungna att gå för några år sedan.” – Erik. 

“Utbildningen i Blackboard var en tvåtimmars introduktion, men den gick i 190 
knyck. Jag har fått läsa mig till resten och jag tycker inte det är helt enkelt.” – 
Frida. 

Anders som heller inte såg någon större nytta i grundutbildningen lärde sig systemet 
mest på egen hand. Något som tre av respondenterna kallade trial and error, för att 
kunna planera och genomföra sina kurser. Även Carl, Doris och Greta testade sig fram 
för att lära sig lärplattformen.  

“Visade sig att de som lärde ut inte kunde verktyget. Därav fick lära mig själv 
genom trial and error, bara testa sig fram.” – Anders. 

“Efter att ha använt PingPong har jag sedan kört på trial and error för att lära 
mig Blackboard.” – Carl. 

“Vissa saker är trial and error. Vi har ett ansvar att själva klura ut vissa saker och 
inte alltid förvänta sig att andra ska klura ut allting.” – Doris. 

“Jag och mitt team testar mycket nytt.” – Greta. 

Enligt Anders, Carl och Erik underlättade användningen av Blackboard då de hade 
använt sig av en tidigare lärplattform. 

”Utbildningen var nog mer givande för någon som inte jobbat med 
utbildningsverktyg innan än för oss som använt föregående lärplattform.” – 
Anders. 

”Jag har arbetat med PingPong tidigare, så jag började inte från noll när jag kom 
hit.” – Carl. 

”Innan Blackboard infördes så arbetade jag med en annan lärplattform i fem år. 
Så Blackboard var inget främmande.” – Erik. 

Även om Britta ingått i pilotgruppen och lärt sig det grundläggande i systemet valde 
hon att experimentera en del själv. Enligt henne handlar de flesta frågor och problem 
som lärarna har, mer om var funktionerna finns och hur de används rent tekniskt. 
Snarare än om hur funktionerna kan användas för att planera och genomföra en kurs 
utifrån ett pedagogiskt synsätt. Britta är numera ansvarig för egna workshops i 
Blackboard där pedagogik och det tekniska användandet av systemet kombineras. 

“Eftersom jag sitter med i denna grupp där jag försöker få andra lärare att utbilda 
sig så tycker jag att det finns tillräcklig utbildning på skolan.” – Britta. 

Carl, Doris, Erik, Frida och Greta efterfrågade fler uppföljande utbildningar. Enligt 
Erik fanns det inte tillräckligt med utbildningar eller workshops men sa samtidigt att 
han kan ha missat informationen om utbildningsmöjligheter. 
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“Man kan nog utveckla och öka stödet samt utbildningar för Blackboard” – Carl. 

“Klart man behöver mer utbildning” – Doris. 

“Jag skulle vilja ha en fördjupningskurs. Men det kanske är så att jag har missat 
kurserna. Jag  kommer inte ihåg att jag fått någon inbjudan.” – Erik. 

“Jag skulle gärna ha en uppföljningsutbildning i Blackboard nu när jag har jobbat 
med det ett tag.” - Frida. 

“Hade varit kul om det fanns fler utbildningar” – Greta. 

Carl, Doris och Greta kände till att det faktiskt fanns uppföljningskurser och 
utbildning som lärosätet erbjuder. Men respondenterna upplevde att de inte hann 
medverka på utbildningar. Greta beskrev hur de i hennes arbetsgrupp hjälptes åt att 
lära varandra om lärplattformen när de gått en utbildning eftersom de ansåg sig inte 
ha tid att gå på samma utbildningar.  

”Det finns workshops men då har man aldrig haft tid att gå.” – Carl. 

“Återigen med tiden, intensiva utbildningar kan bli segt och meningslöst eller för 
mycket information.” – Doris. 

Tidsbristen var något som Britta var kritisk till. 

“Jag tycker väldigt många lärare anser sig inte ha tid att lära sig Blackboard, 
vilket jag delvis kan förstå. Men jag är av den uppfattningen att det här är en del 
som vi lärare ska göra. Det är inte bara att gå in i en sal och riva av en föreläsning 
som man gjort 20 år tidigare. Eftersom systemet inte bara är ett arkiv utan en 
plats att kommunicera ett material på, krävs det reflektion och kunskap kring 
valet att presentera sitt material. Man kan inte bara förpassa det som ‘teknik’ utan 
det är något helt annat. Jag tror det finns väldigt mycket rädsla hos lärarna. De 
tror inte att de klarar av det här, men också att lärarna inte bryr sig för de tycker 
inte de behöver göra det. Något som jag är väldigt emot.” – Britta. 

Vid införande och utbildning av Blackboard berättade Anders och Frida att de var 
missnöjda med supporten. 

“Finns inte tillräckligt med stöd för de som behöver det”  – Anders. 

“Känner inte att det finns något jättebra stöd. Det var någon kollega som bad om 
hjälp och inte fått svar.” – Frida. 

Under studiens gång kom förslag på förbättringar från respondenterna när det gällde 
de utbildningar och det stöd som lärosätet erbjuder sin personal. 

 Fler instruktionsvideos istället för långa textmanualer. 
 Inspelning av grundutbildningen. 
 Fler utbildningar från lärosätet. 
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 Förslag på att varje lärare får en kvot av utbildningstimmar där de själva kan 
välja när de vill utnyttja sina timmar för extra hjälp i lärplattformen från 
lärosätets tekniksupport. 

4.3 Planering av en distanskurs 

Studiens respondenter planerade sina kurser på olika sätt när det gällde vilken 
funktionalitet som skulle användas för att stödja deras pedagogiska val.  

Fem av respondenterna siktade mot less is more. Det vill säga att de strävade mot att 
använda så få funktioner som möjligt för att inte förvirra studenterna.  

“Om jag bara ska ha en uppgift av tio som sticker ut och använder en annan 
funktion, kommer jag få lägga mycket tid att lära studenterna hur den funktionen 
fungerar. Jag vinner ingenting på det. “ – Anders. 

“Jag har gått från att ha mycket funktioner till att skala av det och ha det mer rent. 
Så det inte blir för mycket information.” – Britta. 

“Jag tänker mer, ‘less is more’. Jag tycker inte man behöver använda alla 
funktioner för att lösa en uppgift. Det är innehållet som är viktigt och jag vet vad 
jag vill förmedla, då använder jag den funktion som klarar det. [...] Jag vill inte att 
studenterna ska känna att de måste gå en kurs i Blackboard för att kunna hantera 
detta.” – Carl. 

“Använder inte så många funktioner” – Doris. 

“Det är medvetet att inte lägga till och använda för många funktioner.” – Erik. 

Frida valde funktioner hon redan kunde på grund av tidsbristen. 

“Jag gör det jag klarar och kan de basala funktionerna. Jag  har inte tid att gör fel 
och behöva börja om igen. Det finns många möjligheter, det vet jag, men 
misslyckas jag då får jag börja om från början. Vilket innebär att massa tid som 
gått förlorad.” – Frida. 

Vid planeringen behöver en lärare ha en plan om vilka funktioner som ska eller inte 
ska användas under kursens gång. I kommande stycken presenteras funktioner och 
moment som respondenterna valde att inte använda under kursens gång samt dess 
anledning till att välja bort följande funktioner och moment. 

Samtliga respondenter valde att inte använda kalender. Britta, Carl, Erik och Greta 
använde inte kalender eftersom de ansåg att deras schema i ett separat textdokument 
i kursinformationen räckte. Doris och Frida visste inte hur kalender användes. Anders 
hade använt sig av kalender tidigare, men enligt honom använde ingen av 
studenterna funktionen och därav var det onödigt att använda funktionen. Carl och 
Greta beskrev att det var tidskrävande att göra schemat två gånger, ett i 
kurskalendern i Blackboard och ett eget schema i ett textdokument. 
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Tre av respondenterna använde inte funktionen flervalsfrågor. Anders ansåg att det 
var för tidskrävande att komma på bra frågor och uteslöt funktionen. Erik ansåg inte 
att funktionen passade för ämnet då studenterna ska lära sig att kunna reflektera 
samt jämföra inom ämnet, och inte enbart kunna specifika svar. Greta ansåg att 
examination med hjälp av flervalsfrågor inte höll en lämplig nivå för en 
högskoleutbildning. 

Erik använde inte wiki då han upplevde att den var rörig, flödet fungerade inte och 
han önskade att det fanns möjlighet att kommentera varje inlägg som gjordes av 
studenterna. Två av respondenterna använde inte diskussionsforum. Britta ansåg att 
diskussionsforumet var knöligt med alla trådar och var svår att navigera i. Doris 
använde inte diskussionsforum då hon ansåg att funktionen var för rörig och att 
flödet inte fungerade något vidare. 

Fyra av respondenterna använde meddelandefunktionen men Carl var emot 
meddelandefunktionen. 

“Det finns en meddelandefunktion men det finns problematik med den. Man hittar 
ingenting, finns ingen sökfunktion. Man är med i ungefär fem kurser per termin, 
vilket innebär ungefär tio kurser under ett år. Det innebär att man måste gå in i 
varje kurs för att kolla sina meddelanden och det gör man inte dagligen i tio olika 
kurser. Därför föredrar jag personligen en kommunikation via vanlig mejl” – Carl. 

För att kommunicera i realtid fanns det olika anledningar till varför respondenterna 
uteslöt vissa former av kommunikation, exempelvis video eller ljud. Anders använde 
inte videobaserat webbinarium eftersom det innebar en större risk för 
teknikproblem och krävde mer resurser än ett textbaserat webbinarium. Extra 
resurser som kunde vara problem vid videobaserade webinarium var bland annat 
tillräcklig bandbredd och webbkamera hos studenterna som kunde skapa problem i 
kommunikationen. Anders och Britta använde inte det virtuella klassrummet som 
finns i Blackboard eftersom funktionen inte fungerar så bra enligt lärosätets IT-
avdelning. Ingen av respondenterna hade testat detta själva utan har bara följt 
rekommendationen att inte använda funktionen. Varken Carl eller Doris använde 
synkroniska diskussioner då de själva antingen inte hade tid eller tillräckligt med 
resurser för att utföra det. Frida valde bort synkronisk diskussion då hon hade 
bristande kunskaper i funktionerna där synkronisk diskussion är möjlig. 
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Även om respondenterna argumenterade för vilka funktioner de använde eller inte 
använde, hade samtliga respondenter förutom Britta och Frida, ingen medveten 
pedagogisk grundtanke kring valet av funktioner till kursmomenten. Respondenterna 
hade inget konkret svar på frågan: “Har du någon ideologi eller pedagogik som 
stödjer/avgör ditt val av vilka funktioner du väljer att använda vid planeringen av en 
examinationsuppgift?” Dock fanns där en undermedveten pedagogisk grundtanke 
under intervjuerna vid valet av funktioner, samt en grundtanke med hela 
distanskursen och det var att den skulle vara studentdriven.  

“Bra med samarbete för jag tror inte man kan komma upp i den analytiska nivån 
själv som man gör när man diskuterar med andra. Bra med ett spann i ålder.“ – 
Britta. 

“Det är ett medium för att kommunicera kunskap och mediet har inget syfte i sig. 
Jag har ett innehåll jag vill förmedla/kommunicera och använder den funktion 
som klarar det.” – Carl. 

“Nej, har inte tänkt så. Jag vill bara att studenterna ska vara aktiva under 
veckorna.” – Erik. 

“Använder diskussionsforum för jag tycker studenterna ska reflektera. Att bara 
skriva ner och svarar på X antal frågor så kan jag tycka att det enbart göras för 
lärarens skull.” –Frida 

“Inte just i de valen om vilka funktioner vi använder” –Greta. 

Greta förespråkade mer obligatoriska moment gentemot frivilliga moment för att hon 
har sett bättre respons när det har varit obligatoriska moment. 

“Jag är mer mot att gå mot obligatoriska moment. För att det tvingar studenterna 
att vara mer aktiva och påbörja läsa materialet vilket gör att fler klarar ordinarie 
tentamen. Vi får färre till omtentamen” – Greta. 

Carl beskrev frihet som sin grundläggande pedagogik. I den avslutande skriftliga 
inlämningen fick studenterna själva välja ämne, så länge det höll sig inom kursens 
ramar. 

“Jag ser frihet som grundläggande pedagogiskt perspektiv. Anledningen är att de 
har olika perspektiv på kursen och kursen ska vara personutvecklande” – Carl. 
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4.4 Genomförande av en distanskurs 

Alla moment i kurserna fokuserade mot att stödja och få studenterna att nå 
lärandemålen på ett eller annat sätt, enligt samtliga respondenter. 

Diskussion-och reflektionsmoment var med i alla respondenters distanskurser. Vilka 
funktioner de använde i momenten skiljde sig åt. Två av respondenterna valde att 
använda blogg med motiveringen att den var lättare att följa och estetiskt mer 
tilltalande. Doris var en av dem som använde bloggen för att funktionen var snyggare. 
Britta valde också att arbeta med bloggen för att hålla i diskussioner. Bloggen är, 
enligt henne, linjär och hon tror att studenterna läser alla inlägg innan de själva 
kommenterar. Hon använde även bloggens subfunktion grade center för att sätta upp 
olika parametrar vilket gör att lärplattformen automatiskt kan bedöma studenternas 
deltagande i diskussionen. 

Britta använde sig av diskussion i realtid, som hon kallade webbinarium via Adobe 
Connect och motsvarade campuskursernas seminarium. Hon såg att det blev ett 
bättre fokus i ett webbinarium jämfört mot de traditionella seminariumen hon haft. 
Studenterna uppskattade också webbinarium enligt Britta, eftersom de fick tillfälle 
att ställa frågor och få svar direkt. Dessa diskussioner spelades in och lades upp i 
verktyget till studenternas förfogande efter avslutat webbinarium. Britta använde 
alltid samma länk till Adobe Connect så att studenterna fortfarande kunde 
kommunicera med varandra även om det inte var något webbinarium inplanerat. Vid 
varje planerat webbinarium användes video eftersom hon har märkt att studenterna 
var i behov av “fysiska” möten. 

“Anledningen till att de väljer en distanskurs är oftast att de arbetar på dagarna. 
Därför spelar jag in alla webbinarium och lägger ut som länkar så att de kan kolla 
på dem igen.” – Britta 

Anders använde Adobe Connect för öppna handledningstillfällen men upplevde dålig 
aktivitet från studenternas sida. Anledningen till den dåliga aktiviteten var troligen 
för att tillfällena var frivilliga samt att studenterna kunde ha svårt att medverka på 
angivna och fasta tider, enligt respondenten. 

Anders, Carl, Doris, Frida och Greta använde diskussionsforum för att de pedagogiskt 
ansåg att det var viktigt för studenterna att tänka till, reflektera och lära sig av 
varandra. Vilket gör att en diskussion blir ett bra inlärningstillfälle enligt 
respondenterna. Frida upplevde ett bättre resultat på sina asynkroniska diskussioner 
online gentemot de fysiska seminarier hennes kollegor har haft på campus. Hon 
trodde det berodde på att studenterna hade längre tid på sig att formulera sig vid 
asynkroniska diskussioner än en synkronisk diskussion. Även om Erik använde sig av 
diskussioner så beskrev han att utkomsten av en diskussion berodde mycket på hur 
han formulerade sina diskussionsfrågor. Han märkte skillnad på aktivitet och resultat 
när han verkligen lyckades med en diskussionsövning gentemot när de inte blivit lika 
bra. 
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“Försöker få studenterna att delta, för det ger dem en chans att diskutera och 
prata med varandra utöver inlämningsuppgifterna. Jag tycker det är lärorikt, för 
att lära sig något.”  – Anders 

“Blir frågorna inte tillräckligt bra formulerade kopierar eller sammanfattar 
studenterna bara från litteraturen.” – Erik. 

“Jag tycker de ska reflektera. Att bara skriva ned och svarar på X antal frågor kan 
jag tycka att det görs enbart för lärarens skull” – Frida. 

“Jag har en diskussionsövning varje vecka som knyter an till föreläsningarna. Jag 
vill locka dem till att tala och diskutera med varandra för att jag tycker det är 
viktigt.” – Doris. 

Greta använde diskussionsforum där studenterna diskuterade kring kurslitteraturen. 
Studenterna var tvungna att lägga in en egen diskussionsfråga som en inträdesbiljett 
innan de kunde se resterande diskussionsinlägg. För Greta var detta ett tillfälle att se 
hur studenterna reflekterade och tänkte kring kurslitteraturen men också en 
möjlighet att korrigera dem om de hade missförstått något. Hon märkte att hennes 
obligatoriska diskussionsforum, till skillnad från det valfria diskussionsforumet, hade 
en bättre aktivitet. 

Andra anledningar till att respondenterna valde diskussionsforum var att det var den 
funktionen de hade lärt sig, de var trygga med funktionen, det gick att kommentera 
varje separat inlägg studenten gjort samt att diskussionsforumet och bloggen hade 
samma syfte, bara olika design. 

Kvalitén på diskussionerna, trodde Britta, förbättrades om läraren bestämde vad som 
skulle diskuteras. Hon har även sett en ökad aktivitet och motivation hos studenterna 
ju mer hon själv agerade som aktör och medverkade i diskussionerna.  

“Jag undersökte och märkte att genomströmningen i kursen och kvalitén på 
diskussioner samt arbeten blev bättre när jag själv var mer medverkande. När jag 
var inne och kommenterade samt styrde mer i kursen såg jag en ökad motivation” 
– Britta. 

“Jag måste själv gå in och kolla hela tiden, delta och se hur det löper på i bloggen. 
Gör man inte det dör diskussionerna. Det visar sig hos en annan kollega som inte 
går in så mycket och kollar hur det går för studenterna. Startar man en diskussion 
eller blogg måste man hålla det aktivt.” – Britta. 

Att lärarens aktivitet påverkar studenterna är något som Doris också noterat i sin 
kurs. Mindre aktivitet från henne har lett till att hon har haft fler avhopp i 
diskussionerna från studenterna i kursen. Överlag var valfria diskussionsforum 
mindre aktiva enligt Anders, Carl och Greta.  

“Jag har diskussionsforum där jag lagt in förinställda trådar som 
instuderingsfrågor. Inget obligatoriskt och det är jättedåligt deltagande.” – 
Anders.  
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“Vi kommer gå in och skriva i kommande diskussionsövningar, försöka stimulera 
diskussionen lite grann om detta kommer behövas. [...] Har ett allmänt 
diskussionsforum som inte är kopplat till någon uppgift så det är valbart om man 
vill in och medverka. Vissa studenter gör det lite grann men inte så bra.” – Carl. 

“Vi hade ett icke obligatoriskt diskussionsforum i den tidigare lärplattformen men 
det var dålig aktivitet. Därför blev det ett obligatoriskt diskussionsforum på 
Blackboard.” – Greta. 

Anders, Britta och Frida använde instuderingsfrågor för att öka studenternas 
inlärning och tankeförmåga kring kurslitteraturen. Men de använde olika funktioner 
till detta. Anders lade in frågorna i ett öppet diskussionsforum för att ge studenterna 
en chans att diskutera och lära sig av varandra. Britta använde sig av flervalsfrågor 
där de kunde göra testet flera gånger. Resultatet visades enbart för studenterna själva 
och de fick resultatet direkt. Frida lade in instuderingsfrågorna i ett textdokument där 
studenterna kunde läsa dem och arbeta med dem individuellt. Anders upplevde dålig 
aktivitet kring frågorna medan Britta och Frida fick återkoppling och frågor kring 
instuderingsfrågorna, vilket visade på att de användes av studenterna. Greta hade en 
frivillig dugga som skedde genom funktionen själv- och kamratgranskning. 

“Vi gör en dugga, de skriver den och sedan fördelas den ut på tre andra studenter 
som sedan får rätta och ge feedback på varandras duggor. Det sker anonymt, så 
de vet inte vems arbete de får för att rätta. Det finns en jättestor nackdel med den 
här funktionen. [...] När testet stängs och ska fördelas ut, som sker automatiskt i 
systemet, så kan någon få en tom dugga att rätta och några får tyvärr inte 
återkoppling alls på sitt test [...]. Duggorna skickas till alla i hela kursen.” – Greta. 

För att lämna in eller utföra en examination använde Anders, Britta, Carl, Doris och 
Greta funktionen uppgifter. Britta, Carl och Greta använde funktionen för att den även 
hjälper till att granska plagiat med subfunktionen selfassign. Anders använde 
uppgifter för att få in alla arbeten på ett och samma ställe, samtidigt som han använde 
Blackboards egna betygssystem. Betygsystemet består av siffror till skillnad från 
distanskursens betygsystem med U, G och VG. Betygen fungerade även som statistik 
för Anders eftersom han kunde se vad varje enskild student klarat av hittills. 
Samtidigt blev betygen också en form av återkoppling för studenterna. 

“Jag betygsätter varje uppgift så jag kan följa statistiskt vad varje student har 
lyckats med. ‘Här ser jag att du har klarat ⅕ av kursen’.” – Anders. 

“Ger poäng genom Blackboard. [...] Funktionen är låst till att bara använda poäng 
i Blackboard och går inte att använda bokstäver. Jag är van nu men tror 
kollegorna har det svårare” – Anders. 
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Greta använde funktionen uppgifter för den slutliga tentamen som var tidsbegränsad 
och där studenterna förväntades svara individuellt på ett antal tentamensfrågor. 
Anledningen till att tidsbegränsningen användes var för att tentamen skulle spegla en 
salstentamen och lämnade inte utrymme för studenterna att slå upp svar i en bok 
eller på Internet. Studenterna var tvungna att vara pålästa på ämnet innan de utförde 
sluttentamen. 

Det var viktigt för respondenterna att studenterna kände sig som individer och att de 
hela tiden fick personlig återkoppling på sina arbeten. Doris använde sig av uppgifter 
där studenterna skickade in sina arbeten som hon sedan laddade ner. Istället för att 
använda återkoppling och betygdelen i funktionen, gav hon flera kommentarer samt 
ett övergripande betyg för arbetet i studentens dokument. Detta för att tydligt visa att 
hon läst deras arbete. 

“Ger alltid omfattande individuella kommentarer. Marginalkommentarer, en 
kommentar efter varje svar och en övergripande kommentar med betyg. Tycker 
det är viktigt men tidskrävande” – Doris. 

Erik använde meddelandefunktionen för att få studenterna att lämna in uppgiften 
samt skicka tillbaka en återkoppling med ett övergripande betyg. 

“Studenterna lämnar in arbetet genom ‘meddelande’ på Blackboard till mig. En 
del skickar på vanligt mejl också. Jag skickar feedbacken tillbaka via 
meddelandefunktionen och svarar dem. [...] Men jag ska styra upp det i höst och 
lägga in lite mer funktioner för jag vet att det finns funktioner som stödjer detta. 
För nu ser jag vad som fungerar bra och mindre bra” – Erik. 

Ibland var en del av delmomenten i distanskursen att studenterna skulle ge 
återkoppling på varandras arbeten. Att ge återkoppling på någon annans arbete ansåg 
två av respondenterna var lärorikt för både de som ger återkoppling och de som tar 
emot den. 

“Bra med samarbete för jag tror inte man kan komma upp i den analytiska nivå 
själv som man gör när man diskuterar med andra” – Britta. 

“Jag gör grupper av diskussionerna som sker genom diskussionsforum. Grupper 
om fyra, fem studenter där de ska lägga upp sina arbeten och sedan fördjupa sig, 
diskutera samt reflektera kring varandras arbeten. [...] Jag vill trigga igång 
tankar, problemlösning och reflektion. Anser att det är ett väldigt bra 
inlärningstillfälle” – Frida. 

“En skriven dugga fördelas automatiskt ut av Blackboard till tre andra studenter 
som då rättar och ger feedback, anonymt.” – Greta. 
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Två av respondenterna som använde sig av någon typ av grupparbete var Britta och 
Greta. Båda respondenterna använde wiki för att få studenterna att producera en text 
tillsammans.  

“Jag använder wiki för att producera en kollektiv text. Sedan betygsätter jag 
arbetet om hur mycket studenterna har arbetat. Det finns en bra historik i 
funktionen som visar vem som skrivit vad.” – Britta. 

“Jag använde wiki i höstas för jag tänkte att studenterna kunde använde den som 
en ordlista eftersom det är många på det öppna forumet som lägger upp frågor 
om enskilda begrepp.” – Greta. 
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5. Analys och Diskussion 

Nedan presenteras analys och diskussion utifrån kodbokens kodord samt sub-koder. 
Analys och diskussion delas inte upp i samma underrubriker som resultatet eftersom 
analysen drivs helt utifrån kodbokens kodord som representerar den analytiska 
linsen, ett teknopedagogiskt perspektiv. 

KODORD SUBKODORD 

Externa hinder Utbildning 

Support 

Tidsbrist 

Lärarens pedagogiska perspektiv Pedagogiska val 

Pedagogisk grundtanke 

Användarvänlighet 

Teknikkunskap Kunskap 

Bristande teknikkunskap 

 
 Tabell 2: Förenklad version av kodboken 

5.1 Externa hinder 

Utbildning 

I studien framgick det att grundutbildningen som lärosätet erbjöd kring 
lärplattformen Blackboard upplevdes ha ett högt tempo samt att den enbart gick 
igenom grundstrukturen av lärplattformen. Inget om hur funktionerna kunde 
användas rent praktiskt. Det framgick också att utbildarna var nya användare av 
systemet och kunde inte hantera de funktioner som efterfrågades. Det resulterade till 
att flertalet av studiens respondenter använde strategin trial and error, d.v.s. fick 
tekniskt pröva sig fram individuellt för att lära sig funktioner som behövdes för att 
planera och genomföra distansutbildningarna. Detta visar på bristande strategisk 
planering kring utbildningen av lärplattformen Blackboard. 

Då utbildningen inte hanterade de funktioner som önskades samt att 
utbildningspersonalen inte hade tillräcklig grundkunskap i verktyget stämmer det 
empiriska resultatet med Samarawickrema och Stacey (2007) artikel. Författarna 
skriver att det ofta saknas strategisk planering från lärosätet i att planera den 
utbildning lärare behöver för att hantera en lärplattform. Det empiriska resultatet 
visade även att lärosätet inte heller ger en anpassad utbildning kring tekniken efter 
lärares specifika behov, ämne eller tillsammans med ett pedagogiskt perspektiv för 
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att genomföra sin distanskurs. Istället får  lärarna samma utbildning oavsett behov. 
Något som lärosätet behöver ta hänsyn till samt lägga mer tid på vid planeringen av 
utbildningen i lärplattformen för att skapa ett lyckat införande av tekniken, enligt 
Gautreau (2011). 

Ertmer et al. (2012) skriver att utbildning är en faktor som kan hindra att teknik 
integreras på ett effektivt sätt i enlighet med lärarens pedagogiska perspektiv. Något 
som påvisades i studien var att utbildningen inte integrerade ett pedagogiskt 
perspektiv på funktionaliteten i lärplattformen. Utbildningen gick enbart igenom 
grundstrukturen. Enligt Ertmer et al. (2012) behövs ett pedagogiskt synsätt 
integreras i utbildningen tillsammans med hur tekniken kan användas, för att 
underlätta och effektivisera införandet av tekniken. Utifrån vad studien visar ingår 
inte en kombination av hur tekniken kan användas ur ett pedagogiskt synsätt i den 
grundkurs som erbjuds. Att erbjuda den kombinationen eller en början till den i en 
grundkurs kan vara ett sätt att etablera ett bättre användande av lärplattformen hos 
lärarna med en gång, där tidskrävande arbetssätt inte tar lika stor plats. Därav skulle 
lärosätet kunna försöka förbättra upplägget på grundkursen, utöka informationen 
kring hur lärplattformens funktionalitet används mer praktiskt samt kanske utöka 
grundkursen tidsmässigt för att få lärarna mer tillfreds med utbildningen i 
lärplattformen. Det kan även minimera den tid som lärare lägger på metoden trial and 
error för att pröva sig fram i användningen av lärplattformen. 

Utifrån studiens empiri var det delade meningar om utbildningen var tillräcklig eller 
inte.  Majoriteten av studiens respondenter var mindre positiv till den 
grundutbildning som getts ut. Minoriteten som var positiv till utbildningen visade sig 
ha ingått i en pilotgrupp och indirekt fått mer utbildning i lärplattformen. Denna 
upptäckt är något som sammanfaller med tidigare litteratur. Att få tillräckligt med 
utbildning är viktigt eftersom det kan påverka lärares intresse och engagemang till 
att använda lärplattformen, enligt Gautreau (2011). 

Support 

Studien visade på att den support lärosätet erbjöd inte var tillräckligt för lärares 
behov. Detta är något som sammanfaller med  Abraham (2010) och Moser (2007). 
Teknisk support är ett hinder vid införandet av teknik i undervisning eftersom 
komplexiteten att införa teknik i undervisningen underskattas (Moser, 2007). För att 
öka den positiva inställningen till en lärplattform behöver lärosätet erbjuda mer stöd 
kring tekniken (Aldunate & Nussbaum, 2013). Att det behövs en bättre support från 
lärosätet är något som denna studie kan påvisa. 

Tidsbrist 

Utifrån studien visade sig tidsbrist vara en faktor och påverkade utbildningen 
negativt. Förbättringsförslagen som uppkom i empirin indikerade att tidsaspekten 
varierar mellan lärare samt att det är en viktig faktor.  Även om det  fanns utbildningar 
att gå upplevdes det att det sällan fanns tid att delta på utbildningarna. Att tidsbrist 
är en stor påverkande faktor är inget nytt men var en faktor som ständigt uppkom i 
studiens empiri och stämmer överens med  Etmer et al. (2012) artikel.  Författaren 
skriver att tidsbrist är ett vanligt förekommande hinder vid att införa en lärplattform. 
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Men  hur lärarna hanterar och arbetar med tidsbristen  är däremot något som inte 
återfunnits i tidigare litteratur. 

Enligt studien uteslöts vissa funktioner i lärplattformen då tidsaspekten påverkade 
och avgjorde om lärarna hade tid att använda vissa funktioner. Ett exempel var att det 
tog för lång tid att komma på passande frågor och skriva in dem i funktionen 
flervalsfrågor. Ett annat exempel var att det var för tidskrävande att skapa 
distanskursens schema två gånger. Att lägga upp schemat både i kalender samt som 
ett separat dokument på Blackboard. Synkrona diskussioner uteslöts också då det tog 
för mycket tid att delta i diskussionerna. Detta är återigen en indikator på att 
tidsaspekten är ett hinder i att införa tekniken i undervisningen och sammanfaller 
med tidigare litteratur. Både Ertmer et al (2012) och Nordström et al. (2011) skriver 
i sina artiklar att tidsaspekten är ett hinder vid användning av teknik i 
undervisningen.  

Dock fanns där ett undantag där tidsaspekten inte påverkade valet av funktion då 
målet var att tydligt kunna ge studenterna respons på deras arbete. Detta undantag 
är något som motsäger Svensson och Ekenstam (1998) samt Nordström et al. (2011) 
teori om att tidsaspekten är ett extern hinder som påverkar lärares vilja att använda 
tekniken i undervisning. Vilket tyder på att kvaliteten på kursen och responsen till 
studenterna var viktigare än att använda mindre tidskrävande funktioner. Utöver den 
tidskrävande funktionen användes funktioner som motverkade tidsbrist och hjälpte 
till att effektivisera arbetet i undervisningen. Ett exempel på detta var valet av 
diskussionsforumet då funktionen hjälpte till att bedöma studenternas aktivitet 
automatiskt. Uppgiftsfunktionen valdes för att effektivisera insamlingen av samtliga 
arbeten till ett gemensamt ställe. Funktionen stöttade även att granska plagiat samt 
ge återkoppling och betyg på uppgiften som effektiviserade arbete. Ytterligare ett 
exempel på effektivisering var själv- och kamratgranskning där funktionen skickade 
studenternas arbeten automatiskt ut till andra studenter. 

5.2 Lärarens pedagogiska perspektiv 

Pedagogiska val 

Ur ett  utbildningssyfte ska det pedagogiska perspektivet skapa en förståelse för 
lärarna i hur de kan underlätta för studenten att lära sig ämnet (Skott, 2015). Denna 
studie visade på att ett pedagogiskt perspektiv inte verkade styra lärares vilja till att 
lära sig vilka funktioner de bör använda i sin undervisning. Studien visade på att de 
flesta frågor som uppkommer kring utbildningsfrågor i lärplattformen är; var 
funktionerna finns samt hur de används rent tekniskt. Inte frågor om hur lärarna kan 
använda funktionerna utifrån ett pedagogiskt synsätt. Orsaken till detta kan  antingen 
vara att tekniken i sig är så komplex att pedagogiken får ta ett steg tillbaka. Alternativt 
att lärarna redan är säkra på sina pedagogiska strategier att det enbart är tekniken 
de behöver hjälp med. 

Enligt Harris och Hofer (2009) bör lärare göra ett antal pedagogiska val parallellt när 
de väljer funktionalitet, något som även gjordes i denna studie. Ur studiens empiri 
framkom det att vissa funktioner uteslöts på grund av att funktionen inte tillförde en 
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funktionalitet som passade ämnet eller inte uppnådde önskad utbildningsnivån. 
Vilket tyder på att både teknik och pedagogik används i planering och genomförande 
till olika kursmoment. Här har funktioner valts bort både baserat på olämplig teknik, 
men också formen av undervisning där funktionen inte höll en pedagogiskt passande 
nivå. Teknik och pedagogik i planering- och genomförandefasen hanteras snarare 
som en helhet än två separata delar. Motsvarande verkade inte gälla vid 
utbildningsfrågor. Där det fanns ett större fokus på hur tekniken fungerade mer 
praktiskt snarare än hur funktionerna kunde användas tillsammans med pedagogiska 
strategier. Att studiens respondenter arbetade både med teknik och pedagogik i både 
planering- och genomförandefasen i distanskursen tyder på en viss teknopedagogisk 
kunskap. 

Andra pedagogiska val som identifierades i studien  för att genomföra kursmoment 
handlade om att studenterna skulle lära sig ämnet individuellt. För att studenterna 
skulle lära sig kursämnet individuellt användes två olika funktioner där det lades upp 
ett antal frågor att svara på. En funktion var flervalsfrågor för att funktionen 
möjliggjorde att studenten fick resultatet direkt samt kunde genomföra frågorna flera 
gånger. En annan funktion som användes innebar att lägga upp frågor i ett externt 
textdokument som studenterna separat kunde svara på. Att en av respondenterna 
lade upp ett separat dokument med frågor kan bero på bristande teknikkunskap kring 
funktionen flervalsfrågor, eller en ovilja i att lära sig eller använda andra lämpliga 
funktioner i lärplattformen. 

Pedagogisk grundtanke 

Studien visade på en pedagogisk grundtanke som innebar att distanskursen skulle 
vara studentdriven. För att genomföra detta skulle studenterna diskutera ämnet med 
varandra för att lära sig ämnet, eftersom lärarna ansåg att studenterna inte kan uppnå 
samma analytiska nivå individuellt jämfört mot i en diskussion. Enligt studien 
användes blogg, diskussionsforum och den externa funktionen Adobe Connect för att 
genomföra diskussioner.  

En annan pedagogisk grundtanke som identifierades i studien var att det är viktigt att 
lärarna själva medverkar i diskussionerna. Eftersom lärarna kan leda studenterna 
mot rätt svar samt att diskussionerna dog ut om lärarna själva inte medverkade i 
diskussionerna. Då är det viktigt att lärares förmåga att hantera och medverka i en 
lärplattform är tillräckligt eftersom teknikkunskapen samt attityden lärare har mot 
tekniken påverkar studenterna och studenternas lärande (Wan & Fang, 2006). 
Återigen är utbildningen  i lärplattformen viktig för att få läraren att intressera sig av 
verktyget samt kunna använda lärplattformen (Gautreau, 2011) 

I studien identifierades ett antal argument för att utesluta viss funktionalitet och 
använda så få funktioner som möjligt i distanskursen. Den pedagogiska grundtanken 
var att använda så få funktioner som möjligt för att underlätta för studenten. Ett annat 
argument var att studenterna inte ska behöva gå någon utbildning i lärplattformen 
för att kunna följa med i kursen. Sammanfattningsvis fanns det en vilja att underlätta 
för studenten att följa med i kursen och utgå ifrån strategin less is more. 
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Enligt studiens empiri påverkades valet om vilken funktionalitet som skulle användas 
mer från ett undermedvetet pedagogiskt perspektiv än utifrån ett medvetet 
pedagogiskt perspektiv. Det var sällan som valet av funktion påverkades av några 
tydliga pedagogiska strategier när frågan uppkom om det fanns någon pedagogisk 
grundtanke i valet med funktionen. Dock går det att tyda i studiens empiri att lärare 
har en undermedveten pedagogisk tanke till vad de vill uppnå med kursmomentet 
och väljer en funktion som skulle kunna uppnå den pedagogiska grundtanken. 
Exempelvis att lärare vill få studenterna att diskutera med varandra och därav valdes 
diskussionsforum eller blogg för att möjliggöra diskussion. Att lärare utgår ifrån 
medvetna eller undermedvetna pedagogiska perspektiv är vanligt enligt Borg (2001). 

Användarvänlighet 

Att funktionen inte var tillräckligt estetiskt tilltalande eller hade ett rörigt flöde var 
anledningar till att  funktioner uteslöts, enligt studiens empiriska material. Ett 
exempel på detta var valet av funktion som behövde möjliggöra en diskussion mellan 
studenterna. Både blogg och diskussionsforum kunde möjliggöra en diskussion 
mellan studenterna men det som avgjorde valet av funktion var att den ena 
funktionen var snyggare eller lättare att förstå. Något som kan kopplas till lärarens 
pedagogiska perspektiv och som instämmer med Borg (2001). Därav visar denna 
studie att det estetiska är viktigt bland lärare och är en avgörande faktor kring valet 
av funktion.  

Vidare kan begränsningarna kring en lärplattforms funktionalitet leda till att 
användandet lätt blir strikt och disciplinerat samt hämma lärares kreativa utrymme 
(Steel & Levy, 2009). Denna teori stämde inte överens med studiens empiri då 
begränsningarna inte påverkade lärarnas kreativa utrymme. Trots att funktionerna 
har viss begränsning kunde andra liknande funktioner väljas och undvika problemet. 
Det visades när funktionen wiki uteslöts då den inte uppfyllde ett av kraven till 
kursmomentet. Istället användes funktionen blogg för att uppnå det mål funktionen 
skulle uppfylla. 

För att producera kollektiv text användes funktionen wiki enligt studiens empiri. 
Valet av funktion påverkades av användarvänligheten där funktionen visade historik 
om vem av studenterna som tillförde vad i texten. Syftet med kursmomentet att 
producera en gemensam text var som tidigare nämn att studenterna inte kan uppnå 
samma analytiska nivå individuellt. 
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5.3 Teknikkunskap 

Kunskap 

Svensson och Ekenstam (1998) skriver att lärare ofta undviker att använda tekniken 
på grund av bristande teknikkunskaper. Det stämmer delvis överens med studiens 
empiri eftersom lärarna uteslöt vissa funktioner på grund av bristande 
teknikkunskap i hur funktionerna används och fungerar. Men det tekniska verktyget, 
lärplattformen, uteslöts aldrig att användas helt. För att kringgå problemet av 
bristande teknikkunskap kring funktionerna går lärarna från vad de ville uppnå med 
kursmomentet och använder de funktioner som lärarna redan behärskar för att 
uppnå kursmomentet. Vilket kan vara på både gott och ont. Om val av funktion 
baseras på tidigare kunskaper kan det påverka att funktionen som väljs blir ineffektiv 
till kursmomentet eller mindre passande än vad en annan funktion hade varit. 

Bristande teknikkunskap 

Enligt Abrahams (2010) kan bristande kunskap kring tekniken bland lärare vara ett 
hinder vid införandet. Detta stämde inte överens med studiens empiri då det var 
positivt att införa den nya lärplattformen även om lärplattformen aldrig hade använts 
på lärosätet innan. Orsaken till den positiva inställningen var kunskap i att hantera 
och använda en tidigare lärplattform. Studien visade därav att trots olika 
lärplattformar finns det liknelser mellan dem. 

Baserat på studiens analys var det två funktioner som uteslöts vid planeringen av en 
distanskurs på grund av bristande teknikkunskap. Det var funktionerna kalender 
samt genomförande av synkronisk diskussion som uteslöts. Vidare fanns där 
bristande teknikkunskap även vid genomförande av en distanskurs, vilket påvisades 
i studien genom ett ineffektivt använde av meddelandefunktionen. Anledningen till 
att funktionen användes var på grund av bristande kunskaper i andra funktioner för 
att ge studenten återkoppling på arbetet. I samband med funktionens ineffektiva 
användning, indikerar det på att kunskapen kring funktionerna kan utökas. En annan 
funktion hade kanske varit mer optimal. Men på grund av att lärare känner sig mer 
bekväma med vissa funktioner de väljer, kan användningen bli ineffektiv. Vilket i sin 
tur även kan påverka tidsaspekten i lärares arbete. 
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5.4 Summering 

I en sammanställning av studiens analys och diskussion visar det att lärare utgår mer 
ifrån ett undermedvetet pedagogiskt perspektiv vid valet av funktion än utifrån ett 
medvetet pedagogiskt perspektiv. Vidare använder lärare huvudsakligen tre olika 
strategier för att planera och genomföra en distanskurs. Strategierna är trial and 
error, tidsbesparande funktioner som minimerar tidsbrist samt strategin less is more, 
där färre funktioner används för att underlätta för studenterna (se tabell 2).  

Enligt studien är tidsbrist ett återkommande hinder för att inte delta i vidare 
utbildningar där Blackboards funktionalitet hanteras. Grundutbildningen samt den 
support som lärosätet erbjuder fick en del negativ kritik och har resulterat i att lärare 
använder strategin  trial and error för att lära sig en lärplattform och dess funktioner. 
Trial and error, en strategi som i slutänden blir tidskrävande eftersom den går ut på 
att testa sig fram tills det fungerar. Tillvägagångssättet är inget som återfinns i 
relaterad litteratur.  

Studien påvisade också att lärare upplever tidsbrist även vid planering och 
genomförande av en distanskurs med stöd av lärplattformen. Enligt studiens empiri, 
i samband med bristande teknikkunskaper kring funktionerna, anses flera av 
funktionerna för tidskrävande för att användas. Därav användes strategin 
tidsbesparande funktioner där funktioner väljs främst ur ett perspektiv för att 
minimera tidsbristen än utifrån ett medvetet pedagogiskt perspektiv.  

Den gemensamma pedagogiska grundtanken för hela distanskursen var att den skulle 
vara studentdriven. Därav var fokuset på studenten i kursen och enligt studiens 
empiriska material utgår lärare utifrån strategin less is more för att välja funktioner. 
Vilket innebär att läraren använder så få funktioner som möjligt för att underlätta för 
studenten. 
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Strategi Användning Förklaring 

Trial and error Lärare lär sig på egen hand de 
funktioner de anser sig behöva 
lära sig för att planera och 
genomföra en distanskurs. 

Enligt studien är tidsbrist ett återkommande 
hinder för att inte delta i vidare utbildningar 
där Blackboards funktionalitet hanteras. 
Grundutbildningen samt den support som 
lärosätet erbjuder fick en del negativ kritik 
och har resulterat i att lärare använder 
strategin trial and error för att lära sig en 
lärplattform och dess funktioner. 

Tidsbesparande 
funktioner 

Lärare väljer funktioner för att 
underlätta tidsmässigt för sig i 
sitt arbete. 

Studien visade att lärare upplever tidsbrist 
även vid planering och genomförande av en 
distanskurs med stöd av lärplattformen. 
Enligt studiens empiri, i samband med 
bristande teknikkunskaper kring 
funktionerna, anses flera av funktionerna för 
tidskrävande för att användas. Därav väljs 
funktioner främst ur ett perspektiv för att 
minimera tidsbristen än utifrån ett medvetet 
pedagogiskt perspektiv. 

Less is more Lärare använder så få funktioner 
som möjligt för att underlätta för 
studenten. 

Den gemensamma pedagogiska grundtanken 
för hela distanskursen var att den skulle vara 
studentdriven. Därav var fokuset på 
studenten i kursen och enligt studiens 
empiriska material utgår lärare utifrån 
strategin less is more för att välja funktioner. 
Vilket innebär att läraren använder så få 
funktioner som möjligt för att underlätta för 
studenten. 

Tabell 3: Presentation av de tre strategierna 
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6. Slutsats 

Slutsatsen består av en summering av studiens genomförande samt besvarar studiens 
frågeställning och syfte i en löpande text bestående av de strategier som lärare 
använder, för att planera och genomföra en distanskurs med stöd en lärplattformens. 

Studiens frågeställning var: Vilka strategier använder lärare vid planering och 
genomförande av en distanskurs med stöd av en lärplattform? Med syftet att få en 
förståelse för vilka strategier som lärare använder för att planera och genomföra en 
distanskurs med stöd en lärplattform. Studien undersökte hur lärare planerar och 
genomför en distanskurs vid högre utbildningar. 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där datainsamlingen bestod av sju 
semistrukturerade intervjuer. Empirin analyserades utifrån ett teknopedagogiskt 
perspektiv där en kodbok framställdes för att analysera samt diskutera uppsatsens 
angivna fråga. 

Svaret på studiens frågeställning är att lärare huvudsakligen använder tre olika 
strategier för att planera och genomföra en distanskurs med stöd av en lärplattform. 
Dessa tre strategier är trial and error, tidsbesparande funktioner och less is more. 
 
Trial and error – strategin innebär att lärare lär sig de funktioner de behöver i 
kursen på egen hand.   
 
Tidsbesparande funktioner – strategin innebär att lärare väljer funktioner för att 
underlätta för dem tidsmässigt i distanskursen. 
 
Less is more – strategin innebär att lärare använder så få funktioner som möjligt för 
att underlätta för studenten.  
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6.1 Vidare forskning 

Uppsatsen har fokuserat på användningen av en lärplattform, baserat på hur en 
lärplattform ser ut idag utan att försöka designa om dem. Studiens resultat visade att 
lärare huvudsakligen använder tre olika strategier för att planera och genomföra en 
distanskurs med stöd av en lärplattform. Något som studien inte har ifrågasatt är hur 
väl en lärplattform är utformad för att stödja användningen av pedagogiska 
strategier. Eftersom lärare har olika kursämnen som de undervisar i, uppkommer 
även frågan hur väl en lärplattform är utformad för att stödja användningen av 
pedagogiska strategier i undervisningen för olika kursämnen. Därav skulle vidare 
forskning kunna undersöka hur väl en lärplattform är utformad för att stödja olika 
pedagogiska strategier inom olika undervisningsämnen. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 

1. Vad heter distanskursen du undervisar i? Om flera välj en.  
2. Hur många högskolepoäng är kursen värd?  
3. Vilken studietakt har kursen?  
4. Är ni flera lärare som är ansvariga för kursen eller är du ensamansvarig?  

a. Hur många lärare är ni?  
b. Om flera, vad ansvarar du för i kursen?  
C. Hur kommunicerar/samarbetar ni sinns emellan?  

 
Planering av en examinationsuppgift i Blackboard  
5. Vilka individuella examinationsuppgifter har du i kursen?  
6. Vilka moment har du som leder upp till examinationsuppgiften?  

a. Vilka funktioner använder du och varför?  
b. Använder du några externa plattformar/funktioner?  
c. Om ja, varför?  
d. Finns det ingen funktion i Blackboard som stödjer detta?  

7. Finns det någon valfrihet inom kursen där studenten har olika valmöjligheter?  
a. Har du någon positiv erfarenhet där studenterna har haft en valbarhet 
inom kursen?  
b. Om inte, tror du att det skulle vara positivt att integrera detta i kursen? 
c. Varför/varför inte?  

8. Om du har provat flera upplägg, vilket har genererat bäst feedback och respons?  
9. Varför tror du det upplägget var så lyckat, hade du några speciella tankar eller 
ideologi bakom det upplägget?  
10. Varför valde du att använda just den funktionen/erna i upplägger som du 
gjorde?  
11. Skiljer sig ditt tänk och planering av en distanskurs, tekniskt sett, gentemot en 
campuskurs?  
12. Ser utformningen av en individuell examinationsuppgift annorlunda ut?  
13. Finns det något speciellt syfte, mål eller tanke med att använda de funktionerna 
du gör till en examinationsuppgift?  
14. Har du någon ideologi eller pedagogik som stödjer/avgör ditt val av vilka 
funktioner du väljer att använda vid planeringen av en examinationsuppgift?  
 
Kommunikation inom kursen  
15. Hur förmedlar du upplägget, innehållet och uppgifterna till studenterna?  
16. Hur använder du Blackboard för att få studenterna att samarbeta eller 
kommunicera under processens gång?  
 
Utbildning och kunskaper i Blackboard  
17. Vilken utbildning har du fått för att kunna använda Blackboard?  
18. Vilken nivå av kunskap skulle du uppskatta att du har inom Blackboard?  
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19. Känner du till funktioner utöver dem du använder i Blackboard?  
20. Hur har du kommit fram till att använda just de funktionerna du använder?  
21. Varför utesluter du vissa av dem?  
22. Om du har problem i Blackboard, hur/vad gör du för att lösa det problemet?  

a. Vad består problemen oftast på?  
23. Beror problemen på bristande teknik eller bristande kunskap/utbildning?  
24. Vilket stöd har du fått från HH för att använda Blackboard?  
25. Skulle du uppskatta mer stöd eller utbildning?  
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8.2 Operationalieringsschema 

 

Nr Fråga Syfte  Litteraturområde 

1 Vad heter distanskursen du 
undervisar i?  Om flera, välj en. 

Få respondenten att fokusera på en 
distanskurs. 

Uppvärmningsfråga 

2 Hur många högskolepoäng är kursen 
värd? 

Få en uppfattning av 
distanskursens storlek. 

Uppvärmningsfråga 

3 Vilken studietakt har kursen? Få en uppfattning av 
distanskursens storlek. 

Uppvärmningsfråga 

4 Är ni flera lärare som är ansvariga 
för kursen eller är du 
ensamansvarig?  
a. Hur många lärare är ni? 
b. Om flera, vad ansvarar du för i 
kursen? 
c. Hur kommunicerar/samarbetar ni 
sinsemellan? 

Få en förståelse om hur många det 
är som ansvarar för kursen och om 
detta kan påverka lärplattforms 
användande. 

Uppvärmningsfråga 

5 Vilka individuella 
examinationsuppgifter har du i 
kursen? 

Få en förståelse om hur 
respondenten lär ut kursens 
innehåll och få studenten att uppnå 
kursmålen. 

Tematisk fråga: 
Pedagogikkunskap 

6 Vilka moment har du som leder upp 
till examinationsuppgiften? 
a. Vilka funktioner använder du och 
varför?  

b. Använder du några externa 
plattformar/funktioner?  
c. Om ja, varför? d. Finns det ingen 
funktion i Blackboard som stödjer 
detta? 

Få en förståelse om hur 
respondenten lär ut kursens 
innehåll och få studenten att uppnå 
kursmålen genom lärplattformens 
funktioner och om deras 
pedagogiska perspektiv påverkar 
valet av funktioner. 

Tematisk fråga: 
Lärplattform 
Teknikkunskap 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 

7 Finns det någon valfrihet inom 
kursen där studenten har olika 
valmöjligheter? 

a. Har du någon positiv erfarenhet 
där studenterna har haft en 
valbarhet inom kursen? 

Få en förståelse om hur styrd 
distanskursen är. 

Tematisk fråga: 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 
Pedagogikkunskap 
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b. Om inte, tror du att det skulle vara 
positivt att integrera detta i kursen? 
Varför/varför inte? 

8 Om du har provat flera upplägg, 
vilket har genererat bäst feedback 
och respons? 

Få en förståelse om respondenten 
strukturerar upp kursen utifrån 
tidigare erfarenheter. 

Tematisk fråga: 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 

 

9 Varför tror du det upplägget var så 
lyckat, hade du några speciella 
tankar eller ideologi bakom det 
upplägget? 

Få en förståelse om respondentens 
pedagogiska ämneskunskap. 

Tematisk fråga: 
Pedagogikkunskap 

10 Varför valde du att använda just den 
funktionen/funktionerna i upplägget 
som du gjorde? 

Få en förståelse om valet av 
funktioner beror på tidigare 
erfarenheter eller pedagogiskt 
syfte.  

Tematisk fråga: 
Lärplattform 
Teknikkunskap 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 

11 Skiljer sig ditt tänk och planering av 
en distanskurs, tekniskt sett, 
gentemot en campuskurs? 

Få en förståelse om respondenten 
skräddarsyr tekniken beroende på 
distanskurs eller campuskurs. 

Tematisk fråga: 
Teknikkunskap 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 

12 Ser utformningen av en individuell 
examinationsuppgift annorlunda ut? 

Få en förståelse om respondenten 
skräddarsyr tekniken beroende på 
distanskurs eller campuskurs. 

Tematisk fråga: 
Teknikkunskap 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 

13 Finns det något speciellt syfte, mål 
eller tanke med att använda de 
funktionerna du gör till en 
examinationsuppgift? 

Få en förståelse om respondentens 
val av funktioner har en 
pedagogisk bakgrund. 

Tematisk fråga: 
Teknikkunskap 

14 Har du någon ideologi eller 
pedagogik som stödjer/avgör ditt 
val av vilka funktioner du väljer att 
använda vid planeringen av en 
examinationsuppgift? 

Få en förståelse om respondentens 
val av funktioner har en 
pedagogisk bakgrund. 

Tematisk fråga: 
Teknikkunskap 

15  Hur förmedlar du upplägget, 
innehållet och uppgifterna till 
studenterna? 

Få en förståelse om vilka 
funktioner respondenten använder 
för att förmedla kursinnehållet.  

Tematisk fråga: 
Lärplattform 
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16 Hur använder du Blackboard för att 
få studenterna att samarbeta eller 
kommunicera under processens 
gång? 

Få en förståelse om respondentens 
val av funktioner har en 
pedagogisk bakgrund vid social 
interaktion. 

Tematisk fråga: 
Lärplattform 
Teknikkunskap 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 

17 Vilken utbildning har du fått för att 
kunna använda Blackboard? 

Få en förståelse om respondentens 
nivå av utbildning. 

Tematisk fråga: 
Utbildning 

18 Vilken nivå av kunskap skulle du 
uppskatta att du har inom 
Blackboard? 

Få en förståelse om respondentens 
nivå av kunskap. 

Tematisk fråga: 
Utbildning 

19 Känner du till funktioner utöver 
dem du använder i BlackBoard? 

Få en förståelse om respondentens 
nivå av kunskap kring 
lärplattformen. 

Tematisk fråga: 
Utbildning 

20 Hur har du kommit fram till att 
använda just de funktionerna du 
använder? 

Få en förståelse om respondentens 
val av funktionalitet påverkas av 
utbildning och pedagogiska 
perspektiv. 

Tematisk fråga: 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 
Utbildning 

21 Varför utesluter du vissa av dem? Få en förståelse om respondentens 
val av funktionalitet påverkas av 
utbildning och pedagogiska 
perspektiv. 

Tematisk fråga: 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 
Utbildning 

22 Om du har problem i Blackboard, 
hur/vad gör du för att lösa det 
problemet? 

 
a. Vad består problemen oftast på? 

Få en förståelse av respondentens 
förmåga att lösa ett problem och 
om det påverkas av 
utbildningsnivå och lärarens 
pedagogiska perspektiv. 

Tematisk fråga: 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 
Utbildning 

23 Beror problemen på bristande 
teknik eller bristande 
kunskap/utbildning? 

Få en förståelse av respondentens 
förmåga att lösa ett problem och 
om det påverkas av 
utbildningsnivå och lärarens 
pedagogiska perspektiv. 

Tematisk fråga: 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 
Utbildning 

24 Vilket stöd har du fått från HH för att 
använda Blackboard? 

Få en förståelse av respondentens 
möjligheter att lära sig mer eller få 
hjälp när ett problem uppstår. 

Tematisk fråga: 
Utbildning 
Lärarens pedagogiska 
perspektiv 

25 Skulle du uppskatta mer stöd eller 
utbildning? 

Få en förståelse om respondenten 
anser det finns tillräckligt eller vill 
ha mer utbildning. 

Tematisk fråga: 
Utbildning 
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8.3 Kodbok 

 

KODORD SUBKODORD EMPIRIKÄLLA 

Externa Hinder Utbildning Britta och Greta upplevde att de hade fått 
tillräcklig med utbildning och stöd från 
lärosätet för att använda och hantera systemet i 
sitt arbete. 

Respondenter som bara gick grundutbildningen 
beskrev den som kort, snabb eller otillräcklig. 

Carl: "Hade en ganska kort utbildning i 
Blackboard som var i 2 timmar" 

Doris: "Utbildningen gick i en rasande fart när 
utbildaren gick igenom något. Utan kollegan jag 
gick dit med hade jag inte kunnat ta in allt" 

Enligt Erik gick kursen enbart igenom 
grundstrukturen av Blackboard och var inte 
särskilt givande då han ville veta mer om hur 
funktionerna fungerade mer praktiskt. 

Erik: "Grundkursen var bara några timmar och 
gick bara igenom grundstrukturen som alla var 
tvungna att går för några år sedan" 

Frida: "Utbildningen i Blackboard var en 
tvåtimmars introduktion, men den gick i 190 
knyck. Jag har fått läsa mig till resten och jag 
tycker inte det är helt enkelt" 

Anders, Carl, Doris och Greta testade sig fram 
för att lära sig lärplattformen. Tre av 
respondenterna kallade det trial and error.  

Anders: “ Visade sig att de som lärde ut inte 
kunde verktyget. Därav fick lära mig själv 
genom trial and error, bara testa sig fram.” 

Carl: “Efter att ha använt PingPong har jag sedan 
kört på trial and error för att lära mig 
Blackboard.” 

Doris: “Vissa saker är trial and error. Vi har ett 
ansvar att själv klura ut vissa saker och inte 
alltid förvänta sig att andra ska klura ut allting.” 

Greta: "Jag och mitt team testar mycket nytt" 

Beskrivning av kodordet: 
Kodordet innefattar de hinder 
som läraren stöter på utanför 
lärplattformen de använder. 
Hinder som påverkar valet av 
funktion hos läraren. 

Beskrivning: Subkodordet är 
en del av externa hinder och 
innefattar den utbildning och 
lärande som lärarna fått för att 
kunna hantera lärplattformen 
som användas i 
undervisningen. 
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Britta: "Eftersom jag sitter med i denna gruppen 
där jag försöker få andra lärare att utbilda sig så 
tycker jag att det finns tillräcklig utbildning på 
skolan" 

Carl, Doris, Erik, Frida och Greta efterfrågade 
fler uppföljande utbildningar. 

Carl: “Man kan nog utveckla och öka stödet samt 
utbildningar för Blackboard” 

Doris: "Klart man behöver mer utbildning” 

Enligt Erik fanns det inte tillräckligt med 
utbildningar eller workshops men sa samtidigt 
att han kan ha missat informationen om 
utbildningsmöjligheter. “Jag skulle vilja ha en 
fördjupningskurs. Men det kanske är så att jag 
har missat kurserna. Jag  kommer inte ihåg att 
jag fått någon inbjudan.” 

Frida: “Jag skulle gärna ha en 
uppföljningsutbildning i Blackboard nu när jag 
har jobbat med det ett tag.”  

Greta: “Hade varit kul om det fanns fler 
utbildningar” 

Respondenterna: Fler instuderingsvideos 
istället för långa textstycken. Inspelning av 
grundutbildningen. Fler utbildningar från 
skolan. 

 Support Frida: “Känner inte att det finns något jättebra 
stöd. Det var någon kollega som bad om hjälp 
och inte fått svar." 

Anders: “Finns inte tillräckligt med stöd för de 
som behöver det” 

 Beskrivning: Subkodordet är 
en del av externa hinder och 
innefattar det stöd som lärarna 
får eller bör få, för att kunna 
hantera den lärplattform som 
används i undervisningen. 

 Tidsbrist Britta: ”Många lärare anser sig inte ha tid att lära 
sig Blackboard. [...] Men jag är av den 
uppfattningen att det här är en del som vi lärare 
ska göra" 

Carl, Doris och Greta kände till att det faktiskt 
fanns vidare kurser och utbildning som skolan 
erbjuder. Men respondenterna upplevde att de 
inte hann medverka på utbildningar. 

 Beskrivning: Subkodordet är 
en del av externa hinder och 
innefattar tidsaspekten lärarna 
upplever vid användandet av 
lärplattformen i 
undervisningen. 
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Carl: ”Det finns workshops men då har man 
aldrig haft tid att gå.” 

Doris: “Återigen med tiden, intensiva 
utbildningar kan bli segt och meningslöst eller 
för mycket information.”  

Greta beskrev hur de i hennes arbetsgrupp 
hjälptes åt att lära varandra om lärplattformen 
när de gått en utbildning eftersom de ansåg sig 
inte ha tid att gå på samma utbildningar. 

Anders: Använde inte funktionen flervalsfrågor. 
Tyckte det var för tidskrävande att komma på 
bra frågor och  uteslöt funktionen.  

Carl och Greta tyckte det var tidskrävande att 
göra schemat två gånger, ett i kalendern i 
Blackboard och ett eget i ett textdokument. 

Carl och Doris : Använde inte synkroniska 
diskussioner då de själva antingen inte hade tid 
eller tillräckligt med resurser för att utföra det. 

Carl var helt emot meddelandefunktionen. "Det 
innebär att man måste gå in i varje kurs för att 
kolla sina meddelanden och det gör man inte 
dagligen i tio olika kurser." 

Britta valde att arbeta med bloggen för att hålla 
i diskussioner. Hon använde även ”grade 
center” för att sätta upp olika parametrar vilket 
gör att lärplattformen automatiskt kan bedöma 
studenternas deltagande i diskussionen. 

Britta, Carl och Greta använde uppgifter då den 
hjälper till att granska plagiat med 
subfunktionen selfassign. 

Anders använde uppgifter för att få in alla 
arbeten på ett och samma ställe, samtidigt som 
han använde Blackboards egna betygssystem.  

Greta hade en frivillig dugga som skedde genom 
funktionen “själv- och kamratgranskning”. [...] 
“Vi gör en dugga, de skriver den och sedan 
fördelas den ut på tre andra studenter [...] som 
sker automatiskt i systemet" 
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Doris: “Ger alltid omfattande individuella 
kommentarer. [...] Tycker det är viktigt men 
tidskrävande” 

Frida valde funktioner hon redan kunde på 
grund av tidsbristen. “Jag gör det jag klarar och 
kan de basala funktionerna. Jag har inte tid att 
gör fel och behöva börja om igen. Det finns 
många möjligheter, det vet jag, men misslyckas 
jag då får jag börja om från början. Vilket 
innebär att massa tid som gått förlorad.” 

Lärarens pedagogiska 
perspektiv 

Pedagogiska val Greta: använde inte funktionen flervalsfrågor. 
[...] Ansåg att examination med hjälp av 
flervalsfrågor inte höll en lämplig nivå för en 
högskoleutbildning. 

Erik använde inte flervalsfrågor. Tyckte inte 
funktionen passade för ämnet då studenterna 
ska lära sig att kunna reflektera samt jämföra 
inom ämnet, och inte enbart kunna specifika 
svar. 

Britta, Carl, Erik och Greta använde inte 
kalender eftersom de ansåg att deras schema i 
ett separat textdokument i kursinformationen 
räckte. 

Anders hade använt sig av kalender tidigare, 
men enligt honom använde ingen av 
studenterna funktionen och därav var det 
onödigt att använda funktionen. 

Enligt Britta handlar de flesta frågor och 
problem som lärarna har, mer om var 
funktionerna finns och hur de används rent 
tekniskt. Snarare om hur funktionerna kan 
användas för att planera och genomföra en kurs 
utifrån ett pedagogiskt synsätt.  

Anders, Carl, Doris, Frida och Greta använde 
diskussionsforum för att de pedagogiskt ansåg 
att det var viktigt för studenterna att tänka till, 
reflektera och lära sig av varandra. Vilket gör att 
en diskussion blir ett bra inlärningstillfälle 
enligt respondenterna. 

Anders:  
“Försöker få studenterna att delta, för det ger 
dem en chans att diskutera och prata med 

Beskrivning av kodordet: 
Kodordet motsvarar 
Pedagogisk kunskap (PK) som 
är en del av teknopedagogisk 
kunskap hos läraren. 
Pedagogisk kunskap innefattar 
hur läraren ser på pedagogiken 
och hur de väljer funktion 
baserat på sina pedagogiska 
strategier. 

Beskrivning: Subkodordet är 
en del av lärarens pedagogiska 
perspektiv och innefattar hur 
lärarna väljer funktioner 
baserat på deras pedagogik och 
vad de anser är lämpligt. 
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varandra utöver inlämningsuppgifterna. Jag 
tycker det är lärorikt, för att lära sig något.” 

Doris: “Jag har en diskussionsövning varje vecka 
som knyter an till föreläsningarna. Jag vill locka 
dem till att tala och diskutera med varandra för 
att jag tycker det är ett viktigt pedagogiskt 
grepp.”  

Erik använde sig av diskussioner och beskrev 
att utkomsten av en diskussion berodde mycket 
på hur han formulerade sina diskussionsfrågor. 

Frida: “Jag gör grupper av diskussionerna som 
sker genom diskussionsforum. Grupper om fyra, 
fem studenter där de ska lägga upp sina arbeten 
och sedan fördjupa sig, diskutera samt 
reflektera kring varandras arbeten. [...] Jag vill 
trigga igång tankar, problemlösning och 
reflektion. Anser att det är ett väldigt bra 
inlärningstillfälle” 

Greta: “En skriven dugga fördelas automatiskt 
ut av Blackboard till tre andra studenter som då 
rättar och ger feedback, anonymt.” 

Frida upplevde ett bättre resultat på sina 
asynkroniska diskussioner online gentemot de 
fysiska seminarier hennes kollegor har haft på 
campus då hon tror att det blir bättre 
diskussioner om de får längre tid att svara. 

Greta använde ett diskussionsforum där 
studenterna diskuterade kring kurslitteraturen. 
Studenterna var tvungna att lägga in en egen 
diskussionsfråga som en inträdesbiljett innan 
de kunde se resterande diskussionsinlägg. 

Britta: Använde Adobe connect för 
webbinariet(synkrona diskussioner) för att hon 
upplever att studenterna fokuserar bättre i 
webbinariet jämfört mot traditionella 
seminarier. Hon använder även video vid 
synkrona diskussioner för att hon märker att 
studenterna behöver "fysisk" möten. 

Greta använde funktionen uppgifter för den 
slutliga tentamen som var tidsbegränsad och 
där studenterna förväntades svara individuellt 
på ett antal tentamensfrågor. 
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Anders, Britta och Frida använde 
instuderingsfrågor för att öka studenternas 
inlärning och tankeförmåga kring 
kurslitteraturen. [...] Anders lade in frågorna i 
ett öppet diskussionsforum. [...] Britta använde 
flervalsfrågor där studenterna kunde göra 
testet flera gånger. Resultatet visades enbart för 
studenterna själva och de fick resultatet direkt. 
[...] Frida lade in instuderingsfrågorna i ett 
textdokument. 

 Pedagogisk grundtanke Samtliga respondenter förutom Britta och 
Frida, hade ingen medveten pedagogisk 
grundtanke kring valet av funktioner till 
kursmomenten. 

Britta: “Bra med samarbete för jag tror inte man 
kan komma upp i den analytiska nivån själv som 
man gör när man diskuterar med andra. Bra 
med ett spann i ålder. “ 

Carl: “Det är ett medium för att kommunicera 
kunskap och mediet har inget syfte i sig. Jag har 
ett innehåll jag vill förmedla/kommunicera och 
använder den funktion som klarar det.” 

Erik: “Nej, har inte tänkt så. Jag vill bara att 
studenterna ska vara aktiva under veckorna.” 

Frida: “Använder diskussionsforum för jag 
tycker studenterna ska reflektera. Att bara 
skriva ner och svarar på X antal frågor så kan jag 
tycka att det enbart görs för lärarens skull.” 

Greta: “Inte just i de valen om vilka funktioner vi 
använder” 

Det fanns en undermedveten pedagogisk 
grundtanke under intervjuerna vid valet av 
funktioner. 

Där fanns också en undermedveten pedagogisk 
grundtanke med hela distanskursen och det var 
att den skulle vara studentdriven. 

Samtliga respondenter förutom Doris och Frida 
hade ett återkommande kursupplägg i form av 
block som de benämnde som block, units eller 
faser. 

 Beskrivning: Subkodordet är 
en del av lärarens pedagogiska 
perspektiv och innefattar en 
pedagogisk grundtanke som 
lärarna har vid ett kursmoment 
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Fem av respondenter siktade mot “less is more”. 
Det vill säga att de strävade mot att använda så 
få funktioner som möjligt för att inte förvirra 
studenterna. 

Anders: “Om jag bara ska ha en uppgift av tio 
som sticker ut och använder en annan funktion, 
kommer jag få lägga mycket tid att lära 
studenterna hur den funktionen fungerar. Jag 
vinner ingenting på det. “ 

Britta: “Jag har gått från att ha mycket 
funktioner till att skala av det och ha det mer 
rent. Så det inte blir för mycket information.”  

Carl: “Jag tänker mer, “less is more”. Jag tycker 
inte man behöver använda alla funktioner för 
att lösa en uppgift. Det är innehållet som är 
viktigt och jag vet vad jag vill förmedla, då 
använder jag den funktion som klarar det. [...] 
Jag vill inte att studenterna ska känna att de 
måste gå en kurs i Blackboard för att kunna 
hantera detta.”  

Doris:  
“Använder inte så många funktioner”  

Erik: “Det är medvetet att inte lägga till och 
använda för många funktioner.” 

Greta förespråkade mer obligatoriska moment 
gentemot frivilliga moment för att hon har sett 
bättre respons när det har varit obligatoriska 
moment.  

Carl hade en friare pedagogik. 

Britta: Kvalitén på diskussionerna, trodde 
Britta, förbättrades om läraren bestämde vad 
som skulle diskuteras. Hon har även sett en 
ökad aktivitet och motivation hos studenterna 
ju mer hon själv agerade som aktör och 
medverkade i diskussionerna. 

Britta: “Jag måste själv gå in och kolla hela tiden, 
delta och se hur det löper på i bloggen. Gör man 
inte det dör diskussionerna. Det visar sig hos en 
annan kollega som inte går in så mycket och 
kollar hur det går för studenterna. Startar man 
en diskussion eller blogg måste man hålla det 
aktivt.” 
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Att lärarens aktivitet påverkar studenterna är 
något som Doris också noterat i sin kurs. Mindre 
aktivitet från henne har lett till att hon har haft 
fler avhopp i diskussionerna från studenterna i 
kursen. 

Britta och Greta använde wiki för att få 
studenterna att producera en kollektiv text 
tillsammans. 

 Användarvänlighet Erik använde inte wiki då han upplevde att den 
var rörig, flödet fungerade inte och han kunde 
inte kommentera enskilt inlägg från studenter. 

Britta och Doris: använde inte 
diskussionsforum. Britta ansåg att 
diskussionsforumet var knöligt med alla trådar 
och var svår att navigera i. Doris använde inte 
diskussionsforum då hon ansåg att funktionen 
var för rörig och flödet fungerade inte något 
vidare. 

Anders: Använde inte videobaserat 
webbinarium eftersom det innebar en större 
risk för teknikproblem och krävde mer resurser 
än ett textbaserat webbinarium. 

Anders och Britta använde inte det virtuella 
klassrummet som finns i Blackboard eftersom 
funktionen inte fungerar så bra enligt lärosätets 
IT-avdelning. 

Carl var helt emot meddelandefunktionen. "Man 
hittar ingenting, finns ingen sökfunktion." 

Två av respondenterna valde bloggen till 
diskussioner eftersom den var estetiskt mer 
tilltalande enligt dem. 

Doris var en av dem som använde bloggen för 
att funktionen var snyggare. Britta valde också 
att arbeta med bloggen för att hålla i 
diskussioner. Bloggen, enligt henne, är linjär 
och hon tror att studenterna läser alla inlägg 
innan de själva kommenterar. 

Britta och Greta använde wiki för att få 
studenterna att producera en kollektiv text 
tillsammans. Funktionen visade historik på vem 
som skrev vad vilket Britta tyckte var bra och 
lätt att följa. 

 Beskrivning: Subkodordet är 
en del av lärarens pedagogiska 
perspektiv och innefattar hur 
lärarna väljer funktioner efter 
hur de anser funktionerna 
stöttar deras pedagogik och 
arbetssätt utifrån 
användarvänligheten av 
funktionen. 
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Teknikkunskap Kunskap Anledningar till att respondenterna valde 
diskussionsforum var att det var den funktionen 
de hade lärt sig. 

Enligt Anders, Carl och Erik underlättade 
användningen av Blackboard då de hade använt 
sig av en tidigare lärplattform. 

Anders: "Utbildningen var nog mer givande för 
någon som inte jobbat med utbildningsverktyg 
innan än för oss som använt föregående 
lärplattform." 

Carl "Jag har arbetat med PingPong tidigare, så 
jag började inte från noll när jag kom hit. Sedan 
har jag kört på trial and error för att lära mig 
Blackboard." 

Erik: "Innan Blackboard infördes så arbetade 
jag med en annan lärplattform i fem år. Så 
Blackboard var inget främmande." 

Beskrivning av kodordet: 
Kodordet motsvarar 
Teknikkunskap (TK) som är en 
del av teknopedagogisk 
kunskap hos läraren. 
Teknikkunskap innefattar hur 
läraren ser på tekniken som 
används och hur de väljer 
funktion baserat på sin 
teknikkunskap. 

Beskrivning: Subkodordet är 
en del av teknikkunskap och 
innefattar hur lärarna 
använder lärplattformen 
utifrån den kunskap lärarna 
har kring tekniken som 
används. 

 Bristande teknikkunskap Erik: "Jag skickar feedbacken tillbaka via 
meddelandefunktionen och svarar dem. [...] 
Men jag ska styra upp det i höst och lägga in lite 
mer funktioner för jag vet att det finns 
funktioner som stödjer detta. För nu ser jag vad 
som fungerar bra och mindre bra” 

Frida valde bort synkronisk diskussion då hon 
hade bristande kunskaper i funktionerna för att 
använda sig av synkronisk diskussion. 

Doris och Frida visste inte hur kalender 
användes. 

 Beskrivning: Subkodordet är 
en del av teknikkunskap och 
innefattar hur lärarna 
använder lärplattformen 
utifrån bristande 
teknikkunskap. 
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