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Abstract
E-lectures  (recorded  lectures)  is  a  modern  way  of  giving  lectures  to  

students while freeing time for teachers to do other activities like having  

workshops where students get to work actively on solving problems. There  

is a large body of studies that show the positive effects of e-lectures on  

students'  performance,  activating  them  in  teacher  led  work  in  the  

classroom as well as enabling them to re-watch a lecture. However, even  

though the technology and knowledge on how to use e-lectures seems to be  

available, the use of e-lectures has not been broadly adopted. There may be  

many reasons for why this is the case and this qualitative study aims to  

give  insight  into the teachers attitude towards  e-lectures.  This  study is  

based on eight interviews with teachers mainly from the department of  

informatics and one from the department of physics. The result shows that  

the teachers have an open attitude towards e-lectures and other alternative  

learning  methods.  However,  the  opinion  on  how  much  e-lectures  can  

contribute to  students'  learning varies and might be due to the lack of  

knowledge or experience. There is also no consensus regarding how well  

made  the  e-lectures  should  be  and  some  respondents  feel  that  high  

expectations might refrain teachers from pursuing e-lectures.
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1. Introduktion
IT  används  flitigt  inom utbildningsväsendet  men  man  kan  fråga  sig  i  vilken 
utsträckning den nya tekniken har förändrat pedagogiken, d.v.s. hur kunskapen 
förmedlas.  Vår  erfarenhet  är  att  det  bara  är  utbildningsverktygen som blivit 
digitaliserade medan själva undervisningsmetodiken i stort sett är oförändrad. 
Studenter  får  ut  datorer  eller  surfplattor  för  att  ersätta  papper  och  penna 
medan teknikens användningsområde blir begränsat av den ”gamla” metodiken. 
Lärarna  håller  fortfarande  föreläsningar  där  studenterna  sitter  passivt  och 
lyssnar  för  att  sedan  skicka  hem  dem  för  att  jobba  aktivt  på  egen  hand. 
Pedagogiken utgår ifrån det gamla konceptet om lärarens och studentens roller. 

Trots påvisade fördelar med alternativa verktyg och metoder, som inspelade 
föreläsningar, och stor tillgång till programvara för att förverkliga dessa har de 
inte används i  någon större utsträckning inom utbildningsväsendet. Det finns 
många möjliga förklaringar till  varför det ser ut som det gör, men det är två 
faktorer som ofta dyker upp; lärarnas utbildning i den nya digitala tekniken och 
tiden lärare har att lägga på att utveckla alternativa utbildningsformer. Vi menar 
att dessa faktorer är mycket relevanta och en förutsättning för att lärare ska 
kunna börja använda nya utbildningsformer så som e-föreläsningar.

Den  här  studien  syftar  till  att  undersöka  en  annan  faktor  som  lätt  kan 
glömmas bort, nämligen lärarnas attityder och vilja till  att anamma inspelade 
föreläsningar i undervisningen. Det spelar mindre roll om lärare har resurser att 
göra inspelade föreläsningar om det finns negativa attityder mot att använda 
det. Studien syftar till att ta reda på vad lärare har för attityder till inspelade 
föreläsningar och på så sätt kunna se om det är en möjlig förklaring till varför 
inspelade föreläsningar inte brukas i någon större utsträckning.

1.1. E-föreläsningar
E-föreläsningar (även kallad video- eller webbföreläsningar) är ett begrepp som 
syftar  på  flera  olika  metoder  att  digitalisera  föreläsningar  (Jadin,  Gruber,  & 
Batinic,  2009).  Det  kan  bl.a.  innebära  att  läraren  filmar  sig  i  klassrummet 
framför studenterna, att läraren filmar sig själv och håller en föreläsning för 
kameran  eller  att  läraren  spelar  in  sin  skärm på  datorn  med  sig  själv  som 
berättarröst.  Läraren  gör  sedan  filmerna  tillgängliga  för  studenterna  vilket 
innebär att studenterna kan se på samma föreläsning flera gånger, pausa och 
spola tillbaka. I den här studien syftar e-föreläsningar på inspelade filmer utan 
åhörare och alltså inte på livesända föreläsningar.

Deslauriers, Schelew, & Wieman (2011) som visar på de uppenbara fördelarna 
av  att  låta  lärarna  hjälpa  studenter  i  aktivt  arbete  istället  för  att  hålla 
föreläsningar  där  studenter  är  passiva.  Brecht  (2013) ger  dessutom  en 
fingervisning om att e-föreläsningar kan leda till att minska avhopp från kursen.
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1.2. Frågeformulering
Denna uppsats har följande frågeställning:

• Vad har lärare för attityder till e-föreläsningar?

1.3. Syfte
Tillgängligheten till IT har ökat avsevärt på kort tid och tillgången på verktyg för 
att  förverkliga  e-föreläsningar  är  goda.  E-föreläsningar  kan  bland  annat 
användas  för  att  ge  positiva  effekter  på  pedagogiken  i  undervisningen 
(Deslauriers m.fl., 2011), förbättra tillgängligheten till föreläsningar (Jadin m.fl., 
2009)  och  minska  mängden  studenter  som  hoppar  av  utbildningen  (Brecht, 
2013).  Med svar  på frågan om lärarnas attityder  kan vi  avgöra om det  helt 
enkelt saknas vilja från lärarnas sida att ta till sig en ny utbildningsmetod, eller 
om  det  finns  något  annat  hinder  när  det  gäller  att  använda  sig  av  e-
föreläsningar. Resultatet av denna studie kan bidra till att belysa orsakerna till 
varför lärare väljer att använda eller inte använda sig av e-föreläsningar mot 
bakgrund  av  de  möjligheter  som  tekniken  erbjuder  och  de  fördelar  och 
nackdelar  som  studier  visar  på.  Utifrån  den  här  kunskapen  kan 
utbildningsinstitutioner anpassa sitt stöd till  lärare för att motivera dessa att 
använda sig  av  de  möjligheter  som alternativa  digitala  verktyg och  metoder 
erbjuder.

1.4. Avgränsningar
Då vi inom ramen för den här studien inte kan genomföra en allt för omfattande 
undersökning,  så har vi valt  att avgränsa ämnet genom att begränsa antalet 
lärare och institutioner som deltar. Syftet med studien är att få fingervisning om 
attityder som vi kan arbeta vidare med. Anledningen till att vi valt att begränsa 
studien  när  det  gäller  antal  intervjuer  är  den  stora  mängd  data  det  skulle 
generera om vi valt att utöka antalet respondenter. Vidare så finns det redan 
tidigare utförd forskning på ämnet som kan ge oss en bra grund att relatera 
våra resultat till.

5



2. Metod
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de tillvägagångssätt vi  har valt 
samt designen på vår intervjustudie.  Vi kommer att  gå igenom de delar som 
påverkat studien och hur dessa i sin tur påverkat de metoder vi valt att jobba 
med. Avslutningsvis så kommer vi att presentera kritik och observationer av den 
valda metoden både vad gäller svagheter och styrkor. 

2.1. Kvalitativ studie
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie då vi ville fånga tankar och känslor 
kring användandet av e-föreläsningar som undervisningsmetod. Eftersom vikten 
av hela arbetet ligger i och kring lärares inställningar till användandet av just e-
föreläsningar är frågeformuleringen och syftet för uppsatsen hårt riktat för att 
fånga just detta. Då just känslor och tankar är det vi primärt riktat in oss på i 
studien har vi lagt stor vikt vid respondenternas svar. Mot bakgrund av studiens 
inriktning  att  fånga  attityder  finner  vi  det  lämpligt  att  använda  oss  av  en 
kvalitativ  studie  istället  för  en kvantitativ,  där man undersöker  kvanta,  d.v.s. 
siffror. Det är mycket svårt, om inte helt omöjligt, att formulera frågor för att 
fånga åsikter i kvanta, framförallt när vi inte vet vilka åsikter som kan komma 
upp. Hartman (2004) skriver att

”Kvalitativa  undersökningar  karakteriseras  av  att  man  försöker  nå  
förståelse för livsvärden hos en individ” – (Hartman, 2004, s. 273)

2.2. Intervjustudie
För att ta reda på vad lärare har för tankar och känslor inför användandet av e-
föreläsningar har vi använt oss av intervjuer. De intervjuer vi har gjort har gett 
upphov till ett mycket omfattande datamaterial som vi presenterar utförligare i 
resultatet.

Vi  har  genomfört  dessa  intervjuer  som  semistrukturerade  intervjuer.  Det 
betyder att vi visserligen har haft ett strukturerat frågematerial men tillåtit oss 
att både ändra ordningen i vilken frågorna ställs samt ställa följdfrågor för att få 
en bättre förståelse för lärarens tankar. Fördelen med detta har varit just att vi 
kunnat få igång en diskussion med respondenten.

Frågorna vi ställde formulerades i syfte att få veta så mycket som möjligt om 
respondenten utan att vara allt för närgångna. Vi varvade även djupare frågor 
med mer generella frågor och valde dessutom att starta intervjun med några 
enkla frågor för att få igång samtalet något som även  Patel & Tebelius (1987) 
talar om.  Första intervjun vi  genomförde var en pilotintervju där vi  hade en 
respondent som vi  kände väl sedan tidigare och vi  kunde därmed testa våra 
frågor för att se om de kom i rätt ordning, var av rätt karaktär och fångade det 
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vi ville. Vi valde även att genomföra intervjuerna en och en för att inte riskera 
att respondenten upplevde en två mot en situation där vi mer ställde dem till 
svars  än  försökte  ha  ett  avslappnat  samtal  om  e-föreläsningar  och  digitalt 
lärande.

2.3. Urval
När vi hade arbetat fram designen på undersökningsmetoden och hur vi skulle 
gå tillväga med detta bestämde vi oss för en urvalsgrupp. Urvalet föll på lärare 
vid institutionen för informatik och institutionen för fysik vid Umeå Universitet. 
Vi valde dessa respondenter av primärt två anledningar. Den första var att det 
blev enklare att få tag på respondenter som finns på samma universitet samt att 
vi kände att om vi hade en lättare tidig relation till dessa lärare så var chansen 
större att de vågade öppna upp sig mer för att berätta om sina erfarenheter. Vi 
valde även ut mötesplats för intervjuerna till lärarnas egna kontor. Mestadels av 
enkelheten för läraren i  sig men även för att vi  tänkte att rummet kunde få 
läraren att känna sig mer trygg och hemma så vi, åter igen, hade större chanser 
att nå lärarnas tankar och känslor på djupet.

Totalt var det femton personer som bjöds in att deltaga vid en fyrtio minuter 
lång  intervju  som  skulle  behandla  de  olika  delarna  vi  är  intresserade  av. 
Anledningen till att det blev just dessa femton personer är att vi försökte välja 
både lärare som har använt sig av e-föreläsningar och de som inte har gjort det. 
Dessutom försökte vi  få  in  en ålders-  och könsspridning vilket  skulle  ge oss 
bättre möjligheter att se tendenser hos de olika grupperna.

Av de femton lärare som bjöds in att delta genomfördes intervjuer med totalt 
åtta stycken varav sju från institutionen för informatik och en från institutionen 
för fysik.

2.4. Kritik
Eftersom metoden vi valde att arbeta med i intervjuerna, en semistrukturerad 
intervju, har inbyggda svårigheter så tog vi dem i beaktning. Dessa svårigheter 
är  insamlingen  av  informationen,  tolkningen  av  informationen  och 
undersökningens upplägg. 

När vi samlar in informationen så är det viktigt att få med respondentens svar 
i sin helhet och vi valde att göra det med hjälp av en diktafon.  Kvale (1999) 
argumenterar för språkets betydelse i en kvalitativ intervju och han beskriver 
två sidor av språket vid en intervju. Det är å ena sidan det vi använder oss av för 
att  skapa  en  kommunikationsmöjlighet  med  personen  vi  intervjuar.  Å  andra 
sidan blir det sedan ett objekt för framtida analys av materialet.

Med  detta  format  förlorar  man  emellertid  möjligheten  att  observera 
respondentens  mimik  i  samband  med  svaret.  När  vi  vägde  fördelar  mot 
nackdelar med detta insåg vi snabbt att problematiken med en filmad intervju i 
denna studie skulle bli för stor i förhållande till vinsten av att fånga mimiken. 
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Patel & Tebelius (1987) menar att i samband med tolkningen av intervjun, det 
vill säga när vi efter en transkribering försöker förstå svaren hos respondenten, 
så finns det risk för att svaret tolkas på ett annat sätt  än vad respondenten 
avsett. Vi var medvetna om detta och försökte i den mån det gick att lyssna på 
inspelningen igen för att fånga nyanser i den intervjuades uttal. Detta är både 
en  svaghet  hos  mediet  vi  valt  att  använda  men  även  en  svaghet  hos  en 
intervjustudie överlag. Det finns alltså en risk att vi feltolkar svaret på en djup 
fråga där det inte finns något direkt rätt eller fel svar.

Sista  stora  risken  med  själva  metoden  som  vi  har  identifierat  är 
undersökningens upplägg. Med det menar vi hur vi ställer frågorna, vilka frågor 
vi ställer och i vilken ordning. Vi valde även att utföra intervjuerna en och en 
med  respondenterna  för  att  minska  risken  för  att  respondenten  känner  sig 
utfrågad  snarare  än  intervjuad.  Detta  gjorde  det  också  möjligt  för  oss  att 
genomföra  två  intervjuer  samtidigt.  Risken  med  att  vara  två  är  att 
intervjutekniken, transkriberingen och tolkningen av svaren kan bli lite olika. Vi 
riskerar också att missa vissa delar av intervjuerna då vi uppfattar situationer, 
uttal eller liknande på olika sätt och genom att diskutera med varandra om detta 
försökte vi att minimera dessa risker.

Vi hade för avsikt att få en så bra spridning som möjligt i materialet genom 
att bjuda in både män och kvinnor till vår undersökning samt att försöka få en 
åldersskillnad mellan respondenterna. Vi har enbart haft svar av män vilket gör 
att vi potentiellt missar en helt annan bild och åsikt av e-föreläsningar. Sju av 
lärarna i studien hör till institutionen för informatik och en ifrån institutionen för 
fysik. Båda institutioner är mycket tekniskt lagda och har rimligtvis en större 
förutsättning att ha en positiv attityd när det kommer till ny teknik. Resultatet 
av studien måste därför ses mot bakgrund av detta urval och kan enligt oss inte 
generaliseras till hela universitetet.

2.5. Forskningsetik
För att  kunna säkerställa  att  undersökningen går rätt  till  finns det  ett  antal 
forskningsetiska regler att förhålla sig till.  (Vetenskapsrådet, 2002) skriver om 
fyra  regler  att  förhålla  sig  till  vid  forskning  inom  humaniora  och 
samhällsvetenskap.  Dessa  är,  informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.

Informationskravet  innebär  att  forskaren  skall  informera 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som 
gäller för deras deltagande. Det kan innefatta att deras medverkan är frivillig, 
att de har rätt att avbryta intervjun och att de kan ta tillbaka sina uttalanden. 
Med  andra  ord  är  det  viktigt  att  den  inbjudna  till  intervjun  får  relevant 
information för att kunna ta ställning till huruvida denne vill delta.

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste få deltagarens medgivande. 
Betydelsen av att få deltagarens medgivande till att medverka i studien beror 
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givetvis på undersökningens karaktär. I en stor postundersökning med enkäter 
så  är  inte  samtycke  på  förhand  lika  viktigt  eller  nödvändigt  som  vid  en 
intervjustudie.

Konfidentialitetskravet  handlar  om  att  uppgifter  rörande  identifierbara 
personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt som inte gör det 
möjligt att identifiera personen som svarat. Detta gäller speciellt uppgifter som 
kan tolkas som etiskt känsliga. Kravet innebär att det ska vara praktiskt taget 
omöjligt för en utomstående att komma åt uppgifterna.

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer bara 
får användas i forskningsändamål. Uppgifterna för inte lånas ut, överlåtas eller 
göras tillgängliga för icke-vetenskapligt bruk. Till exempel får kartläggning av 
människors rörelsemönster, fritidsaktiviteter och dylikt inte spridas vidare till 
tredje part.

För att uppfylla dessa fyra huvudregler så har vi skrivit ett introduktionsbrev 
(se  bilaga  1)  som  vi  skickat  ut  till  de  tilltänkta  deltagarna  i  förväg  där  vi 
informerat om att undersökningen är frivillig, anonym och att den som svarar på 
uppgifterna alltid har total äganderätt över sina svar. Det vill säga, personen kan 
när  som helst  utan anledning eller  förklaring välja  att  avstå  från att  delta  i 
undersökningen  eller  användas  som  underlag  i  vidare  diskussioner  om 
materialet. Dock så har vi informerat om att efter rapporten är publicerad går 
det  inte  att  dra  tillbaka  sina  svar.  Vi  har  också  erbjudit  respondenterna 
möjligheten att korrekturläsa både transkriberingen och den färdiga rapporten 
innan vi skickar den vidare.
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3. Relaterad forskning
Den här studien syftar till att undersöka lärares attityder till e-föreläsningar och 
se om det finns någon förklaring till  varför användandet är relativt lågt med 
tanke på de uppenbara fördelarna. Det finns forskning som visar på fördelar 
med  att  ha  e-föreläsningar  som  en  komponent  i  undervisningen  och  mot 
bakgrund av det är vi intresserad av få en förklaring till varför det inte används 
mer frekvent i undervisningen. I det här kapitlet presenterar vi den relaterade 
forskning  som  vi  använder  i  den  här  studien.  Vi  går  först  igenom  centrala 
begrepp och definierar dem för att sedan relatera till studier om e-föreläsningar 
och  flipped  classroom.  Sist  går  vi  igenom  de  studier  som  försöker  förklara 
avgörande faktorer bakom användningen av e-föreläsningar.

3.1. Definition av flipped classroom, e-föreläsning och 
screencast
Att  flytta  ut  de  traditionella  föreläsningarna ifrån  klassrummet  till  en  annan 
plattform ger läraren och studenterna möjlighet till att utnyttja lärarledd tid till 
aktivt arbete och interaktion istället för passivt lyssnande. När man använder 
sig av teknologi för att flytta ut de traditionella föreläsningarna i syfte att frigöra 
tid  för  aktivt  arbete  kallas  det  för  flipped classroom.  Abeysekera  & Dawson 
(2015) beskriver flipped classroom som en metodik där teknologi används för att 
vända den traditionella undervisningsmetodiken där studenterna passivt lyssnar 
på en föreläsare för att sedan hemma aktivt jobba med en uppgift för sig själv. 
Istället  kan  studenten  se  föreläsningar  hemma  och  sedan  jobba  aktivt  med 
klasskamrater och lärare för att lösa uppgifter och få en djupare förståelse av 
ämnet.

Jadin m.fl. (2009) beskriver e-föreläsningar som digitaliserade föreläsningar 
vilket kan syfta på livesändningar på internet eller inspelningar. Livesändningar 
innebär att  studenten kan sitta hemma och titta på föreläsningen genom sin 
dator medan inspelade föreläsningar läggs upp så att studenterna har tillgång 
att se inspelningen när som helst.  I  den här uppsatsen och i  intervjuer med 
respondenter syftar vi på inspelade föreläsningar utan åhörare. Fördelar med 
denna typ av föreläsningar är att de inte behövs ses på en given fysisk plats, en 
given tid eller i ett stycke. Eftersom föreläsningen är inspelad kan den pausas 
när  som helst,  spolas  tillbaka  och  ses  om igen.  Föreläsningarna  kan  ha  ett 
snabbare  tempo  eftersom  studenten  kan  spola  tillbaka  och  lyssna  igen. 
Nackdelen  med  e-föreläsningar  är  att  kommunikationen  med  föreläsaren 
försämras till skillnad från föreläsningar i klassrum där studenten har möjlighet 
att ställa frågor till läraren. Kontaktvägen vid e-föreläsningar är förmodligen via 
e-post, vilket innebär att svaret kan dröja samt att de andra åhörarna inte kan ta 
del  av  svaret.  Om  e-föreläsningen  däremot  använder  ett  öppet  forum  kan 
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åhörarna ta del av alla frågor och svar.
Ett  sätt  att  göra  e-föreläsningar  är  screencasts vilket  innebär  digital 

inspelning av en datorskärm som ofta inkluderar berättarröst (Sugar, Brown, & 
Luterbach, 2010). Inspelningen visar de steg som tittaren behöver för att lösa en 
specifik uppgift.  Berättarrösten kan spelas in under själva skärminspelningen 
eller i efterhand. Vi menar att den här formen av e-föreläsning är effektiv av 
flera anledningar.  För det första kräver den få moment för genomförande då 
läraren endast behöver en dator och mikrofon. Redigeringen är minimal eller 
obefintlig  från  lärarens  sida  då  lärare  i  de  flesta  fall  redan  har  en  digital 
presentation på datorn som de lätt kan spelas in. Utöver det kan en screencast 
spelas in nästan var som helst så länge det är något så när tyst.

3.2. Om undervisning med e-föreläsning
Deslauriers m.fl. (2011) jämförde inlärandet hos studenter när de jobbade aktivt 
vid  lektionstillfällen  kontra  ett  mer  traditionellt  lektionsformat  med  passiv 
inlärning från en föreläsare. Studien kom fram till att en metodik där studenten 
aktivt  fick  arbeta  med  hjälp  av  läraren  och  klasskamrater  ledde  till  bättre 
resultat och större engagemang hos studenterna.

Brecht (2013) visade på att e-föreläsningar som komplement även minskade 
antalet  studenter  som hoppade  av  kursen  i  studien.  Klasserna  som hade  e-
föreläsningar hade mindre än hälften så många avhoppare jämfört med de som 
hade  vanliga  föreläsningar.  Författaren  nämner  att  det  inte  är  ovanligt  att 
studenter  har  arbete  vid  sidan  av  studierna  vilket  kan  förklara 
tillgänglighetsproblematiken som e-föreläsningar löser. Många av studenterna 
använde e-föreläsningarna som handledningshjälp för att förbättra sin förståelse 
av  ämnet  och  för  att  höja  sina  betyg.  Studenter  som  använde  sig  av  e-
föreläsningar tillägnade sig en inlärningsstil där de skaffade sig den kunskap de 
saknade  vilket  minskade  behovet  av  att  fråga  läraren  (Demetriadis  & 
Pombortsis,  2007).  Detta  torde  minska  lärarens  arbetsbörda  då  denne  inte 
behöver besvara frågor i samma utsträckning.

Enligt Risko, Anderson, Sarwal, Engelhardt, & Kingstone (2012) är risken att 
studenten tappar fokus med e-föreläsningar stor och för att konceptet ska lyckas 
är det viktigt att minska den risken. Szpunar, Khan, & Schacter (2013) menar att 
man genom att använda sig av interpolerade frågor, det vill säga frågor som 
dyker  upp  med jämna mellanrum för  att  se  om studenten hänger  med,  kan 
minska risken för att studenter tappar fokus. 

3.3. Undervisningen och lärarens roll
King (1993) anser att den traditionella modellen för undervisning inte tillhör det 
här århundradet och måste bytas ut. I den traditionella undervisningsformen är 
det läraren som har kunskapen och sänder ut den till studenterna och är vad 
King (1993) kallar för ”the sage on the stage”, d.v.s. den vise på scenen. Istället 
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förespråkas det moderna klassrummet där läraren är ”the guide on the side”, 
alltså guiden vid sidan av studenterna, som hjälper dem att ta till sig kunskapen. 
Detta synsätt på klassrummet sätter studenterna i centrum och har som mål att 
flytta  fokus  från  att  memorera  kunskap  till  att  praktisera  det.  Studenterna 
jobbar  med  uppgifter  för  att  skaffa  sig  en  djupare  förståelse  av  ämnet  och 
läraren är där för att guida dem till att uppnå det målet.

Den nya tekniken med e-föreläsning kan användas som ett sätt att minska 
kostnader kopplade till lärarledd undervisning. Om universitetet använder sig av 
e-föreläsningar kan kostnader kapas i och med att läraren inte behöver hålla 
föreläsningar.  Enligt  Rutherfoord  & Rutherfoord  (2013) är  dock  tanken  med 
flipped classroom inte att ersätta lärare utan att frigöra tid för mer aktivt arbete 
med  studenterna.  När  man  talar  om  den  nya  tekniken  i 
undervisningssammanhang är det  viktigt  att  göra distinktionen mellan å ena 
sidan  e-föreläsningar,  d.v.s.  digitaliserade  föreläsningar  och  å  andra  sidan 
flipped  classroom,  en  undervisningsmetodik  som  syftar  till  att  aktivera 
studenterna i klassrummet. Begreppet e-föreläsning lämnar öppet för tolkning 
när det gäller hur tekniken används i undervisningen. E-föreläsningar i sig är 
ingen undervisningsmetod men kan användas i en metod som flipped classroom. 
Rutherfoord & Rutherfoord (2013) definierar vad flipped classroom är och, fram 
för allt, inte är, vilket är en bra utgångspunkt för den som är intresserad av att 
lära sig mer. Bland annat så innebär flipped classroom ökad interaktion mellan 
studenter och lärare och gör det möjligt för studenter som inte är närvarande 
att hålla sig uppdaterade. Det innebär däremot inte att man ersätter lärare med 
filmer eller att studenterna sitter och stirrar på en datorskärm i klassrummet.

En förutsättning för att den utlärningsstil som  King (1993) förespråkar ska 
kunna genomföras är att de som styr utformningen av den är öppna för en sådan 
förändring.  Utbildning  har  länge  grundat  sig  på  synsättet  ”the  sage  on  the 
stage” och en omställning till de nya metoderna kan väcka starkt motstånd. I en 
studie av  Yuen & Ma (2008) görs en undersökning av vad det är som avgör 
huruvida  läraren  är  positivt  inställd  till  att  använda  IT  som  en  del  av 
pedagogiken. Den kommer fram till att de viktigaste faktorerna är det sociala 
tryck  som  personen  upplever,  upplevd  förmåga  att  kunna  genomföra  denna 
förändring samt upplevd användarvänlighet av informationsteknologin i fråga. 
Den första faktorn kallas för subjective norm och beskriver det sociala tryck en 
person har på sig och i det här fallet vilka tryck och förväntningar en lärare har 
på sig. Teorin beskriver att det är större sannolikhet att en individ genomför ett 
beteende om de upplever  det  som positivt  och om för dem viktiga personer 
anser att de bör göra det. Den andra faktorn handlar om personens upplevelse 
av sin egen förmåga att använda sig av tekniken och därmed kunna utnyttja den. 
Den tredje faktorn avser hur användarvänlig personen upplever att tekniken är. 
Man kan anta att de två sistnämnda faktorerna går att påverka med hjälp av 
utbildning  och  stöd  medan  den  första  faktorn  som  handlar  om  en 
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attitydförändring är svårare att  påverka.  Den är i  hög grad beroende av att 
miljön där lärarna jobbar har en positiv attityd till nya metoder så som flipped 
classroom och e-föreläsningar. 

För att en förändring av undervisningsmetodiken och användningen av IT i 
pedagogiken ska komma till  stånd är det naturligt  att tro att  lärare behöver 
utbildning i de nya verktygen, metoderna och IT i pedagogiken. En studie av 
Robert  Newton  (2003) gjord  i  Storbritannien  visar  att  inom de  flesta  högre 
utbildningar utvecklas tekniken av entusiastiska individer med lite eller inget 
stöd  från  ledningen.  Lärarna  är  inte  motsträviga  till  utvecklingen  i  sig  och 
motsätter sig inte nödvändigtvis dessa nya metoder med IT-pedagogik, men är 
naturligt försiktiga med att hoppa på nya undervisningstrender innan de vet hur 
det hjälper studenterna.

Utöver lärarnas förmåga att använda IT i undervisningen och de åsikter om 
vad som förväntas av läraren så finns det även anledning att se över vad lärarna 
själva  har  för  inställning  till  bl.a.  e-föreläsningar.  Mahdizadeh,  Biemans,  & 
Mulder  (2008) presenterar  en  studie  som  förklarar  att  användandet  av  e-
föreläsningar  kan  också  bero  på  lärarens  inställning  och  åsikter  kring  hur 
mycket e-föreläsningar kan tillföra undervisningen. Man kan anta att om läraren 
inte anser att e-föreläsningar stödjer studenterna i deras arbete så kommer inte 
läraren  att  vilja  använda  sig  av  det.  Författarna  menar  också  att  av  den 
anledningen  så  är  lärarnas  attityder  det  viktigaste  att  fokusera  på  om  en 
utbildningsinstitution vill att fler utbildningar ska bli IT-baserade. 

3.4. Relaterad forskning i förhållande till uppsatsen
För att kunna analysera resultatet av den här studien använder vi oss av denna 
relaterade forskning för att  få  en uppfattning om vilken kunskap som redan 
finns i området. Detta gör vi för att kunna se den existerande kontexten i frågan 
och om hur vår uppsats bidrar med något nytt till området. Först presenterar vi 
resultatet  av  intervjuerna  och  vad  respondenterna  har  svarat  och  sedan 
analyserar vi detta mot bakgrund av denna relaterade forskning.

13



4. Resultat
I den här delen redogör vi för resultatet av de intervjuer vi genomfört i studien. 
Intervjuerna ligger till grund för att få en förståelse om de attityder som finns 
till e-föreläsningar och digitalt lärande bland lärare. 

4.1. Intervjuer
Under bearbetningen av det datamaterial som framkommit från intervjuerna ser 
vi ett mönster mellan de olika svaren vi fått. Det finns en tydlig skillnad mellan 
personer som inte använt sig av e-föreläsningar och de som har erfarenhet av 
det. Materialet gett oss insikt i de olika tankar och funderingar som finns kring 
användandet av e-föreläsningar. Här nedan presenterar vi de trender, mönster 
och tendenser vi sett i materialet fråga för fråga. För intervjufrågor, se bilaga 2.

4.1.1. Bakgrund inom undervisning
Majoriteten  av  respondenterna  har  jobbat  under  en  längre  tid  med  ett 
medelvärde  på  18,8  år.  Ungefär  häften  av  respondentgruppen  undervisar  i 
teoretiska ämnen och den andra halva i mer praktiska ämnen.

4.1.2. Ämne som intresse 
Över lag har respondenterna svarat att de har sitt arbete som sitt fritidsintresse 
i någon form. När det kommer till lärare som undervisar i teoretiska ämnen är 
det  ofta  ett  intresse  för  ämnet generellt  som visar  sig  när  vi  ställer  frågan. 
Lärarna  säger  att  intresset  inom  informationsteknologi,  datasäkerhet  eller 
liknande är det drivande bakom deras undervisning i ämnet. På samma sätt ser 
vi  att  lärare  som  har  mer  praktiska  moment  i  sin  undervisning  så  som 
programmering,  design,  produktutveckling  m.m.  har  dessa  mer 
”hantverksmässiga”  ämnen  som  fritidsintressen.  Det  kan  innebära  att  en 
programmeringslärare sitter och kodar på sin fritid.

4.1.3. Föreläsningsförfarande
Lärarna  har  en  ganska  samlad  bild  av  vad  en  föreläsning  innebär.  Ordet 
”klassisk” nämns av i princip alla lärare som en inledande förklaring till vad en 
föreläsning är. Vidare pratas det mycket om hur olika en föreläsning kan se ut. 
En respondent ger detta svar:

”Det  är  olika  karaktärer.  En  föreläsning,  om  man  ska  säga  om  
definitionsmässigt, det är ju att du presenterar någon form av innehåll för  
att du kan ju bedriva din undervisning på en mängd olika sätt att du har  
allt ifrån föreläsning till seminarier eller workshop eller du kan ha nästan  
vad som helst.” – R6

Den här typen av svar återfinns hos andra respondenter också, om än i andra 
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formuleringar.  Respondenterna är  dock överens om att  en föreläsning enligt 
klassisk modell inte nödvändigtvis är det mest givande för studenterna.

4.1.4. Tankar om vad en e-föreläsning är
Här  börjar  vi  se  skillnader  i  svaren  hos  lärarna.  Det  kommer  fram  olika 
uppfattningar  om vad e-föreläsningar  är  för  lärarna.  Allt  ifrån  mycket  enkla 
föreläsningar  där  läraren spelas  in  framför  en whiteboard och  pratar  till  en 
kamera, till mer avancerade inspelningar i studio. En respondent uttrycker det 
så här:

”Det är nog de här klassiska föreläsningarna jag sett på nätet där vi har en  
rak  inspelning  av  en  föreläsning  som  står  vid  svarta  tavlan  och  gör  
föreläsningen  och  ja,  här  ger  man  möjligheten  till  studenterna  att  se  
föreläsningen igen. Det är så jag tänker mig det.” – R2

Flertalet  av  de  intervjuade  lärarna  delar  denna  bild  av  e-föreläsningar.  En 
övervägande  del  av  de  intervjuade  får  en  annan  bild  efter  att  de  kommit  i 
kontakt  med  mer  erfarna  e-föreläsare  och  läst  in  sig  på  ämnet.  Då  börjar 
personen få en djupare förståelse för vad e-föreläsningar är och att det finns så 
mycket mer man kan göra med dem. En respondent  med erfarenhet från e-
föreläsningar säger så här:

Det är ju alltid svårt att prata om det, det är mycket lättare att visa det och  
det får du automatiskt med i att använda en e-föreläsning så just att kunna  
berika och ge en bredare bild av det tema som man introducerar är ganska  
bra. – R6

4.1.5. Användning av e-föreläsning i undervisning
Ungefär femtio procent av de intervjuade har använt sig av e-föreläsningar i 
någon form. Av de som har gjort det är det vanligaste svaret att det har varit en 
naturlig del av deras undervisning. En del har använt sig av e-föreläsningar för 
en  tid  sedan  medan  andra  har  gjort  det  ganska  nyligt.  Det  vanligaste 
argumentet bland de som inte har använt sig av e-föreläsningar är att det ska 
påverka  kvalitén  på  utbildningen  negativt.  De  ser  inga  fördelar  med  e-
föreläsningar utan snarare en risk för att tappa kontakten med studenterna. En 
respondent säger:

”Jag har inte sett det stora behovet eller fördelarna med det. Med den bild  
jag har av det. Sen kan man nog tweaka till det så det blir större fördelar,  
men för mig är det nog så att interaktionen med studenterna är så viktig  
att dom kan ställa frågor där och nu å jag kan byta förklarings sätt. Det  
funkar inte i den bild jag har av e-föreläsning.” – R2

En annan respondent anser att användandet av e-föreläsning inte måste vara en 
egen produktion utan ser att  en e-föreläsning kan utgöras av externt skapat 
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material:

”Ja, absolut. Senast förra kursen jag hade då, jag skulle klassa det som en  
e-föreläsning,  det  är  inte  jag  som har  gjort  den men vi  använde en 50  
minuter lång keynote från en konferens i fjol.” – R5

4.1.6. Att bli inspelad för att skapa e-föreläsning
En övervägande majoritet av respondenterna ser inget eller endast små problem 
med att ha sin egen röst eller sitt ansikte inspelat. Här ser vi inte heller några 
tendenser  till  att  de  som inte  gjort  inspelade  föreläsningar  skulle  vara  mer 
reserverade mot detta. Några respondenters svar:

”Det är fullständigt oproblematiskt men jag har inga större problem med  
vare sig mitt ansikte eller min röst” – R5

”Ja  alltså  jag  kan  säga  så  här  att...  Om jag skulle  bli  filmad under  en  
föreläsning... Det har jag testat, jag har testat att bli filmad några olika  
gånger och jag har ganska lätt  för  det för  jag glömmer ganska fort att  
kameran är där.” – R1

”Det har jag inga problem med. Det är ju klart att det alltid är lite kymigt  
att höra sin egen röst när man spelar in sig så där men det är något man  
vänjer sig vid.” – R4

4.1.7. Att dela material med kollegor
På den här frågan finns det två tydliga ståndpunkter bland respondenterna. Är 
man för det så är man verkligen för det och ser små eller inga hinder alls med 
att dela med sig av sina e-föreläsningar. Om man däremot har invändningar mot 
att dela med sig, verkar det bero på att läraren upplever att det som händer i 
klassrummet mellan lärare och studenter är privat. En respondent säger så här:

”Så om de som ärvde kursen av mig hade frågat om de kunde ärva mitt  
material så hade det gått bra. Men det är ändå mer laddat än om jag hade  
lämnat över föreläsningsanteckningar. Och jag kan nog känna att det kan  
finnas vissa kollegor som jag inte hade velat dela med och på samma sätt  
att det finns kollegor som jag skulle kunna tänka mig att dela med mig till  
utan att blinka. Och det är kul att fundera på varför man resonerar så. Jag  
gör ju något som är ganska privat mellan mig och mina studenter. Det blir  
nu plötsligt publikt. Om jag redan från början visste att dessa inspelningar  
var till något kollegialt där fler skulle använda dem så skulle jag kanske ha  
gjort annorlunda.” – R3

Ovan är ett av de exemplen som visar på en viss reservation mot att dela med 
sig  av  materialet  till  kollegor.  Flera  av  dessa  respondenter  upplever  att  det 
handlar mer om vem man delar till än delandet i sig. De som är mer bekväma 
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med  att  dela  med  sig  av  sina  föreläsningar  till  kollegor  har  en  gemensam 
uppfattning om att det gagnar utbildningen mer om man delar med sig av sina e-
föreläsningar  på  samma  sätt  som  det  gagnar  utbildningen  att  dela 
föreläsningsanteckningar. En respondent säger så här:

”Inga problem med det. Det är ju bara bra.. att det används i så fall. Jag  
tänker så att om någon skulle ha den här kursen så, jag menar, nu har jag  
gjort det jobbet. Jag unnar bara den personen att... Det fina när man är ett  
kollegium som arbetar ihop är att då kanske nästa gång är det jag som får  
ta del av någon annans e-föreläsning så att jag får mer tid att lägga på  
andra delar av kursen som jag kanske skulle kunna höja ytterligare så att  
det är ju bara positivt.” – R4

4.1.8. Publikt dela materialet
Som  i  många  andra  frågor  så  delar  respondenterna  upp  sig  i  två  tydliga 
ställningstaganden, för eller emot. Majoriteten av de lärare vi intervjuat säger 
att det är självklart att dela med sig av föreläsningsmaterial och arbetet kring 
dessa och även lärare  som är  tveksamma mot  att  dela  publikt  har  liknande 
åsikter. När det gäller de respondenter som är reserverade mot att dela publikt, 
handlar  deras  invändning  snarare  om  en  oro  för  att  materialet  ska  kunna 
misstolkas  än  att  det  ska  användas  av  kolleger  eller  utomstående.  En 
respondent som är tveksam säger såhär: 

”Man kan säga så här. Där är jag lite skeptisk och det är ju det som jag  
tror... det är ju inte egentligen för att det är någon copyright utan det som  
är mest irriterande är om någon besserwisser tittar på det där på YouTube  
och säger att "det där var dåligt" och kanske inte vet kontexten för det här.  
I vilket sammanhang dom här sakerna är gjorda.” – R1

En respondent som inte tidigare har använt sig av e-föreläsningar och inte har 
reflekterat över publik delning säger såhär över den förväntade känslan av det, 

”Intressant. Det är ju klart, det är alltid kämpigt om man känner att, fram 
för allt om det är saker som man använder i en kurs på universitetet och  
sen så kommer det ut och så är det någon som är super nörd på just det  
här området som börjar "det där ordet, det inte helt korrekt" eller "det där  
förklarade du inte rätt", det är ju klart, det hade ju varit som lite kämpigt  
kanske men ja, jag vet inte, det kan väl också vara kul att prova på någon  
gång. Men jag tänker att det blir lite tokigt om jag lägger ut allt material  
från en kurs som vi har här på institutionen... fast det är ju det man gör i  
MOOCS (Massive open online course) å andra sidan och det skulle jag ju  
kunna tänka mig att ha... jag vet inte. För det blir som lite tokigt om det är  
så att studenterna aldrig kommer... eller bara börjar lära sig grejer via...  
mmm... aaa... jag vet inte. Jag tänker samtidigt som pratar, så jag vet inte  
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vad jag skulle komma fram till. Det är ju ändå kul att ha kurser med folk på  
campus, det var kanske det jag ville komma fram till.  Det är ju mycket  
roligare att ha direktkontakt med studenterna så därför är jag ändå, även  
om jag gärna använder e-föreläsningar, så känns det kanske lite trist att  
lägga ut  allt  på  nätet  av den anledningen att  då får  man inte  den där  
direktkontakten riktigt.” – R4

Av svaret  framgår en tydlig osäkerhet  kring att  publikt  sprida föreläsningar. 
Man ser också att lärarnas tankegångar från tidigare svar kring vikten av att 
studenterna uppskattar materialet lyser igenom. Det här svaret är mer unikt än 
de andra svaren på samma fråga, då det lyfter in just studenterna i det hela. 
Ingen  annan  respondent  har  gjort  den  kopplingen  på  frågan  om delning  av 
material.

En annan respondent med erfarenhet av e-föreläsningar och som har delat 
publikt säger så här:

”Vi är ju en statlig myndighet egentligen så det finns ju en konflikt mellan å  
ena sidan offentlighetsprincipen och lärarundantaget. Jag har inte haft den  
dära...  att  jag  ska  tjäna  pengar  privat  på  vad  jag  har  tagit  fram.  
Lärarundantaget gör ibland att man vill behålla, man drar till sig så här  
och är det någon som ska använda det så ska man ha ersättning för det,  
men det har inte varit min cup of tea direkt.” – R6

En respondent som absolut inte ser varför man skulle ha några invändningar 
emot att dela publikt fick en följdfråga: 

”Vi har haft en hel del olika attityder just kring den där frågan och en av  
dom  orosmoln  som  funnits  är  det  att  när  du  har  en  föreläsning  med  
studenter så kan du slappna av lite grann då det inte är öppet för allmän  
kritik och fram för allt från andra akademiker så om du lägger ut någonting  
så måste allting som är i  presenta…  [avbruten av respondent] (Följande 
hann  intervjuaren  ej  säga:  '...tionen  vara  akademiskt  korrekt.')”  – 
Intervjuare

Svaret  vi  fick  på  den  frågan  sticker  ut  då  respondenten  gör  ett  starkt 
ställningstagande samt belyser något som ingen annan respondent har gjort. 
Respondenten svarade så här:

”Men hur pass stort ego har man då? Alltså.... hur... hur... hur många klipp  
finns på YouTube och vad är sannolikheten att någon skulle bry sig om som  
kollega att gå in... jag har svårt att se det. Och dessutom utöver det, vad är  
problemet?” – R5

Med bakgrundsbruset  av  internet  så  menar  vi,  som respondenten  säger,  till 
exempel Youtube eller andra stora plattformar för delning av digitalt material. 
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Man  kan  se  det  som  att  klippet  drunknar  i  all  annan  video  som  finns  i  
plattformen.

4.1.9. Risker med e-föreläsningar kontra klassiska föreläsningar
På  den  här  frågan  har  vi  fått  ungefär  lika  många  olika  svar  som  antalet 
respondenter. Vissa svarar utifrån ett studentperspektiv medan andra talar om 
det ur ett föreläsningstekniskt perspektiv där själva formatet har risker i sig som 
är av teknisk karaktär. Det finns alltså inte en direkt gemensam nämnare kring 
åsikterna runt  riskerna med e-föreläsningar.  Å ena sidan ses  riskerna ur  ett 
studentperspektiv, d.v.s. hur studenterna upplever och uppfattar e-föreläsningar, 
å andra sidan ses det ur ett mer föreläsningstekniskt perspektiv. En respondent 
som ser problemen ur ett tekniskt perspektiv svarar så här:

”När jag föreläser, vanliga föreläsningar, så brukar jag ta mycket exempel  
och en del exempel är sånt som jag läst men en hel del exempel är sånt  
som  är  från  min  egen  erfarenhet.  Sånt  som  jag  har  jobbat  med,  
programmerare jag har pratat med och ibland tar jag exempel på saker och  
ting fungerar här på universitetet som fungerar bra och saker som inte  
fungerar så bra som gör jättebra exempel... MEN... det vill jag inte ha ute  
på nätet. Man får passa sig för vad man säger i en sån (e-föreläsning) utan  
då får man ju kanske göra lite omskrivningar och försöka... av-anonymisera  
saker.” – R1

En annan respondent som ser det mer ur ett studentperspektiv svarar så här på 
ett förtydligande till frågan där vi påpekar att ett problem skulle kunna vara att 
studenter inte tittar på e-föreläsningarna:

”Aha! Ja men det är ju en allmän trend som dyker upp (att studenter inte  
kommer på föreläsningar, red.anm). Det har egentligen inte bara med e-
föreläsningar att göra utan det ser jag ju själv. Dom senaste kurser jag har  
haft, då har jag haft väldigt mycket studenter som har speciella behov där  
du har de som har dyslexi någon annan typ av problematik som gör att man  
måste  göra  allting  i  förväg  och  då  blir  det  ju  så  att  man  börjar  göra  
åhörarkopiorna med en gång så  att  det  ska finnas ett  par  dagar  innan  
föreläsningen  och  så  vidare.  Bara  genom att  du  gör  så  får  du  samma  
problematik  därför  att  varför  ska  jag  gå  på  föreläsningen,  jag  får  ju  
PowerPointen, stacken får jag ju två dagar innan så jag behöver ju inte gå  
på  föreläsningen.  Den  där  trenden  har  dykt  upp  automatiskt  med  
digitaliseringen tycker jag.” – R6

4.1.10. Konflikt mellan e-föreläsning och rollen som lärare
De svar vi fick på frågan om det finns någon konflikt mellan e-föreläsning och 
rollen som lärare är snarlika svaren på föregående fråga som handlar om risker 
med  e-föreläsningar.  Likheten  ligger  i  synen  man  har  på  skapandet  och 
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användandet av e-föreläsningar samt hur studenter upplever dessa. Överlag är 
det  mycket  tankar  kring  det  allmänna  värdet  av  att  använda  sig  av  olika 
utbildningsmetoder. En respondent säger så här: 

”Ja. Jag ser ett problem i antagandet att det är så för igen då så vill jag  
prata  om  pedagogiska  aktiviteter.  Jag  tror  att  om  man  tänker  att  
föreläsning är det som är det viktiga som man håller på med, då är man så  
långt ute och cyklar att man borde fundera på vad man håller på med. Jag  
tror att man ska tänka det omvända; okej, vi har en kurs, vi har förväntade  
studieresultat,  vi  har viss kurslitteratur,  vi  har en kursplan.  Den kursen  
sitter ihop med ett utbildningsprogram, utbildningsprogrammet sitter ihop  
med vad ni läst innan och vad ni kommer att jobba med. Inom ramen för de  
resurser  som  man  har  att  jobba  med,  alltså  antalet  studenter  och  de  
timmar man har att jobba med och allt möjligt sådant så ska man försöka  
hjälpa studenterna med att uppfylla sina förväntade studieresultat som bra  
som möjligt.” – R5

I ett annat svar säger respondenten att det kan uppstå en konflikt om läraren 
känner att denne inte gör sitt jobb ifall man lånar mycket material från kollegor. 
En respondent svarar så här:

”Nej. Från början så tror jag... vi har en tradition här, i alla fall när jag ser  
det ifrån mig själv och jag tror många andra har det, att om man skulle  
låna ihop allting då finns det här intrycket att då har du som inte gjort ditt  
jobb. Du ska skriva dina powerpoint:ar, och du ska göra dom sakerna men  
där har  jag slappnat  av och känt,  mer och mer,  att  vad det  egentligen  
handlar  om  det  är  ju  att  målet  för  mig  som  lärare  är  att  hjälpa  er  
(studenterna) att lära sig någonting och det är ju det som man tittar på  
med  FSR:en  (Förväntade  Studie  Resultat);  nu  ska  ni  kunna  dom  här  
sakerna.” – R1

En respondent  som inte  arbetat  med  e-föreläsningar  förut  svarar  så  här  på 
frågan, 

”Nej det tycker jag inte. Jag har under den korta tiden som jag har varit  
här ändå försökt att utforska min egen roll som lärare ganska mycket och  
gått kurser och varit inne i mycket diskussioner om just rollen som lärare  
och funderat på min,  som det  så fint kallas,  pedagogiska grundsyn och  
kärnan av det är att allt handlar om att studenterna ska lära sig saker. Det  
är studenternas lärande som är i fokus och inte min roll som... och då om  
jag ser att e-föreläsningar och workshops är det absolut bästa sättet att få  
studenter att lära sig då går jag ju på det. Just när jag började då var det  
som "oj man ska ändå hålla föreläsningar för det är ju det som man gör  
som lärare" men sen när jag har pratat med kollegor som har jobbat här  
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länge så "det som gör lärandet mest effektivt, det är det som du ska lägga  
tiden på  ta  bort  allt  annat.  Ta  bort  alla  aktiviteter  som inte  bidrar  till  
lärandet".  Jag experimenterar gärna med olika undervisningsformer och  
olika upplägg och hittills har det känns som att det har fallit väldigt väl ut  
och dom gångerna då det kanske inte riktigt blir lika bra då lär man sig  
mycket av det och så kan man även fånga upp med studenterna om "vad  
var det som gick fel här?" och så kan studenterna lära sig mycket utav det  
också.” – R4

4.1.11. Produktionskvalité på e-föreläsningar
Den här frågan tar upp betydelsen av e-föreläsningens produktionskvalitet, d.v.s. 
hur välgjord den är med avseende på video-, ljud- och innehållskvalitet. Här ser 
vi återigen ett antal tydliga ståndpunkter hos respondenterna när det gäller just 
produktionskvalitén.  Många,  erfarna  som  oerfarna,  värnar  fram  för  allt 
studenternas  upplevelse  av  lärotillfället,  d.v.s.  hur  studenter  upplever  en  e-
föreläsning i förhållande till dess produktionskvalitet. hur studenten kommer ta 
det  att  jag  ger  en  e-föreläsning  istället  för  en  vanlig  och  hur  upplevs  detta 
utifrån den kvalité jag håller. En respondent som är representativ för de mer 
oerfarna e-föreläsarna säger såhär, 

”Jag skulle inte lägga ner så mycket tid, det skulle räcka med mig framför  
en skärm där dom kan se mig prata om den powerpointen och att dom ser  
pp slides på skärmen. Jag tror inte att det är kvalitén den faller på” – R2

Detta resonemang går igen i flertalet intervjuer och visar på den bild som finns 
hos lärarna. Även här finns det mönster i svaren som visar att de lärare som har 
använt  sig  av  e-föreläsningar  oftare  har  en  mer  avslappnad  syn  på 
produktionskvalité än de lärare som inte har använt sig av det. En mer erfaren 
e-föreläsare säger detta,

”Det första jag skulle göra är att se till att förbereda mig så att jag jobbar  
med kortare sjok.  Det  har förvisso inte med kvalité  på inspelningen att  
göra utan mer formatet.  Jag skulle  också vara mer noga med att  kolla  
ljudkvalitén för ljudkvalitén är mycket avgörande. Jag skulle även vara mer  
noga med att spela in, lyssna och kolla av, blev det bra eller inte. I övrigt  
upplever  jag  att  de  presentationer  jag  använde var  bra,  jag  tycker  det  
funkade  bra  med  bildkvalitén.  Kanske  jobba  mer  multimedialt.  Det  var  
mycket PP. Kanske jobba mer med filmklipp och annat. Men i övrigt skulle  
jag inte göra så mycket annorlunda. Jag vet att jag fick kritik på att jag var  
för statisk. Eleven ville att jag skulle röra mig mer. Men hela grejen med  
detta var att göra det mer avslappnat. Jag ville inte ha något repeterande  
framföring med ett vist rörelsemönster, jag ville inte konstla till det. Utan  
jag ville mer ha det som en vanlig föreläsning, eller där går man ju men jag  
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ville ha det mer avspänt.” – R3

En respondent som inte tidigare gjort e-föreläsningar svarar så här,

”Ja, och det beror ju ganska mycket på innehållet kan jag tänka. Utan att  
ha gjort någon så skulle jag tänka ungefär som när jag gör en presentation,  
jag har  varit  inne på det  förut,  till  en konferens  exempelvis.  Så allting  
handlar om att kunna förmedla det man vill förmedla på ett så effektivt sätt  
som möjligt.  Jag  tycker  om att  arbeta  med exempel  i  alla  pedagogiska  
sammanhang av de skäl jag har angett tidigare. Jag tycker också om att  
jobba med att översätta till  den här typen av format för presentation så  
tycker jag om att jobba med bilder som en fokuspunkt som man kan prata  
kring. Jag tror att jag skulle ha ganska modesta produktionskrav på mig  
själv i termer av hur det skulle se ut. Jag tror att innehållet är det centrala  
och  jag  skulle  nog  tänka  kring  det  ungefär  som  jag  gör  med  en  
presentation på en konferens snarare än vad man tänker kring en klassisk  
föreläsning  där  man  går  in  i  ett  klassrum  och  har  en  PowerPoint  
presentation som är utformat på ett annat sätt för att sammanhanget är  
annorlunda.” – R5

En attityd som återkommer hos de mer oerfarna på området har en ambition att 
hålla det proffsig. En respondent svarar så här, 

”Jag tänker ju att jag vill göra det väldigt proffsigt och bra men det är väl  
det att man får börja inse att man kanske inte ska hålla det på en nivå att  
om det är så att det händer någonting som gör att jag måste göra om e-
föreläsningen varje gång kursen ges, för det finns ju en tanke om att kunna  
använda dom här föreläsningarna ett par gånger, men sen kan det ju vara  
så  att  det  man  väljer  ett  annat  upplägg  på  kursen  eller  man  gör  om  
kursplanen  så  det  här  man  gjorde  e-föreläsningen  om  plötsligt  ligger  
utanför  så  måste  man  ju  ändå  tänka  att  det  inte  ska  vara  så  mycket  
omöjligt  mycket  timmar  nedlagt  på  det  här  för  jag  vet  ju  inte  om jag  
kommer att kunna använda det igen. Jag har en kollega här som är väldigt  
duktig på att "tids-boxa". Det är väl någonting som jag försöker att komma  
till själv. Jag har tyvärr tendensen att lägga för mycket tid på saker och 
ting.” – R4
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5. Analys
I det här kapitlet analyserar och diskuterar vi de svar vi fått i intervjustudien 
samt  vad  som  framkommit  under  arbetet  med  den  relaterade  forskningen. 
Genom att jämföra de frågor vi ställt, de svar vi fått med den information som 
den  relaterade  forskningen  gett  vill  vi  analysera  de  svar  vi  fått  och  vad  de 
innebär för vår undersökning om lärares attityder till e-föreläsningar.

Lärares attityder till  e-föreläsningar är  en mycket vid fråga som ger stort 
utrymme  för  personliga  åsikter  vilka  baseras  till  stor  del  på  egenupplevda 
händelser och åsikter. Vid intervjuerna har vi låtit dessa åsikter blomma upp och 
låtit de intervjuade sväva iväg i sina resonemang varför det är svårt att hitta 
entydiga svar på såväl vår stora frågeställning som de intervjufrågor vi ställt. 

I analysen fokuserar vi primärt på de fyra kärnfrågorna som vi ställt under 
intervjun. Dessa är följande:

• Fråga 5: Vad tänker du på när du hör ordet e-föreläsning?
• Fråga  10:  Ser  du  några  risker  med  e-föreläsningar  som  inte  vanliga 

föreläsningar har?
• Fråga 11:  Ser du några konflikter mellan e-föreläsning och rollen som 

lärare?
• Fråga 12: Vilken produktionsnivå är lämplig?

5.1. Lärares generella syn på vad e-föreläsningar är
Vi  ställde  frågan  ”Vad  tänker  du  på  när  du  tänker  e-föreläsning”  samt 
följdfrågan ”Vad är din första association?”. Det är en av våra kärnfrågor då den 
fångar upp vad respondenten har för bild av e-föreläsningar och hur den bilden 
förhåller sig till  bl.a.  Jadin m.fl. (2009) och vår definition av e-föreläsning. Vi 
definierar  e-föreläsningar  som inspelade föreläsningar  utan åhörare eftersom 
Szpunar m.fl. (2013) menar att det är viktigt att aktivera studenterna med jämna 
mellanrum  för  att  minska  risken  för  att  de  tappar  fokus.  I  intervjuerna 
framkommer olika synsätt hos respondenterna angående vad en e-föreläsning är. 
Det kan vara allt ifrån att man spelar in en vanlig föreläsning med klass och allt,  
till att man gör det i form av en screencast där man spelar in sin egen skärm och 
har en berättande röst till (Sugar m.fl., 2010). Dessa metoder används även vid 
ett flertal universitet under undervisningsformen MOOC (massive open online 
course). 

Vi såg tidigt att det finns många olika uppfattningar om vad e-föreläsningar 
innebär.  Vi  hävdar  att  mycket  av  det  beror  på  att  e-föreläsningar  används i 
relativt liten utsträckning vid de institutioner vi tittat på. Ett par respondenter 
menar  att  det  inte  finns  någon  gemensam  plan  för  hur  e-föreläsningar  bör 
användas. Det verkar dock finnas en samstämmig bild över vad e-föreläsningar 

23



är men samtidigt finns det en uppfattning hos respondenterna att det allmänna 
kunnandet  är  lågt.  Traditionella  föreläsningar  däremot,  är  en  väl  inarbetad 
utbildningsform som lärare och studenter har en klar bild utav. Som vi nämnde 
tidigare gäller inte detta i e-föreläsningar i samma utsträckning, vilket kan vara 
en bidragande orsak till att respondenterna över lag har olika uppfattningar om 
vad e-föreläsningar är och hur de ska användas.

5.2. Risker med e-föreläsning mot klassisk föreläsning
Den andra av våra fyra kärnfrågor handlar om att e-föreläsningar kan medföra 
risker  som  inte  de  mer  klassiska  föreläsningsmetoderna  har.  I  vårt 
intervjumaterial har vi hittat ett flertal risker som respondenter har uttryckt oro 
över. De uttrycker ibland en mer generell  men likväl befogad oro över att e-
föreläsningar kommer att användas som ett sätt för institutionerna att spara in 
pengar. Denna oro återfinns hos såväl erfarna som oerfarna lärare när det gäller 
e-föreläsningar. Eftersom man bara behöver spela in en e-föreläsning en gång så 
är det inte orimligt att anta att det kan användas som en sätt att spara pengar. 
Vi menar att den tidsbesparing som e-föreläsningar medför inte ska användas 
för att spara pengar utan som en möjlighet att skapa fler tillfällen för studenter 
att lära sig via till exempel workshops eller liknande undervisningsmetoder. Det 
här är i princip innebörden av begreppet flipped classroom som Rutherfoord & 
Rutherfoord (2013) beskriver det.

Andra  risker  med  e-föreläsningar  som  respondenter  tar  upp  är  att  det 
begränsar möjligheten för studenten att ställa frågor direkt till  läraren under 
föreläsningen.  Man  resonerar  att  med  förinspelade  föreläsningar  där 
studenterna inte har direktkontakt med den undervisande läraren, skapas det en 
distans  mellan  studenten  och  läraren  vilket  försvårar  interaktionen.  En 
respondent som tar upp det här nämner förvisso att det är få studenter som 
ställer frågor under föreläsningen eller till och med efter föreläsningen. Vi anser 
att  resonemanget  hos  respondenterna  är  viktigt  och  är  en  fråga  som måste 
lyftas  i  e-föreläsningssammanhang.  E-föreläsningar  ska  inte  inkräkta  på 
möjligheten för studenterna att snabbt och enkelt kunna ställa frågor till  den 
undervisande  läraren.  Vi  hävdar  att  kommunikationen  mellan  lärare  och 
studenter  i  e-föreläsningar  är  ett  problem  som  lösas  t.ex.  med  hjälp  av 
diskussionsforum.

Ytterligare en risk som lyfts fram under diskussionerna med respondenterna 
behandlar  studenternas  oro  för  att  e-föreläsningar  kommer  att  leder  till  att 
utbildningarna i  praktiken blir  distansutbildningar.  Den här oron grundar sig 
främst på egenupplevda erfarenheter där studenter framfört detta till lärarna. 
Då  alla  vi  intervjuat  uttrycker  att  det  viktigaste  för  dem  är  studenternas 
möjlighet att lära sig och deras upplevelse av studietiden så är de tveksamma till 
att  använda e-föreläsningar.  Vi  hävdar  dock  att  en  väl  genomförd  kurs  med 
flipped classroom som föreläsningsmetod där den frigjorda tiden används för väl 
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planerade och utförda workshops m.m. inte alls riskerar att upplevas som en 
distansutbildning.

5.3. Konflikt mellan e-föreläsning och rollen som lärare
Huruvida lärare använder sig av e-föreläsningar eller inte påverkas av vilken syn 
man  har  på  undervisning.  Vilka  attityder  lärarna  har  när  det  gäller  olika 
utlärningsstilar som t.ex. e-föreläsningar är enligt Mahdizadeh m.fl. (2008) en av 
de faktorer som avgör om en lärare väljer att använda sig av det. Det är inte 
svårt att föreställa sig att viljan att använda sig av flipped classroom torde öka 
om läraren ser det som sin huvudsakliga uppgift  att stödja studenterna i  att 
uppnå de förväntade studieresultaten för kursen. 

För att uttrycka det i  termer som  King (1993) har myntat;  det torde vara 
större sannolikhet för en lärare att använda sig av flipped classroom om denne 
ser sig själv som ”the guide on the side” snarare än som ”the sage on the stage”. 
Det senare synsättet handlar om att se sig själv som den vise som sänder ut 
kunskap för studenterna att ta del av. Det är dock viktigt att ha i åtanke att King 
(1993) inte syftar på flipped classroom i sin studie utan hur en lärare ser på sin 
roll i klassrummet. Vi menar att  flipped classroom är att ta ett steg längre än 
vad som var tänkt med synsättet ”the guide on the side”.

Ett  par  respondenter  menar  att  det  finns  en  allmän  uppfattning  om  att 
lärarens  roll  innebär  att  stå  framför  sina  studenter  och  föreläsa.  Samtidigt 
upplever  man  det  synsättet  som  förlegat  och  inte  längre  aktuellt.  Ingen 
respondent ser dock någon konflikt mellan rollen som lärare och användandet av 
e-föreläsningar eller andra pedagogiska metoder som innebär att läraren inte 
står och föreläser. Snarare så ser vi att många tycker att det är självklart för 
läraren att utforska andra pedagogiska verktyg för att hjälpa studenten att nå de 
förväntade studieresultaten. En miljö som tillåter en sådan attityd är, enligt Yuen 
& Ma (2008), en bra förutsättning för att lärare ska vara positivt inställda till att 
använda sig av t.ex. e-föreläsningar.

5.4. Nivå av produktionskvalitet för e-föreläsning
E-föreläsningar kan göras på många olika sätt och om man dissekerar ordet så 
handlar det om elektroniska föreläsningar. Jadin m.fl. (2009) ger en mycket bred 
beskrivning  med  allt  ifrån  live-föreläsningar  via  nätet  till  video  eller 
ljudinspelade  föreläsningar.  I  den  här  studien  tittar  vi  på  en  av  de  mest 
förekommande formerna av e-föreläsningar, screencasts, där föreläsaren spelar 
in  sin  presentation  eller  något  annat  på  datorskärmen  till  ett  ljudspår  med 
berättarröst. Screencasts kan också innehålla andra inslag som en video från en 
webbkamera som filmar föreläsaren, men vi kommer inte att gå inte på sådana 
detaljer här. 

En  föreläsare  kan  välja  att  göra  screencasts  på  många  olika  sätt  med 
varierande  grad  av  produktionskvalitet.  Produktionskvalitet  definierar  vi  här 
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som den nivå av olika kvaliteter som e-föreläsningen har. Kvaliteter i det här 
fallet syftar på video-, ljud- och innehållskvalitet. Ett exempel på e-föreläsning av 
mycket god kvalitet är en som har bra upplösning, där ljudet är klart hörbart 
utan bakgrundsbrus och där innehållet är anpassat för e-föreläsningsformatet. 
Generellt sett tar en e-föreläsning med sådan hög ambitionsnivå en längre tid 
att  redigera  men  leder  till  ett  bättre  resultat.  Dålig  kvalitet  kan  vara  låg 
upplösning, där ljudet är inspelat i en bullrig miljö med dålig mikrofon och där 
innehållet är mestadels text. En e-föreläsning av den här kvaliteten behövs inte 
ens redigeras om den spelas in i ett stycke och blir därför snabbare att göra men 
leder till ett mindre bra resultat.

Varför vi är intresserade av vad respondenterna har för förväntningar på sig 
själva när det kommer till produktionskvalitet är för att det sannolikt påverkar 
huruvida en lärare känner att denne har tid att göra en e-föreläsning eller ej. 
Om en lärare har för höga krav på sig själv vad gäller produktionskvalitet så tar 
processen att skapa en e-föreläsning lång tid och därför kan läraren välja bort 
det. 

Många  respondenter  var  måna  om  hur  studenterna  skulle  uppfatta  e-
föreläsningarna men samtidigt var nästan alla överens om att det realistisk sett 
inte går att hålla för hög nivå av produktionskvalitet, då läraren skulle förlora 
fördelen med återanvändbarhet i e-föreläsningar. Om någon förändring skulle 
göra  innehållet  inaktuellt  skulle  det  krävas  alldeles  för  mycket  arbete  att 
korrigera detta. Ett par lärare vittnar om hur de försökte ha höga krav men på 
grund  av  tidsbrist  insåg  att  det  var  svårt  att  göra  e-föreläsningar  med den 
ambitionsnivån  och  valde  därför  att  sänka  ambitionsnivån  och  göra  en  e-
föreläsning med lägre produktionskvalitet.

Den relaterade forskningen vi tar upp berör ett antal faktorer till  vad som 
avgör om lärare använder sig av e-föreläsningar eller ej. Produktionskvalitet är 
dock inte en av dem och därför kan vi inte jämföra våra resultat med tidigare 
studier.  För  att  utbildningsinstitutioner  på  ett  effektivt  sätt  ska  kunna 
uppmuntra  lärare  att  använda  e-föreläsningar  bör  det  finnas  gedigna 
undersökningar av vad studenter anser vara tillräckligt god produktionskvalité. 
Med utgångspunkt ifrån sådana studier kan lärare lägga sin produktkvalitet på 
en rimlig nivå och därmed spara tid.
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6. Diskussion och slutsats
Här gör vi en sammanfattande analys av resultatet från vår studie och vad det 
innebär i förhållande till den relaterade forskningen. Vi kan konstatera att de 
slutsatser vi drar går mestadels i linje med den relaterade forskningen. Yuen & 
Ma (2008) tar upp sociala tryck som en avgörande faktor för huruvida lärarna 
använder  sig  av  e-föreläsningar  eller  ej,  och  svaren vi  fått  tyder  på  att  det 
sociala sammanhang som vi tittat på är öppet för e-föreläsningar och alternativa 
metoder. Lärarnas attityder till e-föreläsningar är positiva men också realistiska. 

Enligt  Mahdizadeh  m.fl.  (2008) är  en  viktig  faktor  för  användandet  av  e-
föreläsningar att läraren ser ett tillfört värde med att använda sig av det och 
svaren från respondenterna indikerar på att det finns varierande uppfattningar 
om hur mycket e-föreläsningar kan tillföra. Av denna anledning argumenterar vi 
för  att  lärare  behöver  en  bredare  förståelse  för  hur  studenter  ser  på  e-
föreläsningar och hur de ser på det tillförda värdet av dessa eftersom det är de 
som ska ta del av undervisningen. Detta är en möjlighet för vidare forskning 
vilket kan bidra till en ökad förståelse mellan lärare och studenter samt är något 
som kan ligga som underlag för beslut. 

En fråga som inte berörs i  den relaterade forskningen är ambitionsnivån i 
skapandet av e-föreläsningar. På denna fråga svarade respondenterna allt ifrån 
att produktionskvaliteten nästan måste vara i stil med TV-produktioner till att 
det går bra att spela in en presentation på en laptop. En del vittnade om att haft 
alldeles för höga förväntningar på sig själva och varit tvungna att lägga sig på 
en lägre ambitionsnivå och göra e-föreläsningen enklare. 

Vi ser e-föreläsning som ett relativt nytt verktyg som förmodligen kommer att 
förändras under de kommande åren allt eftersom det blir en mer naturlig del av 
undervisningspedagogiken. Det är bl.a. utbildningsinstitutionerna som påverkar 
om eller när detta sker baserat på de faktorer som vi tagit upp i den relaterade 
forskningen.

Då vår studie är mycket liten och begränsad till ett universitet så kan det vara 
svårt att applicera vårt resultat på ett större sammanhang. För att få en bredare 
förståelse så bör man göra en mer omfattande studie av fler lärosäten. Antal 
intervjuade, totalt åtta personer, är mycket liten i sammanhanget och ger mera 
en fingervisning om vad man kan forska vidare på inom området. På grund av 
ojämn könsfördelning på de institutioner vi valt samt svårigheter att få kontakt 
med respondenter, bestod samtliga av män i en genomsnittlig ålder av 45. Det 
kanske inte ger en helt rättvisande bild av hur verkligheten ser ut.

Det är också viktigt att se resultatet mot bakgrund av att studien främst är 
utförd på institutionen för informatik och till viss del på institutionen för fysik. 
Båda  institutioner  är  tekniskt  lagda  och  vi  menar  att  lärare  på  dessa 
institutioner är mer bekväma med att använda sig av ny teknik än de som inte 
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kommer från tekniskt inriktade institutioner.
Syftet  för  studien  var  att  söka  anledningar  till  varför  e-föreläsningar  inte 

används i särskilt stor utsträckning och att göra det genom att svara på frågan 
om vilka attityder lärare har till e-föreläsningar. Vi kan konstatera att de lärare 
vi intervjuat har en generellt positiv attityd till e-föreläsningar och det upplevs 
inte som något kontroversiellt eller något som går emot deras syn på rollen som 
lärare. E-föreläsningar ses som vilket annat pedagogiskt verktyg som helst med 
dess fördelar och nackdelar och används när det anses att det passar. Åsikterna 
om hur pass bra e-föreläsningar är som ett pedagogiskt verktyg går isär och 
detta kan ha sin grund i bristande kunskap om hur e-föreläsningar kan bidra till 
pedagogiken samt studenternas åsikt i frågan.
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Bilaga 1

Intervju om e-föreläsningar

Vi  är  två  studenter  som  skriver  en  c-uppsats  om  lärares  attityder  till  e-
föreläsningar  (inspelade  föreläsningar).  Uppsatsens  syfte  är  att  undersöka 
lärarnas attityder till e-föreläsningar och hur dessa påverkar användandet av e-
föreläsningar  i  utbildningen.  Här  är  lite  viktigt  att  veta  om  intervjun  och 
undersökningen:

• Intervjun tar ca 40min att genomföra 
• Intervjun sker på tid och plats överenskommen av båda parter
• Medverkan är helt frivillig
• Du kan när som helst avbryta medverkan
• Dina svar är anonyma och kommer att kodas i undersökningen
• Du kan när som helst kontakta oss med frågor om undersökningen
• Ditt svar är unikt och går inte att ersätta och vi är därför tacksamma för 

din medverkan

Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras i en rapport. Vi hoppas du 
vill hjälpa oss att få svar på vår frågeställning!
Har du några som helst frågor före eller efter intervjun kan du kontakta oss på 
petter@karkea.se eller 0730371015.
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Bilaga 2
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Nr Fråga

1 Hur länge har du arbetat som lärare?

2 Vilka ämnen föreläser du i? Praktiska/Teoretiska

3 Har du ämnet som du lär ut som hobby?

4 Hur ser en föreläsning ut enligt dig?

5

6

7 Hur känner du inför att stå framför en kamera?

8 Hur ser du på att dela en e-föreläsning med kollegor?

9 Hur ser du på att dela publikt?

10

11

12

Vad tänker du på när du tänker ”e-föreläsning”. Vad är din första 
association? Varför/Utveckla?

Har du använt dig av e-föreläsningar? Om ja, varför? Om nej, varför 
inte?

Ser du några risker med e-föreläsning som inte vanlig föreläsning 
har och är det något som oroar dig?

Ser du någon konflikt mellan e-föreläsning och rollen som lärare i att 
läraren inte behöver föreläsa då studenterna kan se ett videoklipp 
istället?

Om du skulle göra en e-föreläsning, vilken nivå i 
”produktionskvalitet” anser du är lämplig?
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