
 

 

Lärarna och Studi.se 
En studie av lärares uppfattningar om användande av det digitala 

läromedlet Studi.se 

Sanna Bodemyr och Ulrika Nilsson 

 

 

Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom  

området Teknik och lärande 

Stockholm, 2014 

 

 

  

 

 

 



  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Lars Geschwind, Institutionen för lärande, KTH 

Huvudhandledare: Carl Hamilton, Institutionen för transportvetenskap, KTH  

Biträdande handledare: Lena Geijer, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet 

Extern handledare: Carl Hamilton, Komplementskolan AB  



  3 

 

Abstract 
This study is a thesis project for the program Civilingenjör och Lärare at KTH. The study was 

conducted in spring 2014 in collaboration with Komplementskolan AB which has developed the 

educational material Studi.se, the focal point of this study. 

The overall aim of the study is to increase the knowledge of the participant teachers’ conception and 

use of the educational material Studi.se. The second purpose is to increase knowledge about the forms 

of use some of these teachers apply or claim to apply when using Studi.se. Theoretical framework 

used is constructivism and the notions of Piaget: adaptation, assimilation and accommodation. Roger’s 

Innovation-Decision process and Puentedura’s SAMR-model have been the analysis tools used.  

The method used is that of triangulation where action research has been supplemented by 

questionnaire, interviews and observations, as well as the analysis of logged data over schools' test 

periods. 

The results show that one of the main reasons for using Studi.se is that the educational material has a 

good basic level which to a great extent fit the needs of students with special needs. Additional reasons 

for using Studi.se are that the educational material is simple, time saving and suitable for reviewing 

and repetition. Reasons for not using Studi.se is an initial lack of time, the cost, lack of transparency at 

first glance and the perceived challenge given through the material. Studi.se is primarily used as a 

supplement to the regular curriculum where the material is mainly used individually in the form of 

repetition, variation and to cover things that the students have missed.  

Keywords 
Studi.se, Komplementskolan, digital education, SAMR-model, Innovation-Decision Process, teaching, 

learning  
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Sammanfattning 
Denna studie utgör ett examensarbete på programmet Civilingenjör och Lärare, inom teknik och 

lärande på KTH. Studien har utförts under våren 2014 i samarbete med Komplementskolan AB som 

tagit fram läromedlet Studi.se kring vilket arbetet kretsat. 

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om de skäl lärarna i studien ger uttryck för, för att 

använda eller inte använda läromedlet Studi.se. Det andra syftet är att öka kunskapen om de 

användningsformer några av lärarna tillämpar eller säger sig tillämpa vid användande av Studi.se. 

Studien utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv med stöd i Piagets begrepp adaptation, assimilation 

och ackommodation. Rogers Innovation-Decision process och Puenteduras SAMR-modell utgör 

arbetets analysverktyg. 

Insamlingen av data har skett genom en metodtriangulering där aktionsforskning har kompletterats av 

enkätundersökning, intervjuer och observationer samt av analys av loggad data över skolors 

testperioder.  

Studiens resultat visar att ett av de främsta skälen för att använda Studi.se är att ämnesmaterialet håller 

en bra grundläggande nivå som i stor utsträckning passar elever med särskilda behov. Ytterligare skäl 

för användande är att läromedlet är enkelt, tidsbesparande och lämpar sig för repetition. Skäl till att 

inte använda Studi.se är en initial tidsbrist, kostnaden, brist på tydlighet i första mötet och upplevd 

avsaknad av utmaning i materialet. Studi.se används i huvudsak som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen där materialet framförallt används individuellt i form av repetition, variation och för 

att täcka upp sådant som eleverna missat.  

Nyckelord 
Studi.se, Komplementskolan, digitalt läromedel, SAMR-modellen, Innovation-Decision Process, 

lärande, undervisning  
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1. Inledning 
I det här avsnittet presenteras studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. Här presenteras även 

läromedlet Studi.se mer ingående. 

”Kul!” tänkte vi, när vi fick möjligheten att göra en laborationsfilm i fysik för mellanstadiet. Efter en 

dags inspirationsmässigt läsande av kursböcker, befintligt material på Studi.se, Google-sökande och 

YouTube-tittande bollade vi idéer med andra och varandra för att slutligen bestämma oss för att 

laborationen skulle beröra konvektion, alltså strömning av värme.  

”Okej, sen kan vi zooma in där.” ”Blir det inte bättre om det kommer först?” ”Ja, men ser man det där 

ordentligt?” ”Vad säger vi då?” 

Diskussionen hade än så länge bara tagit sin början. Som fysiker vet vi att vatten av en viss temperatur 

inte är kallt, utan bara mindre varmt.  

”Ja, men hur säger vi då? Kyskåpskallt?” ”Okej, men om vattnet med lägre densitet hamnar överst, 

måste vi förklara varför?” 

Vi la mycket tid på faktasökande och diskussioner kring vilka begrepp som skulle användas och vad 

som kunde sållas bort och förenklas, utan att införa felaktigheter. Begreppen och orden fick inte vara 

fel men var ändå tvungna att vara begripliga för mellanstadieelever. Vi ville ge eleverna en möjlighet 

att förstå innehållet oberoende av förförståelse, samtidigt som vi ville erbjuda dem en möjlighet att 

själva djupdyka genom till exempel en klassrumsdiskussion. 

Urvalet i vad som skulle inkluderas och exkluderas i laborationsfilmen öppnade upp frågor kring vad 

som skulle hända med filmen sen, efter att den lämnat våra händer. Vem är det egentligen som ska 

använda filmen, och på vilket sätt? frågade vi oss. Hur ska vår lilla film passa in i skolors användande 

av IKT-verktyg. 

Möjligtvis skulle filmen användas för att flippa klassrummet, det vill säga för att delas ut som hemläxa 

för att öppna upp för att ge mer tid till djupare diskussioner i klassrummet. Kanske skulle de 35 % av 

lärarna, vars elever har en dator var (en-till-en), i Lärarnas Riksförbunds (2013) enkät låta sina elever 

fritt titta på filmen i klassrummet. Skulle kanske ingen lärare inom de naturorienterande ämnena ens ta 

material till sig, då lärarna i samhällskunskap och svenska är de som är bäst på att använda digitala 

läromedel i undervisningen (Skolverket, 2013). Klart stod för oss att denna film skulle göra anspråk på 

att hjälpa lärarna att hjälpa eleverna konstruera sin bild av världen inom ämnet fysik. 

Beskrivning av Studi.se 
Studi.se är namnet på ett webbaserat läromedel. Läromedlet är tillgängligt via den webbadress som 

namnet utgör. Läromedlet är framtaget för mellan- och högstadiet. Företaget Komplementskolan AB, 



  9 

 

med säte i Stockholm, påbörjade utvecklandet av läromedlet 2011. Lanseringen av läromedlet ägde 

rum under januari 2013. Idag sysselsätts 12 heltidstjänster med utvecklingsarbetet av Studi.se. 

Läromedlet är uppbyggt av två delar. Den första delen, kallad lektionsvyn, utgörs av ämnesmaterial i 

vart och ett av de tio skolämnena biologi, kemi, fysik, religion, geografi, samhällskunskap, historia, 

svenska, engelska och matematik. Den andra delen, kallad lärarvyn, utgörs av en samling funktioner, 

riktade till undervisande lärare. Utifrån den gällande läroplanen för grundskolan, LGR 11, har 

behöriga lärare tillsammans med företaget tagit fram ämnesmaterialet, som består av ämnesspecifika, 

korta filmer med tillhörande frågor, så kallade videolektioner och quiz. Företaget menar att materialet 

för högstadiet är komplett då det täcker läroplanens centrala innehåll. Material för mellanstadiet släpps 

succesivt, och finns i dagsläget tillgängligt i alla ovan listade ämnen, utom engelska, kemi och 

matematik. Ett visst mått av spelifiering förekommer också i läromedlet, vilket förklaras mer ingående 

nedan. Några skärmdumpar av Studi.se (bilder med delar av bildskärmen från läromedlet) återfinns i 

Bilaga I: Bilder från Studi.se. 

Företaget Komplementskolan AB betonar lärarens betydelse i undervisningen samt hur Studi.se kan 

underlätta lärarnas arbete. 

De begrepp hämtade från läromedlet Studi.se, som mest frekvent används i detta examensarbete, 

presenteras i Tabell 1 nedan. Dessa beskrivs även mer utförligt i texten nedan.  

Tabell 1 – Frekvent använda begrepp, specifika för Studi.se 

Begrepp Förklaring 

Videolektion Kort film som behandlar utvald del av ett skolämne. 

Quiz Frågor tillhörande en videolektion. 

Uppgift Instruktioner från lärare till elev om videolektioner och quiz. 

Studi-admin Den lärare på en betalande eller testande skola som kan godkänna de lärare som 

vid registrering angett skolans namn. 

Testperiod Den 30-dagarsperiod då skolan kostnadsfritt kan testa alla ämnen och alla 

funktioner tillgängliga via Studi.se. 

Användare, testperiod och licenser 

Tillgång till Studi.se kan erhållas på olika sätt, vilka redogörs för nedan. 

Registrering av användare  
För tillgång till Studi.se måste en registrering genomföras. Vid registrering skapas ett användarkonto 

som gör det möjligt att logga in på webbplatsen. Inloggningsuppgifterna består av en giltig epostadress 

och ett valfritt lösenord. Vidare anges, vid registreringen, vilken roll som innehas; elev, lärare eller 

något annat samt skoltillhörighet och eventuell skolklass. Efter registrering automatgenereras ett mejl 

till den angivna epostadressen. Användaren måste själv aktivera sitt användarkonto genom att följa 

instruktionerna i mejlet.  
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Att registrera sig, och därigenom skapa ett användarkonto, kostar inget och kan göras av vem som 

helst. Efter registrering på sidan kan användaren titta på tre videolektioner och göra tre quiz. För att få 

tillgång till mer ämnesmaterial kan användare vidta nedan beskrivna åtgärder. 

Testperiod 
En lärare som registrerat sig kan starta en testperiod för sin skola, vilket ger tillgång till obegränsat 

antal elev- och lärarlicenser i trettio dagar. En elevanvändare har under testperioden tillgång till hela 

lektionsvyn och en läraranvändare har tillgång till både lektionsvyn och lärarvyn. Efter testperioden 

kan lärarna på den testande skolan välja att betala för Studi.se. En skola kan i regel bara ha en 

testperiod. 

Skollicenser 
Skolor kan, oavsett om de haft testperiod eller ej, betala för licenser till sina elever. Då är kostnaden 15 

kronor per elev, ämne och år, där antalet licenser måste uppgå till minst 28 stycken. Eleverna får vid 

ett sådant inköp tillgång till videolektioner och quiz i de ämnen och under den tidsperiod som skolan 

betalat för.  Obegränsat antal lärare på skolan får vid inköp av skollicenser även tillgång till lärarvyn. 

Tanken är att varje elev registrerar sig själv och därigenom skapar sitt eget användarkonto. 

Privata licenser 
Elever och lärare kan köpa privata licenser, vilket kostar 49 kronor per månad och innebär tillgång till 

allt ämnesmaterial i lektionsvyn. 

Godkännande av användare 
Ingen automatisk kontroll görs av att en elev eller lärare har angett rätt skola. Vid skolors inköp av 

licenser kontrolleras denna överensstämmelse av lärare på skolan. En lärare på en betalande skola 

tilldelas rollen som så kallad Studi-admin och är därigenom ansvarig för att godkänna lärare (genom 

att klicka på ”Acceptera”) som vid registrering angett skolans namn. Lärarna får därigenom full 

tillgång till de delar av Studi.se som skolan betalat för. Samtliga lärare på en betalande skola kan, 

enligt samma princip, godkänna elever. Samma registrerings- och kontrollprocess sker vid en 

testperiod. Läraren som startat testperioden tilldelas vanligen rollen som Studi-admin.  

Lektionsvyn: Ämnesmaterialet 

Ämnesmaterialet är sorterat under vart och ett av de tio ovan nämnda skolämnena. Inom varje ämne 

delas materialet först in under årskurskategorierna ”Årskurs 4 till 6” och ”Årskurs 7 till 9”. Därefter är 

filmerna kategoriserade efter ämnes- och årskursspecifika huvudkategorier, för att sedan delas in 

ytterligare i underkategorier (se figur). Användaren kan själv välja att sortera materialet efter den 

kategorisering som företaget gjort eller efter punkterna i läroplanens centrala innehåll för respektive 

ämne. Inom varje underkategori finns ett antal korta videolektioner med tillhörande quiz. Under alla 
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videolektioner finns antingen en skriftlig sammanfattning av innehållet eller videolektionens talmanus 

utskrivet i sin helhet. 

Videolektion 
En cirka 2-5 minuter lång film som behandlar en utvald del ur skolämnets centrala innehåll i LGR 11. 

Samtliga filmer innehåller en berättande lärare, som oftast även är med i bild. En och samma lärare 

deltar i alla filmer inom ett visst ämne och en viss årskurskategori. Filmernas utseende varierar mycket 

då de tidigare filmerna spelats in framför en whiteboard medan de senare inspelningarna gjorts framför 

en greenscreen.  I de filmer där whiteboard använts skriver läraren ofta på tavlan under filmens gång, 

medan bilder och animationer har lagts till genom redigering i efterhand. I de filmer där greenscreen 

använts har hela bakgrunden redigerats i efterhand för att följa lärarens rörelser och vad läraren säger. 

Lärarens berättande ackompanjeras av egenproducerade bilder, animationer och även en del 

fotografier. 

Quiz 
I anslutning till varje videolektion har ett antal frågor, fördelade över tre svårighetsnivåer, tagits fram 

utifrån videolektionens innehåll. Hur många frågor som finns varierar mellan videolektionerna. 

Besvarandet av frågor sker oftast genom att välja ett eller flera alternativ från en lista. På en del frågor 

består svaret i att para ihop alternativ, eller genom att själv skriva ett svar. Då en fråga besvarats 

indikeras direkt om svaret är rätt. Om svaret är fel visas de korrekta alternativen eller det rätta svaret. 

Quizen innehåller ett spelmoment med liv, så kallade hjärtan. Varje rätt svar genererar poäng till 

eleven. Vid ett felaktigt svar förloras ett hjärta och efter tre felaktiga svar börjar quizet om. Nivåerna 

kallas ”Lätt”, ”Mellansvår” och ”Svår”. Den första nivån innehåller inga frågor där fler alternativ kan 

vara rätt, medan det i den sistnämnda nivån finns frågor där flera alternativ kan vara rätt.  

Lärarvyn: Funktionerna 
Lärarvyn består av funktioner ämnade att användas i och för undervisning, samt några verktyg av 

administrativ karaktär. Läraren kan i lärarvyn bland annat dela ut uppgifter till eleverna. En uppgift 

består av lärarens anvisningar till videolektioner som eleven ska se och quiz som eleven ska klara av. 

Uppgifter kan delas ut till en elev, en grupp elever eller en hel klass och ska genomföras före ett utsatt 

datum. Eleverna meddelas om uppgiften då de loggar in på sitt användarkonto eller via mail. Läraren 

kan även uppge att elevernas vårdnadshavare meddelas om uppgiften via mejl. Läraren kan följa 

elevernas genomförande av uppgiften på detaljnivå. Läraren har möjlighet att ta del av exakt vilka 

elever som svarat rätt på vilken fråga. Läraren har i lärarvyn även möjlighet att dela ut individuella 

studieplaner med delmål i verktyget som kallas Studiplan. Delmålen är utformade på samma sätt som 

uppgifterna, med skillnaden att de riktas till endast en elev och kan innehålla flera delmål över en 

längre tid. 
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De administrativa verktygen består av en elevlista och en lärarlista samt en prenumerationsöversikt. 

För varje skola finns en elevlista över de elever som angett skolan vid registrering. Här godkänner 

lärare elever om skolan har licenser eller genomför testperiod. Här finns även en översikt för varje 

klass. Översikten visar vilka quiz eleverna klarat, samt på vilken nivå. För varje skola finns även en 

lärarlista över de lärare som angett skolan vid registrering. Här godkänner Studi-admin lärare om 

skolan innehar licenser eller genomför en testperiod. I prenumerationsöversikten kan lärare hantera 

skolans inköp av licenser vad gäller antal elevlicenser och ämnen. 

Studi.se på arabiska 
Parallellt med det här examensarbetet under vårterminen 2014 har Komplementskolan AB genomfört 

ett projekt där videolektioner för högstadiet i ämnena biologi, kemi och religion textats och dubbats till 

arabiska. Skolor anslutna till det projektet har antingen anmält sig självmant eller kontaktats av 

företaget. Skolor som deltagit i Studi.se på arabiska har fått tillgång till gratis licenser i alla ämnen 

under ett år.  

Syfte och frågeställningar 
Ett övergripande syfte är att öka kunskapen om de skäl lärarna i studien ger uttryck för, för att använda 

eller inte använda läromedlet Studi.se. Det andra syftet är att öka kunskapen om de användningsformer 

några av lärarna tillämpar eller säger sig tillämpa vid användande av Studi.se. 

Frågeställningar: 

1. Vilka skäl framkommer vid studium av - och vilka skäl anger lärarna i studien, för att använda 

eller inte använda Studi.se? 

2. Vilka användningsformer framkommer vid studium av några av lärarna som använder sig av 

Studi.se? 

3. Kan några slutsatser, och i sådana fall vilka, dras om parternas (företaget och lärarnas) 

relation?  

Avgränsningar 
Studien är avgränsad inom det konstruktivistiska perspektivet. Studien har även avgränsats till att 

endast studera lärarna och inte eleverna, det trots att eleverna kan anses påverka lärarnas eventuella 

användande av Studi.se. Studien har begränsats till vårterminen 2014 och urvalet av informanter och 

respondenter har i stor utsträckning begränsats till deltagare i Studi.se på arabiska (se mer i 

metodavsnitt).  

Disposition 
Arbetet inleds med en inledning där en beskrivning av problematiken och Komplementskolan AB 

redogörs för. I arbetets andra avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare 
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forskning. Det tredje avsnittet beskriver den metodtriangulering som studien tillämpat. Empirin 

presenteras i det fjärde avsnittet för att slutligen analyseras och diskuteras i det femte avsnittet. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning 
I det här avsnittet ges de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskningen som i senare avsnitt 

återkopplas till för analys och diskussion. 

Denna studie tar utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv. Konstruktivismen utgår från att varje 

människa aktivt försöker förstå sin omgivning och därigenom konstruerar sin egen bild av omvärlden 

(Claesson 2007, 26). Lärandet hos en individ är en aktiv process som utgår från den förförståelse och 

därigenom den tankestruktur som den lärande individen redan har (Claesson 2007, 28). Claesson 

(2007) menar att en konstruktivistiskt inriktad lärare därför måste identifiera sina elevers 

tankestrukturer och konstruktioner av omvärlden, för att senare, genom att tillhandahålla erfarenheter 

för meningsskapande, bygga vidare på dem. Ett av de främsta namnen inom konstruktivismen är Jean 

Piaget. Nedan beskrivs Piagets övergripande syn på lärande (se Piaget, 2008) med begrepp tagna från 

boken Barnets själsliga utveckling vilken är en samling av Piagets översatta artiklar publicerade 

mellan åren 1940-1964. 

Piaget menar att våra handlingar, vare sig de består av tankar, känslor eller rörelser, utförs till följd av 

en drivkraft i form av ett behov. Ett behov är ett uttryck för obalans i det jämviktstillstånd som den 

själsliga utvecklingen hela tiden strävar efter. Obalansen uppstår då vi måste rätta oss efter 

förändringar som uppstått utanför eller inom oss. Strävan mot jämvikt är enligt Piaget den djupaste 

drivkraften bakom mänskligt handlande. Handlandet, som alltså består i att uppnå jämvikt, avslutas 

när våra behov är tillfredsställda, då jämvikt återigen har infunnit sig. Handlandet strävar dessutom 

efter en mer stabil jämvikt än den som fanns innan obalansen uppstod. Jämvikten är på inget sätt ett 

statiskt vilotillstånd, utan innebär maximal aktivitet från individen, enligt Piaget (2008: 112-113) 

Behovet som uppstår har två syften. Det första syftet är ”att ’assimilera’ den yttre världen med de 

redan uppbyggda strukturerna” (Piaget, 2008:18) vilket innebär att individen känner igen en 

förändring utifrån redan existerande tankestrukturer. Det andra syftet består i att ”återpassa dessa 

strukturer i linje med genomgångna omvandlingar, alltså att ’ackommodera’ dem till yttre objekt” 

(Piaget, 2008: 18), vilket innebär att omforma tankestrukturen för att passa de yttre eller inre 

förändringarna. Gradvis kan individen assimilera större delar av omgivningen, vilket enligt Piaget är 

vad hela det psykiska livet har som mål. Jämvikten mellan assimilationen och ackommodationen 

kallas av Piaget för adaptation, vilket är ”den psykiska jämviktens allmänna form” (Piaget, 2008:19). 

Piaget beskriver även hur barnet succesivt mognar genom olika utvecklingsstadier. Under varje sådant 

stadium råder ett särskilt jämviktstillstånd, beroende av de egenskaper som karaktäriserar det, men 

utvecklingen strävar mot en ”alltmer pådriven jämviktssträvan” (Piaget, 2008:16).  
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Innovation- Decision Process 

För att förstå lärares skäl till användande eller icke-användande och eventuellt implementerande av 

Studi.se används i denna studie Everett M Rogers (2003) beskrivning av det han kallar The 

Innovation-Decision Process, där Studi.se ses som en innovation att fatta ett beslut kring. Rogers 

processmodell, som är en del av en hel teori kallad Diffusion of Innovations, bidrar här med begrepp 

som används för analys av studiens resultat. Modellen tillhandahåller ett ramverk som främst används 

för att besvara den första frågeställningen.  

Några av de grundläggande begrepp som Rogers använder sig av är innovation, adoption och 

diffusion.  Innovation definieras som en idé, praktik eller ett objekt som uppfattas som nytt av dem 

som överväger adoption. Beslutet att använda sig av en innovation fullt ut är det som benämns som 

adoption, medan diffusion beskriver hela kommunikationsprocessen då en innovation kommuniceras 

inom ett visst socialt system över tid och via vissa kanaler (Rogers, 2003: 473-476).  Tydliga 

paralleller kan här dras till konstruktivismen där Innovation-Decision-processen kan ses som en 

process av assimilation och ackommodation till den yttre och eventuellt inre förändring som den nya 

innovationen innebär. En process som resulterar i ett användande, en adoption, kan med Piagets termer 

ses som en bekräftelse på den adopterande individens adaptation.  

Innovation-Decision-processen beskriver i fem steg hur en innovation går från att vara okänd till känd, 

hur attityder formas, hur beslut om adoption fattas för att sedan implementeras och användas 

kontinuerligt. Processen behandlar olika sätt att hantera den osäkerhet som ett sådant beslut ofta 

innebär (Rogers, 2003:168).  Processen kan genomgås av såväl en individ som en annan beslutande 

enhet bestående av flera personer. Nedan beskrivs processen utifrån en individ. Förutsättningar som är 

av betydelse för hur denna process ser ut för en viss individ och innovation är individens tidigare 

praxis, individen upplevda behov och problem, individens benägenhet att ta till sig nya innovationer, 

samt de normer som finns i det sociala system där individen ingår. Ytterligare personliga egenskaper 

hos individen som Rogers menar är av vikt för hur processen ser ut och för eventuell adoption av en 

individ är bland annat individens socioekonomiska bakgrund och individens kommunikationsbeteende 

(Rogers, 2003:170).  

Kunskapsfasen (The Knowledge Stage) 

Detta första steg i processen består framförallt av kognitiv aktivitet hos individen. Då människor får 

kunskap om en ny innovation kan det bero på att en passiv individ exponerats för kunskapen eller att 

en aktiv individ sökt sig till kunskap.  Aktiva, kunskapssökande individer tenderar att exponera sig 

själva för saker som överensstämmer med deras intressen, behov, existerande attityder och 

uppfattningar (Rogers, 2003: 171). Detta kallar Rogers för selective exposure och innebär att individen 

medvetet eller omedvetet väljer bort sådant som inte, så att säga, faller dem i smaken. Selective 

perception är när individen tenderar att tolka olika budskap om en ny innovation efter redan 
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existerande attityder och uppfattningar (beliefs).  Det är inte nödvändigtvis så att behovet av en 

innovation föregår upptäckten av den. Behovet kan också uppstå i och med upptäckten av 

innovationen (Rogers, 2003: 172). Rogers (2003: 173) nämner tre olika typer av kunskaper. 

Awareness-knowledge innebär att känna till innovationen och är en kunskap som kan trigga ytterligare 

kunskapssökande. Sökandet efter denna kunskap sker framförallt i kunskapsfasen, men kan ske även i 

övertygnings- och beslutsfasen. How-to knowledge (hur-göra) åsyftar kunskaper om hur innovationen 

kan användas. Om individen inte fått tillräcklig kunskap av denna typ innan testande och adoption av 

innovationen är det sannolikt att innovationen inte adopteras eller inte används. Principles-knowledge 

(hur fungerar) innebär djupare förståelse för bakomliggande principer som gör att innovationen 

fungerar på det sätt den gör. Vanligen kan en innovation adopteras utan denna typ av kunskap, men för 

lite av den vid implementeringen kan göra att den inte används på rätt sätt, mest effektivt, eller 

kontinuerligt. Om individen fått för lite information eller upplever innovationen som irrelevant tar 

denne sig troligtvis inte vidare till nästa steg.   

Övertygningsfasen (The Persuasion Stage) 

I denna fas, som framförallt består av emotionell aktivitet, bildar individen positiva eller negativa 

attityder rörande innovationen (Rogers, 2003: 174-175). Här formas attityder men det måste inte 

nödvändigtvis vara i en riktning som stödjer innovationen och dem som sprider den. Här söker 

individen efter information som hen anser trovärdig och information om hur innovationen kan passa 

hens situation i framtiden. Det är under denna fas som den generella uppfattningen om innovationen 

bildas. Här spelar uppfattningen om innovationens attribut i form av relativ fördel, kompatibilitet, 

komplexitet, testbarhet och observerbarhet (se Attribut hos innovationen nedan) in. Framförallt litar 

individen på närstående källor, exempelvis kollegor, för information i denna fas. 

Beslutsfasen (The Decision Stage) 

I denna fas fattas beslut om huruvida innovationen ska adopteras eller ej. Innovationen kan antingen 

adopteras, eller avslås (rejection). Att avslå en innovation kan vara ett aktivt eller passivt beslut, där 

det passiva innebär att individen egentligen aldrig överväger adoption (Rogers, 2003: 178). Ytterligare 

ett sätt att hantera osäkerheten kring en innovation är att testa den. De innovationer som kan testas 

adopteras ofta snabbare (Rogers, 2003: 177). 

Implementationsfasen (The Implementation Stage)  

Då detta steg påbörjas har beslut om adoption fattats. Innovationen ska nu in i den befintliga 

verksamheten. Fortfarande finns viss osäkerhet om innovationens kommande konsekvenser (Rogers, 

2003: 179). Denna fas når sitt slut när innovationen inte längre ses som något nytt utan som en naturlig 

del i verksamheten (Rogers, 2003: 180). Under denna fas kan även reinvention uppstå. Detta innebär 

att den nya innovationen tillämpas på nya och andra sätt, skilda från innovatörernas ursprungliga 
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tankar. Detta behöver inte vara något dåligt då det kan göra att innovationen ännu bättre passar 

individen (Rogers, 2003: 180-188).  

Konfirmationsfasen (The Confirmation Stage) 

I denna fas kan individen välja att fortsätta använda innovationen, eller att inte göra det. Beslutet att 

inte välja innovationen kan bero på att innovationen ersätts av en annan eller att innovationen inte kan 

uppfylla det som antagits vilket leder till missnöje. Rogers (2003: 190-191) kallar dessa två för 

discontinuance vilket innebär att innovationen upphör att användas trots att den adopterats. 

Attribut hos innovationen 

Rogers (2003: 217-266) nämner fem attribut hos innovationen som påverkar hur snabbt hur individen 

tar till sig innovationen (rate of adoption). Hur innovationen upplevs av någon i en beslutsprocess, 

utifrån dessa fem punkter kan vara avgörande för adoptionen och adoptionens hastighet.  Även dessa 

fem attribut har att göra med individens strävan att minska osäkerheten i en Innovation-Decision 

process. De fem olika attributen kallas, fritt översatt, för relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, 

testbarhet och observerbarhet. 

Relativ fördel innebär den upplevda fördel som innovationen har jämfört med de saker den ersätter. 

Dessa fördelar kan bland annat vara av ekonomisk karaktär. Den relativa fördelen kan också bestå i att 

innovationen upplevs som exempelvis tids- och anstängningsbesparande, eller att belöningen kommer 

snabbare med den nya innovationen. 

Kompatibilitet har att göra med hur väl innovationen upplevs passa in i det befintliga. Det befintliga 

som innovationen ska förhålla sig till är exempelvis existerande värderingar, tidigare erfarenheter och 

behov. Ju mer kompatibel en innovation är desto mindre förändring i beteende krävs det hos dem som 

ska använda innovationen. Detta kan vara både till innovationens fördel men också till dess nackdel 

eftersom det kan leda till felanvändning. En annan viktig aspekt som inryms under kompatibiliteten är 

namnets konnotation eftersom ”[w]ords are the thought units that structure perceptions” (Rogers, 

2003: 251). Därmed kan namnet påverka hur innovationen uppfattas, vilket i sin tur kan avgöra hur 

kompatibel den anses vara. 

Komplexitet hos innovationen innebär upplevelsen av hur svår den är att förstå eller använda. 

Testbarheten avgörs av hur mycket innovationen kan experimenteras med. Redan under en testfas kan 

reinvention ske. De som adopterar innovationen sent kan tycka att det duger med att personer i 

omgivningen har testat. 

Observerbarhet har att göra med hur synligt resultatet av en innovation är för andra i det sociala 

systemet. Om andra kan se vad innovationen kan göra eller bidra med är det troligt att fler bildar sig en 

uppfattning om den och ser den. 
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SAMR-modellen 
SAMR-modellen togs fram av Ruben Puentedura efter att han i samband med en stor en-till-en-

satsning i delstaten Maine i USA upptäckt skolor med till synes samma förutsättningar men med vitt 

skilda elevresultat (Kroksmark, 2013). 

SAMR-modellen är en frekvent använd modell inom diskursen för IKT (informations- och 

kommunikationsteknologi) i skolan (Kroksmark; 2013, Skolinspektionen; 2011, Omtanke Karlstad; 

2012 m.fl.). I denna studie har SAMR-modellen valts som tolkningsunderlag för studiens andra 

frågeställning för att därigenom kunna se i vilken av dessa nivåer läromedlet Studi.se kan platsa. 

SAMR-modellen behandlar olika nivåer av IKT-användande, som samtidigt berör 

implementeringsfasen i Innovation-Decision processen. Kroksmark (2013: 66) menar att teorier som 

rör lärande och en-till-en, däribland Puenteduras modell, utgår från piagetanska modellsystem. 

SAMR-modellen i sig kan även den, precis som Rogers Innovation-Decision process, illustrera hur 

införandet av IKT i skolan sätter skolans jämviktsläge i obalans och hur skolan på olika sätt kan 

hantera denna obalans.  

Enligt Puentedura hade man ditintills trott att den bästa hård- och mjukvaran per automatik skulle föra 

med sig bättre resultat hos eleverna (Ruben Puentedura del 1, 2012). Då detta inte tycktes stämma 

utvecklade Puentedura SAMR-modellen. Modellen beskriver fyra nivåer av användande av teknologi i 

undervisningen där förbättringen av elevernas resultat stiger succesivt med varje ny nivå. De fyra 

nivåerna utgörs av Ersättning (Substitution), Förbättring (Augumentetion), Förändring (Modification) 

och Omdefiniering (Redefinition). Nivåerna beskrivs i Tabell 2 på nästa sida. Både Ersättning och 

Förbättring handlar om enhancement, menar Puentedura och beskriver det användandet av dessa 

nivåer innebär som att ”you set the stage for bigger things as you go along”. Puentedura är därför noga 

med att inget användande, oavsett på vilken nivå det befinner sig, ska dömas ut. 
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Tabell 2 - SAMR-modellen. Källa: Föreläsning Robert Puentedura del 1, 2012. 

Nivå Beskrivning Exempel Förbättring i elevresultat 

Ersättning 

Denna nivå innebär att det som 
tidigare varit möjligt och 
tillgängligt i analog form 
förpackats om i en ny teknisk 
lösning.  Det nya tekniska 
formatet erbjuder inga nya 
funktioner eller möjligheter 
jämfört med det analoga 
formatet. Uppgifterna som 
eleverna får förändras inte. 

Uppgift: Eleverna ska skriva en 
uppsats baserad på en bok.  
Att ha en bok i digitalt format i 
datorn där det som tidigare lästes 
från ett papper nu ersatts med text 
på en skärm. 

Ingen förbättring sker. 

 

Förbättring 

Denna nivå innebär att det som 
tidigare varit möjligt och 
tillgängligt i analog form 
förbättras med hjälp av en ny 
teknisk lösning. Det nya 
tekniska formatet erbjuder 
funktionalitet som, om vi ser 
bortom det faktum att det är 
bekvämare i det tekniska 
formatet, inte kan sägas var 
möjligt i det analoga 
formatet.  Uppgifterna som 
eleverna får förändras inte. 

Uppgift: Eleverna ska skriva en 
uppsats baserad på en bok.  
Att kunna markera ett ord i en 
digital bok och därmed 
automatiskt slå upp ordet utgör 
enbart en bekvämlighetsfaktor, 
medan att kunna få alla sina 
överstrykningar samlade på en 
sida är något som förbättrar, då 
det inte riktigt är möjligt i det 
analoga formatet utan avsevärd 
ansträngning. 

Bekvämlighet – inte mycket 
förbättring. Förbättring – 
liten, men signifikant 
förbättring. 

 

Förändring 

Denna nivå innebär att något 
som tidigare inte varit möjligt 
och tillgängligt i det analoga 
formatet blir det i och med det 
tekniska formatet. Det tekniska 
formatet ger helt nya 
möjligheter och erbjuder 
tidigare obefintlig 
funktionalitet.  Uppgifterna 
som eleverna får förändras till 
följd av de nya möjligheterna. 

Eleverna ska skriva en kort text 
baserad på en bok. Då uppsatsen 
nu publiceras på en blogg ges alla 
elever dessutom i uppgift att 
kommentera varandras texter. 
Markerningarna och 
kommentarerna som nu samlats 
på en sida kan enkelt delas med 
klasskamrater via exempelvis en 
mailadress. 

Klar signifikant förbättring av 
elevernas resultat. 

Omdefiniering 

Denna nivå innebär att något 
som tidigare inte varit möjligt 
och tillgängligt i det analoga 
formatet blir det i och med det 
tekniska formatet. Det tekniska 
formatet ger helt nya 
möjligheter och erbjuder 
tidigare obefintlig 
funktionalitet.  Uppgifterna 
som eleverna får görs om helt 
till följd av de nya möjligheterna 
och trycker eventuellt på annat 
kursinnehåll än den tidigare 
uppgiften. 

Eleverna ska i grupper göra en 
film om boken. Filmen kan 
dessutom läggas upp offentligt på 
YouTube.  
(Argument: Studenter är mer 
motiverade att prestera inför 
denna publik. Studenterna kan 
dessutom komma i kontakt med 
de som verkligen är insatta på 
området.) 

Stor signifikant förbättring av 
elevernas resultat. 
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Tidigare forskning 
Då ingen tidigare studie av läromedlet Studi.se genomförts, finns ingen tidigare forskning inom 

samma smala fält, men mycket forskning har gjorts inom fält som angränsar till denna studies 

forskningsområde. En liten del av denna tidigare forskning presenteras nedan. 

Mycket forskning har behandlat skolors och lärares förhållanden till IT och IKT samt kring digitala 

resursers möjligheter att bidra till undervisningen. Hylén (2010) menar att det, vid tankar kring skola 

och IT, är lätt att fastna i tankar kring tillgång i form av materiella resurser eller bredband, men att mer 

än tillgång krävs för att IT-resurserna ska bli en tillgång i undervisningen och för lärandet. Puentedura 

har i detta avseende bidragit med SAMR-modellen som talar om vilken form av undervisning med 

hjälp av IKT som ger bäst elevresultat.  

Kroksmark (2013) har utrett hur lärares undervisning och elevers lärande förändras vid införandet av 

en-till-en, det vill säga en dator till varje elev. Införandet av en-till-en innebär en ”didaktisk 

stretchadhet” då läraren tar med sig sina erfarenheter från den analoga undervisningen, ofta 

oreflekterat, in i den digitala undervisningen och i vissa fall förekommer även det omvända 

förhållandet. Lärarnas planering har enligt studien fokuserats mer på lärande i samband med 

införandet av en-till-en. Eleverna arbetar oftast individuellt, men en ny typ av samarbete har vuxit 

fram då eleverna i större grad visar intresse för vad klasskamraterna gör. Enligt Kroksmark (2013: 59) 

använder lärarna en handledningsmetod där läraren får svara ”på volley” utifrån de frågor som 

uppkommer då eleven via datorn själv väljer sin abstraktionsnivå. Kroksmark (2013: 68) menar att en-

till-en kan justera för elevers skillnader i sätt att lära om ”skolan och lärarna utvecklar gemensamma 

antaganden om det digitala lärandets mysterium”. De antaganden som läraren här måste göra består i 

att elever har olika sätt att lära samt antagandet om att variation bidrar till lärande (Kroksmark, 2013: 

67).  

Levin och Wadmany (2008), som gjort en longitudinell studie över tre år, där tre lärares integration av 

IT i undervisningen, beskriver hur lärarna förändrat sitt tankesätt rörande IT i undervisningen. Vad 

gäller faktorer som lärare ansåg påverka deras integrering av teknik i undervisningen gick lärarna i 

studien från att fokusera på ett godkännande och stöd från auktoriteter genom faktorer som belyser 

fördelarna med kollegialt lärande och lärande tillsammans med eleverna till faktorer som fokuserade 

på lärarens eget lärande och deras behov av professionell utvecklingssupport. Lärarna gick från att 

fokusera på yttre faktorer till att fokusera på sitt eget inre beteende (Levin och Wadmany, 2008: 242-

243). Även lärares syn på vilka influenser som skulle påverka deras teknikadoption förändrades. 

Inledningsvis fokuserade lärarnas faktorer på organisatoriska och tekniska aspekter. Senare i studien 

upplevde lärarna deras egna förmågor att adoptera en innovation påverkade teknikadoptionen. 

Slutligen övergick lärarna i att uttrycka att deras egen syn på läroplanens mening, undervisning och 

lärande påverkade teknikadoptionen. Lärarna gick således från att fokusera på tekniska aspekter av 
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användandet av teknologi, till att uttrycka medvetenhet kring den egna synen på undervisning och 

lärande (Lewin och Wadmany, 2008: 243-244). 

Hylén (2010: 38-39) hänvisar till resultatet i den europeiska studien (Empirica, 2006) där lärares 

tillgång till IT i skolan, deras egna bedömningar av sin kompetens och sin motivation till att använda 

IT i sin undervisning undersökts. Sverige ligger över medelvärdet för både tillgång och upplevd 

kompetens, men relativt långt under medel gällande upplevd motivation, något som forskare, enligt 

Hylén, förklarar med att de nordiska länderna är väldigt IT-mogna och den första tidens entusiasm 

mattats av. Ett annat faktum som fått agera förklaring för svenska lärares låga motivation till att 

använda IT jämfört med lärare i länderna Storbritannien, Danmark och Norge är bristen på politiskt 

intresse för IT i undervisningen. I ovan nämnda länder har politiska satsningar avlöst varandra, vilket 

enligt Hylén (2010: 39) tyckts påverka lärarnas motivation.  

För denna studie anses det här även relevant att nämna något om den tidigare forskning som finns 

kring skolans förändringsbenägenhet, eller kanske snarare brist därav. Tidigare forskning kring hur 

politiska reformer och beslut realiserats i skolan visar dels att det är svårt att åstadkomma förändring i 

skolan men även att den förändring som sker, inte nödvändigtvis i slutändan blir en förändring i linje 

med hur det var tänkt (Jarl och Rönnberg, 2010: 218). Tre förklaringar till varför det är svårt att 

förändra skolans innehåll och vad som görs i skolan ges av Tholin (refererad i Jarl och Rönnberg 

2010: 115). Den första förklaringen är att lärare fortsätter att arbeta utifrån gamla kursplaner istället 

för den senaste. Den andra förklaringen är att lärarna i sitt arbete egentligen styrs av läromedlen och så 

länge de förblir desamma kan inga förändringar åstadkommas. Den tredje och sista förklaringen 

innebär att lärare kanske lutar sig mot beprövad erfarenhet och därigenom inte är särskilt 

förändringsbenägna.  
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3. Metod 
I detta avsnitt ges en beskrivning av de metoder som valts och det urval som gjorts i respektive metod. 

Även studiens tillförlitlighet och examensarbetarnas arbetsfördelning tas upp här. 

Studien utgår från en kvalitativ ansats, vilket innebär att studiens empiri fokuserar uppfattningar, 

inställningar som informanterna uttrycker, uppvisar i handling och svarar på via de frågor studien 

ställer. Metoden för denna studie utgörs av en triangulering bestående av flera delar. En triangulering 

innebär att empirin består av kombinationer av kvalitativa och kvantitativa metoder, där viss tonvikt 

ibland kan läggas på den ena eller den andra forskningsstrategin. Metoderna kan också användas enligt 

en viss kronologi för att på olika sätt ge underlag åt varandra (Bryman, 2001/2002: 411-414). 

Triangulering kan bidra till mindre risk för ensidighet och därigenom en större tillförlitlighet 

(Kullberg, 2004). Metodtriangulering kan ge en djupare förståelse av sammanhanget, då de data 

metoderna resulterar i kan konstrateras mot varandra (Alexandersson, 1994, refererad i Kullberg, 

2004: 83). Triangulering som övergripande metod har här valts för att ge möjlighet att belysa 

forskningsfrågorna från olika håll och därigenom bidra till en bredd och ett djup i studiens resultat, 

samt minska risken för ensidighet i datainsamlingen. Ingen tidigare studie av läromedlet Studi.se har 

genomförts. Forskningen har av denna anledning ett induktivt angreppssätt där slutsatser dras utifrån 

det empiriska materialet, med viss koppling till befintliga teorier (Bryman, 2001/2002: 23-24). 

Trianguleringen kan härigenom bidra till förståelse för vilka forskningsmetoder som kan användas för 

eventuella, kommande studier. 

Trianguleringen i denna studie har huvudsakligen bestått av fyra olika metoder. Den första och mest 

omfattande metoden har utgjorts av aktionsforskning, nedan kallat det dagliga arbetet. 

Aktionsforskningen har i sin tur legat till grund för en enkätundersökning. Sist har tre intervjuer, varav 

två i anslutning till observationer genomförts. Parallellt har loggad data över ett begränsat antal 

skolors testperioder granskats. Intervjuerna och observationerna samt det dagliga arbetet har gjorts för 

att ge en närhet till informanterna, och således ett djup i besvarandet av forskningsfrågorna, medan 

granskningen av loggad data och enkätundersökningen genomförts för att ge ökad bredd i resultatet. 

Dessa fyra metoder beskrivs mer ingående nedan. 

Det dagliga arbetet - Aktionsforskning 
Den mest omfattande delen av denna metodtriangulering har bestått av aktionsforskning genom 

deltagande i det dagliga arbetet på företaget bakom Studi.se. Det är i snittet mellan lärarna, deras 

klassrum, Studi.se och företaget som forskningen har utförts. Aktionsforskningen beskrivs av Bryman 

(2001/2002: 262) som praktikorienterad med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Lewin (1946) 

beskriver hur världen är en helhet och att vi inte kan isolera en del av världen från en annan. Det är 

denna helhetsbild som aktionsforskningen ska bidra med. Hult och Lennung (1978: 180) beskriver, i 
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enighet med Lewin, hur helheten ofta får stryka på foten för delar av verkligheten och analys av 

enskildheter. Det är just detta, menar de, som aktionsforskningen kan stävja då de skriver att ”Den 

kunskap som aktions forskning ger upphov till syftar till en forståelse av helheter.”. 

Utbildningsfakulteten vid Göteborgs universitet (UFN, 2014) uttrycker aktionsforskningen som just 

den kunskap forskningen tar med från den egna praktiken som därefter kan utgöra grunden för ett 

fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. Rönnerman (2012, video) menar att aktionsforskningen, 

genom den aktion som den innebär, ämnar bidra till att hitta nya sätt att förbättra sin verksamhet och 

nya frågor att ställa sig. Förhoppningen är att den verksamhet som ägnar sig åt aktionsforskning ska 

kunna kliva ur gamla, inkörda hjulspår och lära sig något nytt. Enligt Piaget (2006) kan lärprocessen 

via aktionsforskning således ses som en ständig process av assimilation och ackommodation. Det 

beskriver därmed att deltagarna strävar efter att uppnå adaptation, en jämviktssituation inför nästa 

inlärningssteg.  

Aktionsforskning har valts som en metod avseende denna studie för att fånga upp helheten vad gäller 

lärarnas och läromedlets inbördes relation, samt för att studien skall kunna bidra med nya insikter och 

möjliga förändringsvägar för företaget. Processen speglar hur informanterna med stöd i 

aktionsforskning speglar ett konstruktivistiskt förhållningssätt till kunskapande i handling enligt Piaget 

(2006). 

Under denna studie har forskarna vid olika tillfällen antagit olika roller, dessa roller kan liknas vid de 

tre roller som beskrivs av Gans (1968, refererad i Bryman, 2001/2002: 288). Dessa tre roller är den 

fullständiga deltagaren, forskaren och deltagaren samt den fullständiga forskaren. Fältnotiser 

(Kullberg, 2004) har förts under studiens gång alltmedan en pendling har skett mellan Gans roller. 

Delar av fältnotiserna har sedan samlats i ett dokument, där starkare citat har dokumenterats i sin 

helhet. 

De verktyg med vilka datainsamling har skett, i samband med aktionsforskningen, har huvudsakligen 

varit aktivt deltagande, deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. Vid samtliga har 

fältnotiser skrivits för att sedan samlas i ett dokument. Dessa verktyg har framförallt tillämpats i 

samband med projektet Studi.se på arabiska, där kontakt med lärare skett via telefon, 

mailkonversationer, demonstrationer samt ett mässtillfälle. Övriga metoder som ingår i denna 

triangulering kan även de ses som delar av aktionsforskningen, men beskrivs här separat. 

Intervjuer 
De planerade genomförda intervjuerna har varit flexibla och av semi-strukturerad karaktär så som de 

beskrivs av Bryman (2001/2002: 301), där frågor ställts utifrån en intervjuguide utformad utifrån 

Brymans (2001/2002: 305) råd (se Bilaga: Intervjuguide) med tre olika teman tillsammans med 

föreslagna följdfrågor. De på förhand formulerade frågorna har inte ställts i samma ordning, istället 

har informanternas muntliga historier har fått vara det centrala i intervjuprocessen, vilket medfört att 
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samtliga frågor inte ställts vid alla intervjuer. Under intervjuerna, som inte spelades in, fördes 

anteckningar som sedan sammanställdes. Eventuella förtydliganden togs därefter på telefon, vilket 

endast gjordes i ett fall. Sammanlagt har tre intervjuer genomförts varav två i samband med 

observationer.  

Urval 
Urvalet för intervjuerna har skett utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2001/2002: 114). 

Informanterna har varit del av Studi.se på arabiska och deras villighet att vara med och beskriva hur de 

använt materialet har gjort att de är del av urvalsgruppen. Lärarna har alla använt Studi.se under 

vårterminen med uppstart och användning inom perioden för projektet. Användandet av Studi.se har 

varit i varierande utsträckning i anslutning till lektionerna där samtliga har testat det översatta 

materialet. Informanterna har kontinuerligt kontaktas som en del i uppföljningen av projektet Studi.se 

på arabiska, varför en relation redan skapats vid tidpunkterna för intervjuerna. 

Enkäter 
För att kunna stödja eller motsäga trender som uppkommit under det dagliga arbetet har en 

enkätundersökning genomförts. Enkätfrågorna har formulerats utifrån kommentarer som inkommit 

under det dagliga arbetet, samt utifrån rapporter om rörande lärares IT-användning. Enkätens frågor 

utformades för att främst kunna bidra med svar rörande studiens första frågeställning.  

Enkätinsamling skedde 2014-05-14 till 2014-06-08 och skickades ut i tre olika skepnader (se Bilaga: 

Enkät). Enkäterna gick ut till REG-, NO- samt YES-skolor (se nedan).  Enkäterna gick ut till totalt ett 

tusental mailadresser och omfattande som mest 10 frågor. Frågorna var framförallt flervalsfrågor för 

att undvika att respondenten tröttnar (Bryman, 2001/2002: 147). De enkäter som inkommit har dock i 

nästintill full utsträckning varit kompletta, där lärare svarat på samtliga frågor. Inga frågor var 

obligatoriska och även inkompletta enkätsvar har samlats in. Alla resultat som anges i procent är 

beräknade utifrån hur många som svarat på den specifika frågan. 

Tabell 3 - Enkätutskick 

Grupp Enkätnamn Antal utskickade mail Antal svar 

REG Ditt användande av Studi.se  804 140 

NO Ditt testande av Studi.se 264 74 

YES Din upplevelse av Studi.se 202 75 

 

Urval 
Olika enkätutskick har gjorts till olika grupper av lärare, där lärare kategoriserats efter vilken relation 

skolan de jobbar på har till Studi.se. Den statistik som legat till grund för indelningen har 

tillhandahållits av företaget. Indelningen har gjorts för att kunna urskilja eventuella skillnader mellan 

lärare som har olika relation till Studi.se, detta för att ge mer djup åt svaret på studiens första 
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frågeställning. Lärarna inom de olika skolkategorierna har i princip fått samma enkät, om än med 

några skillnader beroende på vilken kategori lärarna tillhör (se Bilaga III: Enkät). Skolor har delats in i 

kategorierna REG-skolor, NO-skolor, YES-skolor och YES+-skolor. Vad det innebär att en skola 

tillhör en av dessa skolkategorier redogörs för nedan. 

Tabell 4 - Skolkategorier 

Skolkategori Beskrivning 

REG-skolor Skolan har lärare som registrerat sig på Studi.se men skolan har inte 

startat en testperiod eller köpt någon skollicens.  

 

NO-skolor Skolan har lärare som registrerat sig på Studi.se men skolan har inte 

startat en testperiod eller köpt någon skollicens.  

 

YES-skolor Skolan har lärare som registrerat sig på Studi.se. Någon lärare på skolan 

har startat en testperiod och skolan har köpt in skollicenser efter 

testperiodens slut.  

YES+-skolor Skolan är en YES-skola. De lärare som i enkäten svarat att de använder 

Studi.se flera lektionstillfällen per vecka har kategoriserats in i denna 

kategori. 

 

Samtliga tillfrågade lärare var verksamma på skolor som har haft testperiod innan den 31 mars 2014. 

Det finns således en möjlighet att NO-skolorna hade blivit YES-skolor vid tidpunkten för 

enkätutskick, även om detta bedöms som osannolikt. På REG-skolor har endast mailadresser där fler 

än en lärare varit registrerad hämtats medan på NO- och YES-skolor har 1-3 aktiverade lärarkonton 

tagits med i utskicket. På skolor med fler än 3 aktiverade lärarkonton har lärare med flest antal sedda 

videolektioner valts för utskick. Ingen garanti ges för att lärarna på YES-skolor som valts för utskick 

faktiskt var registrerade under testperioden. För NO-skolorna måste alla aktiverade lärare ha 

registrerats under testperioden. 

Även lärare har möjlighet att köpa privata licenser på Studi.se. Det kan således finnas lärare inom 

skolgrupperna som har enbart privata licenser eller både privat licens och tillgång till Studi.se via 

skolan de arbetar på. I de fall läraren arbetar på en YES- eller en YES+-skola har ingen hänsyn tagits 

till lärares eventuella innehav av en privat licens. De lärare på REG-skolor som har privat licens har 

sorteras bort innan utskick. I utskicket till lärare på NO-skolorna har tre lärare med privat licens 

identifierats i efterhand. Då enkäten varit anonym framgår det ej om dessa lärare har svarat på enkäten, 

men det faktum att några eller någon i denna grupp av lärare kan ha privat licens bör tas i beaktande 

vid granskning av resultaten. 
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Svarsbortfall 

Detta urval har troligtvis påverkat svarsfrekvensen då ingen hänsyn tagits till hur långt tillbaka i tiden 

lärarna har registrerat sig. Användare kan alltså ha varit inaktiva en längre tid, varit vikarier eller 

rektorer som har en användare kopplad till skolan. Vid utskicket kom ett antal mail om felaktiga eller 

inaktuella mailadresser tillbaka. Dessa har inte räknats in i det totala antalet utskick redovisade ovan. 

Svarsfrekvensen som enkätundersökningen resulterade i är för låg för att kunna få ett statistiskt 

säkerställt resultat. Respondenterna kan inte ses som representativa för hela populationen (Bryman, 

2001/2002: 148). Resultatet kan alltså inte generaliseras utan endast fungera som en fingervisning. 

Kommentarsvar har även granskats mer kvalitativt. Lärare på YES-skolor har högst svarsfrekvens, 

något som kan bero på att enkäten rör ett verktyg de använder. 

Tabell 5 - Svarsbortfall i enkät 

Grupp Antal skolor Antal utskickade mail, 

α 
Bortfall pga mail ej 

levererat, β 
Antal svar 

utan tomma 
enkäter*, δ 

Svarsfrekvens, f 

f = δ/( α- β) 

REG-

skolor 

324 804 26 141(142) 18 % 

NO-skolor 156 264 1 74(74) 28 % 

YES-

skolor 

73 202 2 73(75) 37 % 

* tomma enkäter avser enkätsvar där inga svar lämnats  

 

Granskning av loggad användardata 
För att granska NO-skolornas respektive YES-skolornas aktivitet under sina testperioder har loggfiler 

och statistik samlade i en databas analyserats. Informationen har hämtats med hjälp av SQL-frågor till 

filer hämtade ifrån den samlade databasen. Användarnas aktivitet på Studi.se vad gäller inloggning 

samt tittande på videolektioner finns loggat sedan december 2013 till och med mars 2014. Från de 

skolor som har haft testperiod under tidsintervallet har data sammanställts rörande sedda 

videolektioner. Data har kategoriserats efter skola och roll på skolan, det vill säga efter Studi-

administratör, lärare och elever. För de skolor som köpt Studi.se presenteras även vilka ämnen de köpt 

Studi.se i. Det kan även i denna statistik förekomma att vissa elever och lärare har privata konton på 

Studi.se, vilket eventuellt gör elevers aktivitet på skolor under testperioden lite missvisande. Företaget 

kontaktar ofta skolor som startat testperiod. Ingen bokföring har gjorts över vilka skolor som 

kontaktats, men eventuellt kan detta ha påverkat hur aktiviteten ser ut på vissa skolor. 

Bearbetning av data 
Den insamlade mängden data har i analysen organiserats med inspiration från Rogers Innovation-

Decision Process. Rogers faser har fått utgöra stommen vid kategorisering av de lärare som använder 
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sig av läromedlet Studi.se, vilket här liknas vid innovationen i Rogers modell. De olika attributen och 

kunskapstyperna Rogers beskriver används sedan för att tolka och analysera resultatet.  

Då resultatet från aktionsforskningen varit omfattande har resultatet valts ut utifrån dess förekomst och 

relevans för frågeställningarna. Då enkät- och intervjufrågor delvis formulerats utifrån 

aktionsforskningens resultat berör de ibland överlappande områden. Det är särskilt dessa 

överlappningar i de olika metodernas resultat som utgör grunden för analysen. Resultatpresentationen 

sker dock utifrån respektive metod. Direkta citat nämns i dem fall de utgör starka yttranden. I enkäten 

gavs respondenterna utrymme att i text uttrycka svar på en av följande frågor: Varför rekommenderade 

du Studi.se? respektive Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se?. Svaren på dessa 

frågor har inledningsvis lästs igenom för att sedan etiketteras utifrån frekvent förekommande områden 

i kommentarerna; tid, kostnad, innehåll och komplexitet och analyserats utifrån frågeställning 1. 

Kommentarer som rör respondenternas arbetssätt med materialet och således frågeställning 2 har även 

dessa etiketterats. 

Båda frågeställningarna har analyserats utifrån Rogers modell, medan den andra frågeställningen 

framförallt har analyserats utifrån Puenteduras SAMR-modell. 

Arbetsfördelning 
Allt skrivet material är i stor utsträckning skrivet tillsammans och bearbetat gemensamt. Intervjuerna 

har genomförts av båda examensarbetarna där endast en har ställt frågor vid en given intervju och båda 

har antecknat. Insamling av data, i samband med det dagliga arbetet, har i viss mån skett individuellt 

men diskuterats i direkt anslutning till insamlingen då framkomna data ansetts relevanta för studien 

där insamlade kommentarer har samlats i ett gemensamt dokument. Övriga data har diskuterats vid 

tillfälle då kontinuerlig kontakt under arbetets lopp varit självklar. Vid enkätutskick har frågor 

formulerats och bearbetats gemensamt medan det ansågs lämpligt att endast en av examensarbetarna 

ansvarade för utskick. Den andra studenten ansvarade istället för SQL-frågor och strukturering av 

loggad användardata som sedan analyserades gemensamt. Resultatanalysen samt diskussionen är 

uppkomna genom diskussion mellan examensarbetarna. Varje extern kontakt i samband med studien 

och examensarbetet har i möjligaste mån hanterats av en av examensarbetarna åt gången, det vill säga 

en extern kontakt har oftast enbart pratat med en av examensarbetarna. Mailformuleringar och 

förberedelser inför telefonsamtal och anföranden har bollats mellan examensarbetarna. 

Studiens tillförlitlighet 
Kullberg (2004: 83) och Bryman (2001/2002: 258) beskriver hur triangulering kan bidra till ett 

tillförlitligt resultat. Resultatet i denna studie kan således anses tillförlitligt, men inte överförbart till 

läraranvändarna på Studi.se eller lärargruppen i helhet. Studiens giltighet- och trovärdighetskrav 

säkerhetsställs genom trianguleringen (Kullberg, 2004: 75). 
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Beslutsfas Implementationsfas Övertygningsfas Kunskapsfas Konfirmationsfas 

REG-

skolor 

NO-

skolor 

YES-

skolor 

YES+-

skolor 

Använder 

aktivt 

Använder Testar Registrerad Kännedom Reg-

istrerar 

användar

Startar 

testperio

d 

Köper Använde

r frekvent 

Aktions-

forskning 

Statistik-

analys 

Enkät 

Intervju & 

observation 

Frågeställning 1 

Frågeställning 2 

Sammanfattning av metod 
Schema över metoden kan ses i Figur 1 - Metodschema nedan. I figuren illustreras processen lärare 

genomgår i förhållande till innovationen Studi.se kopplad till Rogers modell Innovation-Decision 

Process. I figuren klargörs även vilka delar av denna process de olika metoderna ämnar undersöka 

samt vilka delar av processen som frågeställningarna berör. I anslutning till processen redovisas även 

skolkategoriseringen beskriven ovan. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 - Metodschema 
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4. Resultat 
I det här avsnittet ges en presentation av empirin utifrån respektive insamlingsmetod. Under varje 

metod har resultatet i möjligaste mån strukturerats utifrån relevanta kategorier (se metodkapitel). Alla 

citat, bortsett från de som uppkommit i enkätens sista fråga, har numrerats löpande. 

Aktionsforskningens dagliga arbete 
Några lärares yttranden kring läromedlet Studi.se presenteras nedan. Flera lärare har tryckt på 

individanpassningen och till arbete på distans som möjliggörs via läromedlet Studi.se. Lärarna ser 

många möjligheter med läromedlet och är överlag positivt inställda. Fler yttranden från lärarna är 

sorterade under relevant kategori nedan. 

Studi.se har lite ’barnsjukdomar’ [men] barnen tycker att det är roligt
1
 (C1) 

Det här är riktig individanpassning!
2
 (C2) 

Jag har använt Studi.se på arabiska i kemi med mina elever och det fungerar 

jättebra! Några av frågorna kom upp på nationella proven och mina elever 

klarade frågorna. Ni gör en jättebra grej med era filmer!
3
 (C3) 

Roligare när det går såhär via datorn
4
 (C4) 

Mycket intressant medel som kan göra flippande klassrum en verklighet.
5
(C5) 

Det här är ju perfekt för våra hemmasittande elever.
6
 (C6) 

Jag noterar att mediet har en förmåga att fånga elevernas intresse. Om jag 

skulle göra en likadan genomgång som filmen gör skulle förmodligen 

uppmärksamhetsnivån ändå vara lägre hos en del av eleverna. Det gör att 

studi.se är bra att ha som komplement.
7
 (C7) 

Jag tycker att det är super bra med sådant quiz, för det är lätt att behålla vad 

lektionen handlar om.
8
 (C8) 

Tekniska hinder 

Olika typer av tekniska problem, som lärare har gett uttryck för, presenteras här som tekniska hinder. 

Har haft problem med inlog och därför inte använt studi
9
(C9) 

                                                      
1
 Telefonsamtal i samband med Studi.se på arabiska 

2
 Telefonsamtal i samband med Studi.se på arabiska 

3
 Feedback i samband med Studi.se på arabiska 

4
 Kommentar vid introduktion 

5
 Skriftlig feedback från ett seminarium under det dagliga arbetet 

6
 Feedback i samband med Studi.se på arabiska (Lärare C) 

7
 Feedback i samband med Studi.se på arabiska 

8
 Feedback i samband med Studi.se på arabiska (Lärare A) 

9
 Kommentar i mailsvar vid enkätutskick 
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Ibland har dock inte eleverna kunnat se alla filmer eller gjort alla quiz. Det 

kan skapa onödig irritation.
10

(C10) 

Under arbetet framkom via lärares kommentarer, lärare som framförallt befann sig i uppstartsfasen, att 

registreringsprocessen i sin helhet upplevts vara komplicerad. Vid skolbesök har problem uppstått med 

elevers registreringar och inloggningar. Vissa har haft problem att registrera sig på grund av att de inte 

haft egna mailadresser eller inte kommit ihåg användaruppgifterna till sina mailkonton som behövs för 

att kunna aktivera sin registrering på Studi.se. Andra har fullföljt sin registrering, men därefter glömt 

användaruppgifter till Studi.se. Även lärare har haft problem att få till registreringen och behövt 

assistans i form av bland annat telefonstöd. För studiehandledare som framförallt använt Studi.se i 

samband med projektet Studi.se på arabiska har ett tekniskt, administrativt problem uppstått. Studi.se 

är uppbyggt efter att varje person tillhör en viss skola. Studiehandledarna har ofta elever från många 

olika skolor, varför speciallösningar i vissa fall tillämpats för dessa personer. 

Kostnaden 

En liten fråga bara, jag letar och letar, men hittar inte vad detta skulle kosta 

oss som skola om vi tog det för nästa år? Per elev alltså
11

(C11) 

Kostnaden har varit en ständig fråga från lärarna, svaret har dock genererat olika reaktioner. Ibland 

tycker lärare att det är väldigt prisvärt och ibland uppfattar de priset som dyrt. Inga trender i när den 

ena eller andra reaktionen uppstår har kunnat urskiljas i aktionsforskningen. Lärare som har flera 

ämnen ser också i större utsträckning Studi.se som kostsamt. Under ett möte med ett lärarkollegium 

berättade en av lärarna att kostnaden snabbt drar iväg om hon skulle välja att köpa in tjänsten eftersom 

hon undervisar i många ämnen. Kostnaden för skollicens är svår att hitta innan en läraranvändare är 

skapad. Kostnad för privata abonnemang går dock att se. 

Innehållet 

Kommentarer kring det innehåll vilket Studi.se behandlar är ständigt återkommande. Några av dessa 

kommentarer presenteras nedan. 

studi.se verkade väldigt intressant och jag fick tillfälle att se några exempel på 

flipped classroom-genomgångar (engelsk grammatik). Dessa genomgångar var 

välgjorda och jag hade gärna använt mig av dem.
12

 (C12) 

Filmerna är lagom långa och tar upp centrala delar av det material som 

eleverna bör kunna.
13

 (C13) 

tydligt [och] enkelt språk. Inte akademiskt.
14

 (C14) 

                                                      
10

 Feedback i samband med Studi.se på arabiska 
11

 Mailfråga från en lärare som startat testperiod 
12

 Kommentar i mailsvar vid enkätutskick 
13

 Feedback i samband med Studi.se på arabiska 
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inte tillräckligt visuellt och auditivt
15

 (C15) 

Lämna diskussionen åt oss [okej att ta upp konflikten men] måste ge båda 

sidor om man ska ge något
16

 (C16) 

Det blir lite ’sanning’ som skrivs på näsan.
17

 (C17) 

Några av frågorna är helt uppåt väggarna.
18

 (C18) 

Lärare har framhållit att filmerna varit normerande, eller inte tillräckligt objektiva i sitt framförande. 

Vissa har också ansett att materialet är för tunt och att innehållet är på en basnivå. Samtidigt har några 

speciallärare framhållit att materialet inte är tillräckligt tydligt. Det är inte tillräckligt visuellt och en 

lärare har uttryckt att det inte tar till vara på internetmediet i tillräckligt stor grad. Flera lärare 

beskriver hur lärarna i filmerna pratar för fort och inte täcker upp ämnet i tillräcklig grad. Flera lärare 

framhäver dock språket i filmerna som enkelt och bra. En möjlighet med filmmediet, som åtminstone 

en lärare uttryckt, är att läraren i filmen är neutral inför skolsituationen till skillnad från en lärare på 

plats som ständigt påverkas av andra saker som händer och därför inte alltid visar sig från sin bästa 

sida.  

Vägar in till Studi.se 

Jag har endast kommit åt Studis innehåll via Youtube. Jag anser att deras 

material är bra och lagom långt. 
19

 (C19) 

Olika vägar in till Studi.se har genom samtal visat sig vara bland annat den YouTube-kanal Studi.se 

tillhandahåller. När de kommer därifrån är det dock inte helt tydligt hur de blir medlemmar och hur 

Studi.se-sidan kan bidra med mer än bara videolektioner. Lärare blir, under det dagliga arbetet, 

positivt överraskade vid introduktionssamtal när uppgiftsverktyget och statistikverktyget presenteras. I 

nuläget är det många lärare som helt riskerar missa funktionerna i tjänsten. Ett annat sätt att komma in 

på Studi.se är via sökmotor eller lokala utskick på skolan. 

Tidsbristen 

Många lärare vittnar om att de inte hunnit sätta sig in i läromedlet Studi.se och de funktioner som finns 

för att kunna fatta ett beslut kring eventuellt köp.  

Vi hade tyvärr inte möjlighet att utnyttja testperioden, eftersom den kom 

samtidigt som en massa annat nytt.
20

 (C20) 
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Har inte använt mig av tjänsten alls, pga tidsbrist...
21

 (C21) 

Jag hann inte prova. Hade ambitioner att göra det men det rann ut i sanden.
22

 

(C22) 

Jag hann aldrig komma igång med det på den korta period som fanns till 

buds. Alla lärare har ju en planering och kan inte alltid sticka emellan med 

annat som dyker upp, hur intressant det än månde vara. […] Tyvärr var 

prövotiden alldeles för kort. Jag hoppas chansen återkommer någon gång.
23

 

(C23) 

Vid telefonkontakt med lärare som befinner sig mitt i sin testperiod, eller lärare i 

implementationsfasen, svarade många att de inte haft tid att testa ännu. Lärare har också uttryckt att de 

varit upptagna med nationella prov och att skollov och helgdagar utgjort hinder för testande. 

Studiehandledning 

I samband med projektet Studi.se på arabiska har många studiehandledare reagerat positivt på tjänsten 

Studi.se. Reaktionerna har kommit ur språktillgängligheten, men också ur möjligheten att få använda 

Studi.se som läromedel under studiehandledningstillfällena. Studiehandledare har uppgett att de 

använt materialet för att förbereda sig själva, då de upplever att de 

[inte] kan [...] hjälpa eleverna i alla ämnen
24

 (C24) 

De uppskattar också variationen de kan åstadkomma i sin undervisning med hjälp av Studi.se. 

Studiehandledarna som kontaktats i och med projektet har gett uttryck för att de inte haft något 

liknande, eget läromedel att tillgå. En studiehandledare som arbetade med framtagning av 

kartläggningsmaterial för nyanlända uttrycket hur Studi.se:s quiz i mycket liknade 

kartläggningsmaterialets frågor. 

Användning 

Den användning som framkommit från lärarna är framförallt i form av repetition och som ett 

komplement. Några lärare beskriver även hur testandet av läromedlet Studi.se runnit ut i sanden eller 

att övrig personal på skolan sagt nej till inköp. 

Jag har använt filmerna som inledning ibland och som komplement till mina 

egna genomgångar ibland.’
25

 (C25) 

Jag registrerade mig, men efter det har det inte blivit att jag använt det…
26

 

(C26) 
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Tyvärr fick jag ett negativt svar från ”vår adlige ledare” (ok, rektorn…)så jag 

har inte använt tjänsten
27

 (C27) 

Intervjuresultat 
Informanterna kallas nedan för Lärare A, Lärare B och Lärare C. Intervju med Lärare A ägde rum i 

personalmatsalen efter en lektionsobservation och inför en kommande lektionsobservation. Intervjun 

med Lärare B ägde rum i personalrummet på skolan innan en observation. Intervju med Lärare C 

skedde över telefon.   

Nedan sammanfattas de tre genomförda intervjuerna och observationerna i anslutning till två av dessa.  

Under lektionerna har även elevernas användande observerats. Detta har gjorts för att se vilken typ av 

lärandetillfälle som läraren arrangerar för sina elever. Inledningsvis beskrivs lärarens kontext och hur 

Studi.se använts, därefter eventuell observation och sist lärarens upplevelse och reflektioner kring 

Studi.se i sitt klassrum. 

Lärare A 

Lärare A är studiehandledare i arabiska på en gymnasieskola utanför Stockholm.  Hon undervisar 

elever på ett språkintroduktionsprogram där eleverna får behörighet att söka in på andra program på 

gymnasiet. I vanliga fall används bok och material, utdelade av ämnesläraren, under 

studiehandledningen. Studi.se användes då eleverna läste kemi. Lärare A och kemiläraren valde 

tillsammans ut vilka filmer eleverna skulle se. Lärare A och eleverna tittade på filmerna tillsammans 

via Lärare A:s användare och dator för att efteråt prata om filmerna. Eleverna valde att titta på 

videolektionerna med svenskt tal och arabisk undertext för att därefter besvara quizen på svenska.  

Lärarens upplevelse 

Lärare A uppger att eleverna lärt sig något och förstår nya saker efter 3-4 filmer. Eleverna är också 

måna om att svara rätt på quizfrågorna och inte ”förlora hjärtan
28

”.  

Det är mest som varit spännande är quizet. Då eleven blivit ivrig och vill klara 

det utan att förlora ett hjärta. (C28) 

De [eleverna] tycker om quiz! [… ] Quizet är roligt, inte tråkigt. (C29) 

Lärare A understryker flera gånger vikten av videolektionernas korthet. Kortheten och quizen gör att 

det inte blir tråkigt för eleverna och att de inte tappar intresse. Lärare A hävdar att eleverna tycker om 

filmerna. Studi.se passar bra för dessa elever som har bråttom med att få behörighet, menar lärare A. 

Registreringsprocessen upplevs som enkel och eleverna har registrerat sig.  

                                                                                                                                                                      
26

 Mailsvar vid utskick av enkät 
27

 Mailsvar vid utskick av enkät 
28

 Hjärtan symboliserar hur många gånger fel svar kan ges i ett quiz innan omstart krävs. 
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Inte svårt. Superenkelt för dom. (C30) 

Hon tycker att läraren i filmerna förklarar krångliga saker på ett enkelt sätt och trots att läraren pratar 

snabbt hinner hennes elever med att läsa undertexten om det är något begrepp de inte förstår.  

Filmerna är omfattande i ämnet. (C31) 

Han [kemiläraren] säger krångliga begrepp på enkelt sätt (C32) 

Lärare A upplever filmerna som omfattande och uppskattar att de följer LGR11. Hon använder dem 

själv för att förbereda sig inför studiehandledningen.  Hon hade tänkt dela ut en läxa, men har inte 

hunnit det. 

Lärare B 

Lärare B är SO-lärare på en grundskola i Stockholms västerort. Hon undervisar elever i årskurs 7-9 

och har använt sig av Studi.se i ämnena religion och historia. Vid lektionstillfällena har eleverna 

tillgång till datorer via en bokningsbar datorvagn på skolan. Registreringsprocessen genomfördes 

gemensamt i klassen med hjälp av lärarens instruktioner och en projektor. Hon har via verktyget i 

Studi.se delat ut en uppgift till eleverna. Studi.se har också använts som en del i avsnittet om Europas 

medeltid under de två lektionstillfällen som beskrivs i observationen. Studi.se har vid dessa tillfällen 

använts i syfte att repetera redan behandlat ämnesinnehåll. 

Lärarens upplevelse 

Läraren upplevde inga stora problem med att komma igång med Studi.se. Lärare B var relativt nöjd 

med hur det tidigare oprövade upplägg, som beskrivs i observationen, mottagits av eleverna och hon 

upplevde eleverna som ganska fokuserade när de väl kommit igång.  

 De[eleverna] har vissa problem med sina mejladresser
29

 (C31) 

Lärare B beskrev sina elever som lite omogna i angripande av videolektionerna och quizen.  

Eleverna tycker det är kul med quiz men är inte lika sugna på filmerna […] Att 

de inte ser filmerna är nog en del i en omognad. De vill ogärna läsa utan går 

direkt till frågorna. De vill ogärna se en film utan hoppas att de ska klara 

frågorna ändå.
30

 (C32) 

Det hätska kunskapssökandet som eleverna i viss mån tycks ägna sig åt måste ha premierats tidigare, 

menar Lärare B. Hon vill att eleverna ska se kopplingen mellan filmens innehåll och frågorna, samt att 

kunskap inom ett ämnesområde handlar om mer än att kunna svara på quizfrågorna. 

                                                      
29

 Citatet är hämtat från ett mail som informanten skickade innan intervjun. 
30

 Citatet är hämtat från ett mail som informanten skickade innan intervjun. 
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Lärare C 

Lärare C upplever att materialet innehållsmässigt är på en basnivå där kunskaperna måste befästas 

ytterligare med hjälp av exempelvis biologiboken. Hon saknar filmer inom några av biologins 

ämnesområden, så som växter och djur, samtidigt som hon uppger att det endast är en svag betoning 

kring dessa i LGR 11.  

Lärare C beskriver hur 

Datorn fångar elever som har det tufft eller tungt i skolan (C33) 

Hon beskriver vidare hur Studi.se kan vara  

bra för elever med läs- och skrivsvårigheter, samt för elever med annat 

modersmål [då det innehåller]en kärnfull bit av det fakta som ska med. (C34) 

Det som saknas från det centrala innehållet kan tas upp på ett mer traditionellt sätt genom 

läroböcker, andra källor och inte minst lärarna. (C35) 

Hon anser att bristerna därför inte utgör något större problem.  

De elever som vill ha väldigt mycket kunskaper måste komplettera med annat 

än Studi.se eftersom det krävs mycket mer. (C36) 

Lärare C ser Studi.se främst som något att använda för repetition vilket hon ger eleverna som 

alternativ om det finns tid över.  

Repetition med hjälp av Studi [eller] som alternativ under eget val (C37) 

Att använda Studi.se i undervisningen möjliggör det elevcentrerade arbetet som Lärare C eftersträvar. 

Det ger eleverna en valmöjlighet på ett sätt hon inte kunnat åstadkomma tidigare då hon kan ha 

Femton elever [som jobbar] med femton olika ämnen (C38) 

Lärare C uppskattar att filmerna inte är så långa.  

Eleverna orkar lyssna utan problem (C39) 

I de olika verktygen upplever inte Lärare C att något saknas, däremot framkommer vid intervjutillfället 

att hon inte hittat hur elevernas prestationer kan följas upp på webbsidan. 

Observationsresultat 
Nedan presenteras de observationer som utfördes av Lärare A och Lärare Bs undervisning. 
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Observation av Lärare A:s undervisning 

Vid observationen tittade tre elever från språkintroduktionsprogrammet gemensamt och fokuserat på 

en videolektion i kemi.  Videolektionen hade svenskt tal och arabisk undertext.  Efter filmen svarade 

de gemensamt på quizet på svenska och diskuterade då och då frågorna med Lärare A på arabiska. 

Eleverna läste noggrant svarsalternativen och tycktes tillsammans kunna svara rätt på de frågor som 

tidigare blivit fel. Då eleverna gjort quizet tidigare från samma användare återkom samma frågor flera 

gånger utan att några hjärtan syntes.   

Observation av Lärare B:s undervisning 

Läraren inledde lektionerna med att starta upp datorer så att eleverna skulle kunna logga in på dem för 

att sedan logga in på Studi.se. Läraren skrev upp instruktioner på tavlan rörande vilka filmer eleverna 

skulle titta på och dess sökväg, samt vilka quiz eleverna skulle svara på. Eleverna satt två och två och 

några elever fick hämta privata hörlurar i skåpet för att kunna titta på filmerna. Datorerna tog lång tid 

att logga in på och viss frustration uppstod bland eleverna.  Ett par elever använde sig inledningsvis av 

mobiltelefonen istället. Ett fåtal elever hade svårt att komma ihåg sina användaruppgifter och 

tillhandahölls därför en temporär användare. Några av eleverna var mycket fokuserade på filmerna, 

medan några tycktes ha svårt att koncentrera sig hela filmerna ut. En grupp av elever snabbspolade 

filmerna genom att klicka i videospelarens meny både för att spela exakt samtidigt som klasskompisen 

bredvid, men också för att det skulle gå snabbare. Quizfrågorna besvarade eleverna i paren. Frustration 

uppstod när de svarade fel och vissa elevpar hade interna konflikter på grund av detta. Det verkade 

som att många elever märkte att flera svar kunde vara rätt först när de svarade fel på en sådan fråga. 

Eleverna tycktes chansa i vissa fall och några grupper fick göra om nivåerna flera gånger för att klara 

dem. Läraren gick runt och hjälpte eleverna med att komma igång, tittade snabbt på vad eleverna 

gjorde, samt informerade om vad nästa steg var för dem som blivit klara med ett moment. Läraren 

skrev på tavlan att alla elever skulle berätta något de lärt sig från lektionen. Vissa elever var mer ivriga 

än andra att svara och läraren delade ut ordet. Läraren berättade också mer om den fråga eller det tema 

som väckts av elever och återkopplade till saker de pratat om tidigare.  

Enkätresultat 
YES-skolor och YES+-skolor har fått samma enkät och ingick i samma urvalsgrupp. Efter att ha svarat 

på enkäten särskiljdes dessa grupper genom svaret på frågan ”Hur ofta använder du Studi.se?”. De 

lärare som angett att de använde Studi.se flera gånger i veckan kategoriserades som lärare på YES+-

skolor. Dessa lärare är totalt 17 stycken och eftersom de är så pass få så ger skillnaden i en persons 

svar ett stort utslag, vilket bör tas i beaktande vid tolkning av resultatet. 

Undervisningsämne: Vilka ämnen undervisar du i? 

Lärare har på frågan kunnat kryssa i fler än ett svar.  Samhällsorienterade ämnen är vanligare 

undervisningsämnen än övriga hos de lärare som finns på YES+-skolor. Samma tendens i fördelning 
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hos ämnena finns till viss del, om än inte lika kraftig, hos de övriga skolgrupperna. Fördelningen 

mellan vilka ämnen lärarna undervisar i inom de olika skolkategorierna är något jämnare hos lärarna 

på NO-skolor och REG-skolor än hos YES-skolor. Lärarna på NO-skolorna urskiljer sig då det mest 

förekommande undervisningsämnet inom denna grupp är svenska. 

 

1 Biologi 

2 Fysik 

3 Kemi 

4 Teknik 

5 Matematik 

6 Geografi 

7 Historia 

8 Religion 

9 Samhällskunskap 

10 Engelska 

11 Språk 

12 Svenska 

13 Svenska som 

andraspråk 

14 Praktiska/estetiska 

ämnen 

15 Annat 

  

Figur 2 - Vilka ämnen undervisar du i? 

Internettillgång: På vilket sätt har dina elever internettillgång under 

lektionstid? 

Även på denna fråga har fler än ett svarsalternativ kunnat anges av respondenten. Det alternativ för 

internettillgång som flest angett inom alla grupper är att alla elever har egen dator. Över 50 % av 

lärarna på YES+-skolorna och YES-skolorna har angett 1:1 (en-till-en) som formen på vilken deras 

elever har tillgång till internet under lektionstid. Motsvarande siffror för NO-skolor och REG-skolor är 

båda runt 40 %. 
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1 Bokningsbara 

datorsalar 

2 Bokningsbara 

datorer till 

klassrummet 

3 Bokningsbara 

surfplattor 

4 Alla elever har 

egen dator (1:1) 

5 Alla elever har 

egen surfplatta 

6 Annat 

  

Figur 3 - På vilket sätt har dina elever internettillgång under lektionstid? 

De som angivit svarsalternativet Annat har totalt 57 kommentarer från samtliga grupper samlats in. 

Dessa kommentarer är i stor utsträckning svar kring en annan typ av fördelning av stationära datorer, 

bärbara datorer eller surfplattor. Ofta har lärarna här angivit att de i sitt klassrum har ett visst antal av 

dessa alternativ tillgängliga för en klass eller i klassrummet. Det är också vanligt att lärarna här 

beskriver skillnader i tillgång mellan olika klasser och åldersgrupper på samma skola. Enstaka 

kommentarer nämner också elevernas egen mobiltelefon som resurs för internettillgång. 

Stöd: Från vilka upplever du att du har stöd när du använder webbaserade 

resurser i din undervisning? 

Nedan presenteras hur stor andel lärare ur respektive kategori som svarat att ”ja” på frågan om 

huruvida de upplever stöd från elever, kollegor, föräldrar, skolledning, kommunledning eller stat vid 

användandet av webbaserade resurser i sin undervisning. Stöd definierades i frågeställningen som stöd 

i form av såväl förtroende, som pedagogiskt, tekniskt och finansiellt stöd. Andel som svarat ja på 

denna fråga för respektive instans är i princip lika stor hos samtliga skolkategorier. Upplevt stöd från 

de som befinner sig innanför skolans väggar, det vill säga kollegor och elever är mellan 80-95 %. 

Andelen som upplever stöd från föräldrar, kommunledning och skolledning är lägre. Från föräldrar har 

runt 50 % inom samtliga skolkategorier utom lärarna på YES+-skolorna svarat att de upplever stöd. 

Det som sticker ut är att YES+-skolorna i högre utsträckning än de andra skolkategorierna tycks 

uppleva stöd från föräldrar. Strax under 70 % av lärarna på YES+-skolor anger att de upplever stöd 

från föräldrar. Runt 40 % inom samtliga skolkategorier upplever att de har stöd från 

kommunledningen. Runt 20 % inom alla skolkategorier utom lärarna på YES-skolorna upplever att de 

har stöd från staten i sitt användande av webbaserade lärarresurser i sin undervisning.  För YES-
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skolorna är motsvarande siffra ca 34 %. Övriga svarsalternativ på denna fråga var ”nej” och ”vet ej”.  

Även bland dessa svarsalternativ är andelen som angett dem ungefär lika stor hos samtliga 

skolkategorier.   

 

Figur 4 - Från vilka upplever du att du har stöd när du använder webbaserade resurser i din undervisning? Möjliga 

svarsalternativ var ja, nej eller vet ej. 

Användande av annat webbmaterial 

Lärarna i samtliga skolkategorier fick ange till vilken grad de instämde i 7 påståenden där det första 

påståendet löd: Jag använder YouTube-filmer och/eller annat webbmaterial minst en gång i veckan i 

min undervisning. Svarsfördelningen syns i diagrammet nedan. 

 
Figur 5 - Jag använder YouTube-filmer och/eller annat webbmaterial minst en gång i veckan i min undervisning. 
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Den skolkategori ur vilken störst andel av lärarna instämmer helt eller delvis i ovanstående påstående 

är NO-skolorna. Andelen förekomster av de olika svarsalternativen inom skolkategorierna YES+-

skolor, YES-skolor och REG-skolor är ungefär lika stora. 

Positivt och negativt formulerade påståenden 

Resterande påståenden (2-7), ömsom positivt ömsom negativt formulerade i förhållande till läromedlet 

Studi.se, som lärarna fick ta ställning till i enkäten är listade nedan. 

Tabell 6- Hur väl instämmer du i följande påståenden? 

Påstående 

nummer 

Påstående 

Påst.2 Jag gör hellre egna filmer än använder filmerna på Studi.se. 

Påst.3 Studi.se passar mina tankar kring undervisning och pedagogik. 

Påst.4 Registreringsprocessen är för komplicerad för mina elever. 

Påst.5 Materialet på Studi.se passar elever med olika behov. 

Påst.6 Studi.se är för dyrt. 

Påst.7 Att använda Studi.se i undervisningen är tidsbesparande. 

(REG: Att använda Studi.se i undervisningen skulle vara tidsbesparande.) 

 

Påstående 2-7 nedbrutet i varsitt diagram visar närmre hur lärare från respektive skolkategori svarar 

utifrån varje fråga. 

Jag gör hellre egna filmer än använder filmerna 
på Studi.se 

 
Figur 6 - Påstående 2 

 

Studi.se passar mina tankar kring undervisning 
och pedagogik 

 
Figur 7 - Påstående 3 

 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

YES+

YES

NO

REG

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

YES+

YES

NO

REG



  41 

 

Registreringsprocessen är för komplicerad för 
mina elever 

 
Figur 8 - Påstående 4 

 

Materialet på Studi.se passar elever med olika 
behov 

 
Figur 9 - Påstående 5 

 

Studi.se är för dyrt 

 
Figur 10 - Påstående 6 

 

Att använda Studi.se i undervisningen är 
tidsbesparande 

 
Figur 11 - Påstående 7 

 

Få lärare uppger att de hellre gör egna filmer än använder filmerna på Studi.se. Många är neutrala eller 

motsätter sig påståendet (se Figur 6 - Påstående 2). Ju högre grad av Studi.se-användande desto mer 

motsätter sig lärarna påståendet. 15 % av lärarna på NO-skolorna instämmer helt eller delvis i att de 

hellre skulle göra egna filmer. 

100 % av lärarna på YES+-skolor svarar att de instämmer helt eller delvis att Studi.se passar deras 

tankar kring undervisning och pedagogik (se Figur 7 - Påstående 3). Upplevd förenlighet med lärarens 

pedagogik avtar med skolkategorierna. 

Lärarna på YES+-skolorna sticker ut i att till störst del motsätta sig att registreringsprocessen är för 

komplicerad för eleverna (se Figur 8 - Påstående 4). Lärarna på NO-skolorna är ambivalenta i frågan 

och många har inte tagit ställning, vilket kan förklaras av att de helt enkelt inte registrerat sina elever 

(se Statistikresultat från loggfiler). Bland lärarna på YES-skolorna finns det både de som anser att 

registreringsprocessen är för komplicerad för eleverna och de som anser att den inte är för 
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komplicerad, även om största andelen motsätter sig påståendet helt eller delvis. Totalt har 32 % av de 

som svarat på denna fråga instämt delvis eller helt i att registreringsprocessen är för komplicerad. 

Lärarna på YES+-skolorna har en liten inverkan då de är få i sitt antal. 

En hög andel av respondenterna instämmer helt eller delvis i att materialet passar elever med olika 

behov (se Figur 9 - Påstående 5), de frekvent användande lärarna instämmer i högre grad, framförallt i 

jämförelse med lärarna på REG-skolorna som uppger att de inte vet om materialet passar. Lärare 

uppger att materialet på sidan inte utmanar elever tillräckligt, utan att det stannar på en E-nivå. De 

lärare som uppger att det passar bra för elever med olika behov kommenterar även att grupperna ofta 

är mindre och det då blir för dyrt att köpa in Studi.se eftersom minsta antal möjliga licenser vid 

skolinköp är 28 stycken. En kommentar poängterar att Studi.se inte passar elever med olika behov, 

utan snarare passar elever med ”speciella” behov, dvs. att tjänsten är nischad. Vilka dessa speciella 

behov är uppges dock inte. Här framställer även en av respondenterna att materialet och dess 

kategorisering kan vara diskriminerande. 

ang elevers olika behov så saknas det utmaning för de starka eleverna inom de 

områden som jag testat. Mycket är på en E-nivå. (C40) 

Arbetar i Gymnasiesärskola. Av mina 8 elever befinner sig alla på helt olika 

utvecklingsnivå, också i olika ämnen. Elevernas lärandefokus finns därför i 

många olika moment, i olika ämnen vilka finns på Studi för grundskolan. 

Materialet  som är verbalt baserat blir ofta svårt för dem att tolka. 

Delmomenten behöver ge större möjlighet för upprepning, och kortare steg i 

progressionen av momenten.  För elever i Gymnasiesärskolan och i annan del 

av grundskola/gymnasium låser sig vid att lärandemomenten kategoriseras 

efter årskurser, inte kunskapsinnehåll och mål för momenten. Det gör 

materialet diskriminerande för dem som är t.ex. 18 men övar på matematik för 

"ÅK 3, grundskolan". (C41) 

Lärarna instämmer eller är neutrala till att Studi.se är för dyrt (se Figur 10 - Påstående 6). Lärare på 

NO-skolor instämmer i högst grad i detta påstående medan lärare på REG-skolor uppger alternativet 

”Vet ej”. 

Två respondenter på NO-skolorna uppgav följande kommentarer, vilka vittnar om en anledning till 

varför Studi.se kan upplevas som för dyrt. 

Arbetar i en liten undervisningsgrupp. Vi kunde inte boka studi för 8 elever, 

vilket gjorde att vi inte kunde använda det. Det blev för dyrt att boka upp en hel 

klass. Borde ändras, eftersom behovet för just denna typ av lösning passar 

extra bra för barn med särskilda behov. (C42) 

Arbetar i liten grupp (10 elever), upplevde det svårt/dyrt med licens för så få 

elever. (C43) 
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Lärarna på YES+-skolor instämmer helt eller delvis i att Studi.se är tidsbesparande, det i mycket högre 

utsträckning än lärare på YES- och NO-skolor (se Figur 11 - Påstående 7). 

Det objektiva förhållningssättet i videolektionerna 

En av frågorna i enkäten behandlade videolektionerna och huruvida respondenten upplevde 

måluppfyllelse på några olika mål för videolektionerna. Det mest relevanta resultatet här är resultatet 

gällande videolektionernas objektiva förhållningssätt. Lärarna kunde instämma helt eller delvis, vara 

neutrala, motsätta sig helt eller delvis samt uppge att de inte visste. 

I diagrammet ses hur de flesta respondenterna uppger att de instämmer helt eller delvis i att filmerna 

har ett objektivt förhållningssätt. Endast lärare på YES+-skolor motsätter sig. Lärare på REG-skolor 

uppger i högre grad alternativet ”Vet ej” (se Figur 12 - Upplevt objektivt förhållningssätt i 

videolektionerna). 

 
Figur 12 - Upplevt objektivt förhållningssätt i videolektionerna 
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Användande av Studi.se 

Lärarna på YES+-skolor, YES-skolor samt NO-skolor fick alla svara på vilket sätt de har arbetat med 

Studi.se i anslutning till deras undervisning. 

 

1 För att förbereda 

mina lektioner 

2 För genomgång i 

helklass under 

lektionstid 

3 För grupparbete 

under lektionstid 

4 För enskilt arbete 

under lektionstid 

5 För hemuppgifter 

6 För att ”flippa 

klassrummet” 

7 Har inte använt 

Studi.se i 

anslutning till min 

undervisning 

8 På annat sätt, 

nämligen: 

 

Figur 13 – På vilket sätt har du arbetat med Studi.se i anslutning till din undervisning? 

Lärare på YES- och YES+-skolor använder till övervägande del Studi.se för enskilt arbete under 

lektionstid samt till hemuppgifter. För NO-skolorna är fördelningen mellan egen förberedelse, 

genomgång i helklass samt enskilt arbete under lektionstid mer jämnt fördelat. Studi.se används i liten 

utsträckning till hemuppgifter av NO-skolors lärare. ”Flippa klassrummet” har angetts i lika hög grad 

av de olika grupperna. 

Återkommande i kommentarerna (alternativ: På annat sätt, nämligen) kring användandet är 

möjligheten att använda Studi.se till repetition och för elever med behov av särskilt stöd (t.ex. ADHD 

nämns). Två lärare av de elva som uppgav fritextalternativet har även använt tjänsten för elever som 

av olika anledningar inte uppvisat tillräcklig kunskap i ämnet. 
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Testat på Studi.se 

1 Tittat på videolektion  5 Tittat på statistik över helklass 
2 Gjort quiz 6 Tittat på statistik över uppgifter 
3 Delat ut uppgift 7 Använt lärarhjälpen 
4 Lagt upp en Studiplan 8 Kontaktat support 

Ja, och jag tyckte om det 

 

Figur 14 – Testat: Svarsalternativ Ja 

Ja, men jag tyckte inte om det 

 

Figur 15 - Testat: Svarsalternativ Ja, men... 

Nej 

 

Figur 16 – Testat: Svarsalternativ Nej 

Visste inte att det fanns 

 

Figur 17 - Testat: Svarsalternativ Visste inte… 

 

REG-skolor fick en begränsad version av alternativen, med endast alternativ nr. 1, 2, 7 och 8 då 

registrerade skolor inte har tillgång till lärarverktyget på sidan, där uppgifter, Studiplan och statistik 

finns. 

Lärare på YES+-skolor tittar på videofilmer och gör quiz och tycker om det. Både YES- och YES+-

skolorna skiljer sig i sina svar från NO-skolorna. Skillnaden syns framförallt i huruvida de testat, eller 

uppgivit att de testat, statistikfunktionerna. Lärare på YES+-skolorna uppger i störst utsträckning att 

de använder sig av funktionerna och tycker om dessa (se Figur 14 – Testat: Svarsalternativ Ja). De 
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lärare som uppger att de inte tycker om det de testar är framförallt lärare på NO-skolor. Överlag tycker 

dock respondenterna om det de faktiskt testar på Studi.se. 

Kompletterande svarsalternativ till de två Ja-svaren var ”Nej” och ”Visste inte att det fanns”. Det är 

framförallt lärarna på NO och REG-skolorna som uppger att de inte testat funktionerna på Studi.se. 

Lärare på REG-, YES- och YES+-skolor är de som i högst grad anger att de inte visste att olika 

funktioner fanns på Studi.se. Det är framförallt lärarhjälpen som lärarna uppger att de inte visste fanns. 

Även vissa lärare på YES+-skolor uppgav att de inte visste att funktionen Studiplan fanns på sidan. 

Rekommenderat 

Samtliga lärare på YES+-skolorna har rekommenderat Studi.se med fallande andel för lärare på YES-, 

NO- samt REG-skolor. Lärarna fick sedan följdfrågan om varför de rekommenderade Studi.se 

respektive vad som skulle krävas för att de skulle rekommendera. 

 

Figur 18 - Rekommendation av Studi.se 

 

 

De lärare som angav att de rekommenderat Studi.se fick sedan följdfrågan ”Varför rekommenderade 

du Studi.se?”, medan lärare som angav att de inte rekommenderat Studi.se fick följfrågan ”Vad skulle 

krävas för att du skulle rekommendera Studi.se?”. Ett urval av de svar respondenterna givit återges 

nedan under kategorierna innehåll, kostnad, tid och komplexitet samt användande. Kategorierna har 

skapats utifrån vilka som ansetts mest vanligt förekommande i svaren, men antalet återgivna citat är 

inte proportionellt mot förekomsten. Nedan redogörs även för respektive respondents tillhörighet i 

form av skolkategori.    
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Urval av kommentarer rörande innehåll 
Nedan samlas ett urval av de kommentarer som rör innehållsmässiga aspekter i svaret på frågan Varför 

rekommenderade du Studi.se? respektive Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Tabell 7 – Innehåll: Varför rekommenderade du Studi.se? 

Nr Skolkategori Kommentar 

1 REG Pedagogiska korta små filmer som passar mina elever mkt bra! 

2 REG Korta och väl genomförda genomgångar. De känns moderna. 

3 REG Passade lektionstemat bra. 

4 REG Tycker att lektionerna är pedagogiska som fördjupar bredden av lärande. 

5 REG De har Quiz, vilket inte andra har. 

6 REG För att det är ett bra pedagogiskt läromedel 

7 NO För att det finns bra videogenomgångar. 

8 NO Bra och lärorika filmer. Lagom långa. Bra innehåll. 

9 NO Underlättar med digitala läromedel, som är katalogiserade, knutna till både 
läroplaner och kunskapsmål. 

10 NO Förklarar väsentligt innehåll på ett enkelt och tydligt sätt. Elever kan ta det av 
lagom långa genomgånger och även se dem flera gånger. 

11 NO Pedagogisk, rätt fakta, uppföljning(quizz) 

12 YES Bra att elever kan titta på filmer om och om igen, hemma och på skolan. bra 
Läroplananpassat. No iallafall, inte lika nöjd med matten. 

13 YES+ Jag tycker de har ett ändamålsenligt innehåll och eleverna blir motiverade och 
tycker om att jobba med det. 

14 YES+ Aktuella källor. Korta innehållsrika filmer på lagom nivå. Bra animeringar. mm. 

 

Tabell 8 - Innehåll: Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Nr. Skolkategori Kommentar 

1 REG Material som passar till yrkesämnen 

2 REG Inga felaktigheter i skrivet eller talat språk. Övningar där eleverna tränar 
förmågorna och inte bara korttidsminnet. 

3 REG Mer professionellt utförda lektionsfilmer med lite mer innehåll! 

4 NO Mer anpassat till mellanstadiet 

5 NO Fylligare material, mer välutvecklat, professionellt och intressant. Uppfyller 
egentligen inte något av dessa krav just nu. Det är bättre att göra eget material 
eller söka på nätet. 

6 NO mer variation i uppgifterna och mer spännande material 

7 NO Större möjlighet att själv påverka innehållet. 

8 NO Jag gjorde bara testversionen i svenska. Saknade uppgifter för mellanstadiet i 
engelska 

9 YES Arbetar även på gymnasiet och det vore bra med något liknande för gymnasiet. 

10 YES Korrekt fakta inom videorna. Att grammatiska termer inom engelskan VAR på 
engelska samt att Studi-läraren ej gjorde fakta-, grammatiska- och stavfel. 

11 YES Att det skulle finnas mer användbara uppgifter där eleverna får använda fler 
förmågor. 

 

De som rekommenderar Studi.se upplever i hög grad att materialet är pedagogiskt och uppskattar 

videolektionernas korthet och innehåll. Några anser att innehållet följer läroplanen på ett bra sätt. De 
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som inte rekommenderar Studi.se tycker inte att materialet inte håller tillräckligt hög kvalitet samt är 

för tunt både fakta- och omfångsmässigt. Några påpekar även att faktafel förekommer.  

Urval av kommentarer rörande kostnad 
Nedan samlas ett urval av de kommentarer som rör kostnadsaspekter i svaret på frågan Varför 

rekommenderade du Studi.se? respektive Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Tabell 9 – Kostnad: Varför rekommenderade du Studi.se? 

Nr. Skolkategori Kommentar 

1 REG Gillade filmerna, men kommer aldrig att lägga några pengar på det då 
gratisalternativ finns. 

2 REG För att det är enkelt och ett billigt alternativ. Dessutom ger det ett gott stöd i 
undervisningen 

3 YES bra upplägg, enkelt att invända, informativt 
skolan hade bara studi under gratisperioden men tyckte sedan att det var för dyrt 
så jag har inte använt studi i år. 

 

Tabell 10 - Kostnad: Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Nr. Skolkategori Kommentar 

1 REG Gratis och ännu fler videolektioner ända från 1-9 

2 REG Billigare min skola har inte råd, bara testloggin 

3 REG Ett bra innehåll och i dagsläget kostnadsfritt då besparingar är dagens motto inom 
skolvärlden. 

4 REG Att det var gratis och gick att använda som invividuell lärare. 

5 REG Gratis! 

6 NO Tycker att det är för dyrt. Blir en hel del på ett når.Hittar minst lika bra som inte 
kostar något. 

7 NO Gratis 

 

Endast ett fåtal av respondenterna som framhäver kostnaden ser den som något positivt. Flera 

respondenter uppger att de skulle rekommendera Studi.se om det vore gratis.  

Urval av kommentarer rörande tid 
Nedan samlas ett urval av de kommentarer som rör tidsmässiga aspekter i svaret på frågan Varför 

rekommenderade du Studi.se? respektive Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Tabell 11 – Tid: Varför rekommenderade du Studi.se? 

Nr Skolkategori Kommentar 

1 REG Så att man slipper ödsla tid på att göra egna filmer som förmodligen inte håller 
samma goda kvalité som de på studi.se. 

2 REG Man kan titta på filmerna tillsammans med eleverna när man skall börja ett nytt 
område. Ha det som referens och dessutom kan filmerna ibland vara 
tidsbesparande. 

3 NO Ett bra komplement för elever som missar en genomgång, som behöver en extra 
repetition eller för att förbereda inför en lektion. Jag behöver inte lägga tid på att 
bygga hjulet igen när någon gjort det redan. 
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4 NO För att detvan tidsbesparande och ett bra alternativ när man behöver 
individanpassar undervisningen 

5 YES Eleverna tycker att det är kul och ett bra sätt att lära för de som tycker att bok är 
jobbigt. Att använda frågorna till är en enorm tidsbesparing jämfört med att själv 
skriva frågor till t ex ett youtube klipp. 

6 YES Tidsbesparande, effektivt. Eleverna uppskattar filmer och quiz 

7 YES+ Enkelt, tidsbesparande och effektivt 

 

Tabell 12 - Tid: Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Nr. Skolkategori Kommentar 

1 REG Jag behöver använda den mer frekvent. 

2 REG Tid att sätta mig in i det. Tyvärr har jag prioriterat andra tekniska lösningar i skolan. 

3 REG Att jag först tar mig tid till att sätta mig in i Studi.se på egen hand för att sedan 
kunna prata om och för. 

4 REG Längre tid, har bara varit i kontakt med det i en vecka än så länge 

 

Flertalet respondenter upplever att användande av Studi.se är tidsbesparande. Framförallt respondenter 

på REG-skolor uppger att de behöver mer tid att sätta sig in i materialet. Många kommenterar  

Urval av kommentarer rörande komplexitet 
Nedan samlas ett urval av de kommentarer som rör komplexitetsaspekter i svaret på frågan Varför 

rekommenderade du Studi.se? respektive Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Tabell 13 – Komplexitet: Varför rekommenderade du Studi.se? 

Nr. Skolkategori Kommentar 

1 REG Därför att det verkar vara ett bra och lättillgängligt alternativ till ordinarie 
läromedel. Priset är också överkomligt. 

2 REG Lättarbetat 

3 REG Lätt att använda för att lära sig begrepp inom NO 

4 YES Tydlighet och enskild anpassad studieplan 

5 YES Det är lätt att använda och lektionerna är lätta att förstå. Bra extramaterial. 

6 YES Det funkar och vi har inte stött på några problem. 

7 YES+ Det första internetbaserade läromedel som är  enkelt och täcker det mesta 

8 YES+ Det är enkelt och lättillgängligt. 

9 YES+ Lätt att använda och bra innehåll 
 

Tabell 14 - Komplexitet: Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Nr. Skolkategori Kommentar 

1 REG gratis. Lätt att använda 

2 NO Renare layout. Mindre rörigt 

Ett argument för att uppleva Studi.se som värt att rekommendera tycks vara att det uppfattas som 

enkelt, lätt att förstå och lättillgängligt. Ett fåtal håller inte med om detta då de upplever Studi.se som 

rörigt och att det behöver bli lättare att använda.  
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Urval av kommentarer rörande användningsområde 
Nedan samlas ett urval av de kommentarer som rör användningsområde i svaret på frågan Varför 

rekommenderade du Studi.se? respektive Vad skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se? 

Tabell 15 – Urval av kommentarer rörande användningsområde 

Nr. Skolkategori Kommentar 

1 REG Det var   ett bra komplement till den ordinarie undervisning. 

2 REG Bra för elever som har missat något. Bra för elever som har lässvårigheter. 

3 REG Bra för elever med skolsvårigheter. Främst för att hämta igen missade kunskaper 

4 REG Ett otroligt bra verktyg, vilket borde passa ffa speciallärare och deras elever, 
alternativt vem som helst bara eleverna har tillgång till datorer/plattor och ett väl 
fungerande nätverk. 

5 REG Bra, kompletterande läromedel 

6 REG Det är en källa för inspiration. 

7 REG för att ge en variation till ordinarie undervisning 

8 REG Tydligt för elever med koncentrationessvårigheter, autism el annat 

9 REG En enkel inledning för svaga elever. 

10 NO Tycker det är ett bra komplement i en 1-1 skola. Studi passar en del elever väldigt 
bra, bl a elever med funktionshinder. 

11 NO Ett mycket pedagogiskt material. Jag rekommenderade det till föräldrar med barn 
som behöver ett extra inlärningstillfälle. Det är för dyrt att köpa in till flera klasser i 
flera ämnen. Jag använde studi.se även privat med mina egna barn. De tycker att 
studi är jättebra! 

12 NO Som idebank och bra filmer 

13 NO Ett bra komplement till undervisningen med korta filmsekvenser som ändå får med 
det mest väsentliga. Bra att introducera ett nytt område, eller för att förtydliga ett 
område eller för att öva mer. Bra att man kan se att eleverna gör uppgifterna men 
det är lite krångligt att dela ut uppgifter och svårt att hitta rätt ställe när man vill 
kontrollera att de gjort uppgifterna. 

14 NO Studi är bra för barn som har svårigheter med koncentrationen och arbetsminnet. 

15 NO För att se i egen takt, pausa och se om och om igen. 

16 NO bra repetition inför nationella proven. 

17 NO För att det kan få undervisningen att nå även en och annan hemmasittare eller 
långvarigt sjuk elev samt för att ge mer tid i klassrummet för att träna förmågor. 

18 NO Jag tycker framförallt att materialet passar barn som behöver lite lättare material. 

19 NO Bra för elever som behöver lyssna eller se en förklaring eller moment flera gånger, 
kan även vara bra om någon elev missat lektion. Dessutom har vi olika sätt att lära 
och det visuella och auditiva stärks på detta sätt. 

20 NO Tydliga och korta filmer med möjighet att kolla upp om man hängt med genom att 
göra frågorna. Ett jättebra verktyg att ta hjälp av för att flippa klassrummet. 

21 YES Den är en bra hjälpmedel för mig som lärare och för mina elever som behöver 
repetera flera gånger. 

22 YES bra digital verktyg som komplement till undervisningen 

23 YES Bra om man vill variera med de egna genomgångarna man har i klassen. Det är inte 
alltid jag själv som pratar utan eleverna får höra andra lärare förklara och berätta 
om t.ex. en person eller händelse. 

24 YES bra o användbara filmer för flipp 

25 YES Ett bra sätt att få baskunskaper på. 
Om man behöver bli påmind om hur det gick till att räkna t.ex. ekvationer så är det 
bra att få en uppdatering. 
Om man tycker att något är svårt så kan man få se hur det går till hur många gånger 
som helst. 
Som hjälp hemma när man gör läxor. 
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26 YES För att det är ett suveränt verktyg för elever med särskilda behov. Det fyller upp 
luckor som annars är svåra att ta igen för eleverna! 

27 YES Ger på ett tydligt sätt den mest grundläggande och elementära informationen kring 
ett område. Bra att det går att pausa, titta igen, svara på frågor till videolektionen 
och att det som förmedlas finns nerskrivet i text. 

28 YES Ett nytänkande sätt som passar bra för elever som har svårt att läsa  och ta till sig 
fakta 
När man har särskoleelever integrerade och behöver arbeta med annat. Elever som 
är duktiga kan få arbeta vidare med andra områden somd e är intresserade av 

29 YES För att det är ett mycket bra komplement till elever som har läs och 
skrivsvårigheter. 

30 YES Det är ett kompetent  material som passar som komplement till de vanliga 
lektionerna 

31 YES bra som läxa, repetition, bra för elever med diagnos som gärna jobbar själva istället 
för att samarbeta med någon. 

32 YES Jag tycker att Studi är bra, främst för att eleverna kan gå tillbaka och repetera 
filmerna så många gånger de vill för att förstå ett moment. Frågorna är också bra, 
jag gillar att de finns i olika svårighetsgrad. 

33 YES+ Ett smidigt sätt att få elever intresserade. Få föräldrar delaktiga i de olika ämnena 
och ge föräldrar möjlighet att stötta sina barn/ungdomar i sina hemuppgifter. 

34 YES+ För att det är lätt att använda både hemma och i skolan och det hjälper elever som 
behöver extra hjälp. Det är ett bra redskap också om du ska vikariera åt någon i 
något annat ämne, sätt på en lektion och låt eleverna svara på frågorna. 

35 YES+ Det är bra för vissa elever att ha en lärare som inte går att påverka. 

 

Framförallt framkommer att respondenter från samtliga skolkategorier uppger att Studi.se är ett 

lämpligt komplement till ordinarie undervisning. I vissa fall används Studi.se för att variera 

undervisningen, inspirera elever och lärare samt som introduktion. Repetition uppges också som 

användningsområde. Möjligheten att se materialet flera gånger, hemmavid och i skolan, samt 

möjligheten att pausa understrycks av flera respondenter som en tillgång i läromedlet Studi.se. I några 

respondenters svar beskrivs hur Studi.se i synnerhet passar elever med speciella eller särskilda behov.  

Den fullständiga listan av obehandlade kommentarer ses i Bilaga IV: Enkätsvar – Varför 

rekommenderade du Studi.se? och Bilaga V: Enkätsvar – Vad skulle krävas för att du skulle 

rekommendera Studi.se?.  

Statistikresultat från loggfiler 
Av alla skolor som granskats i statistiken har 92 % av de skolor som idag använder sig av Studi.se 

varit aktiva under sin testperiod och sett på minst en film under fyraveckorsperioden. 63 % av 

skolorna som efter testperioden tackat nej till fortsatt användande var aktiva under sin testperiod. 

Lärarna som är aktiva på sina skolor tittar på filmer inom olika ämnen. Ämnesförekomsten hos YES- 

och NO-skolor under testperioden visar att ingen större skillnad mellan skolkategorierna finns i vilket 

ämne som tittas på (se Figur 19 - Ämnesförekomsten hos lärare på alla YES-skolor under testperioden 

respektive Figur 20 - Ämnesförekomsten hos lärare på alla NO-skolor under testperioden). I 

jämförelsen med vilka ämnen YES-skolorna sedan valt att köpa in är skillnaderna små. Det är 
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framförallt religionsfilmer som köpts i högre utsträckning jämfört med vilka filmer som tittats på 

under testperioden. 

 
Ämnesförekomsten hos lärare på alla YES-skolor 

under testperioden 

 

Figur 19 - Ämnesförekomsten hos lärare på alla YES-

skolor under testperioden 

 
Ämnesförekomsten hos lärare på alla NO-skolor 

under testperioden 

 

Figur 20 - Ämnesförekomsten hos lärare på alla NO-

skolor under testperioden 

 
Ämnesförekomsten hos lärare på alla YES-skolor 

av inköpta ämnen 

 

Figur 21 - Ämnesförekomsten hos lärare på alla YES-

skolor av inköpta ämnen 

 

 

I Figur 21 - Ämnesförekomsten hos lärare på alla YES-skolor av inköpta ämnen syns de ämnen som 

lärare och Studi-admin på YES-skolorna sett under testperioden. Diagrammen nedan visar hur många 

av skolorna som sett på ett ämne under testperioden och i grönt syns den andel av dessa skolor som 

sedan valt att köpa det ämnet. Tolv skolor har alltså sett videolektioner i ämnet biologi, men endast 6 

av dem har köpt in det efter testperiodens slut. De ämnen som till störst andel köpts av YES-skolorna 

efter att de tittat på dem under sin testperiod är religion (92 %), historia (86 %), samhällskunskap (62 

%), matematik (58 %) och svenska (54 %). 
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Figur 22 - Inköp av ämne utifrån vad skolan sett under testperioden 

Då ämnesskillnaden är liten, men aktiviteten bland skolorna i stort skiljer sig studerades varje skolas 

aktivitet under testperioden för sig.  

På 15 av 20 YES-skolor (75 %) har Studi-admin, lärare och elever varit aktiva under testperioden. 

Motsvarande siffra hos NO-skolorna är 20 av 56 skolor (36 %).  

YES-skolorna har även en mer kontinuerlig aktivitet på sidan under testperioden än vad NO-skolorna 

har. NO-skolorna har ofta en mer sporadisk aktivitet på sidan med enstaka elever och lärare som är 

inne och testar. Detta har synliggjorts i Figur 23 - Ett aktivitetsdiagram under testperioden för en YES-

skola. och Figur 24 - Ett aktivitetsdiagram under testperioden för en NO-skola.. Dessa två diagram är 

typiska för respektive kategori i sin helhet. I bubbeldiagrammen utgör testperioden den horisontella 

axeln. Dag 0 utgör den första dagen av testperioden. Storleken på bubblorna representerar antalet 

unika sedda filmer under en testperiodsdag. Studi-admin, lärare och elever på samma skola har 

hanterats som grupper, där gruppernas aktivitet presenteras i diagrammet nedan. Gruppen med rollen 

Studi-admin representeras i majoriteten av fallen endast av en person. En bubbla representerar således 

en grupps sedda filmer på en dag där filmerna är unika för varje individ inom gruppen men inte för 

gruppen som helhet. Således kan en bubbla med storleken 70 innebära att 10 elever har tittat på 7 för 

dem unika filmer var.  
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Figur 23 - Ett aktivitetsdiagram under testperioden för en YES-skola. 

 

 

Figur 24 - Ett aktivitetsdiagram under testperioden för en NO-skola. 
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5. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat utifrån studiens frågeställningar med hjälp 

av de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som presenterats.  

Ett övergripande syfte är att öka kunskapen om de skäl lärarna i studien ger uttryck för, för att använda 

eller inte använda läromedlet Studi.se. Det andra syftet är att öka kunskapen om de användningsformer 

några av lärarna tillämpar eller säger sig tillämpa vid användande av Studi.se. Studien utgår från ett 

konstruktivistiskt perspektiv på lärande vilket tillämpats för att diskutera studiens frågeställningar. 

För hänvisning till citat i resultatet har en särskild formatering använts. TX:CY innebär en hänvisning 

till citat nummer Y i tabell nummer X. Citat som återfinns i resultatets löpande text hänvisas till med 

hjälp av förkortningen CX, vilket innebär en hänvisning till citat nummer X i resultatets löptext. Vid 

hänvisning till hela tabeller anges ”Tabell X” vilket innebär tabell nummer X. De citat som nedan 

hänvisas till utgör urval av de citat som finns presenterade i resultatkapitlet ovan. 

Frågeställning 1: Vilka skäl för användande/icke-användande av 

Studi.se framkommer vid studium av lärarna? 
För att besvara frågeställningen analyseras och diskuteras här de indirekta eller direkta skäl som 

lärarna i studien angett. Empirin, analysen och diskussionen har här kategoriserats under några av de 

attribut Rogers nämner som avgörande för Innovation-Decision processen. Eventuella skillnader eller 

likheter mellan skolkategorierna redogörs för i de fall dessa anses relevanta.  

Kompatibilitet 
Nedan presenteras de framkomna kategorier ur empirin som kopplats till den, med Rogers termer, 

upplevda kompatibiliteten med skolverksamheten och egen praktik som lärarna i studien ger uttryck 

för. Även de punkter som presenteras under frågeställning två nedan kan anses vittna om läromedlet 

Studi.se:s kompatibilitet med den befintliga skolverksamheten.  

Tid 
Från samtliga av trianguleringens metoder står det klart att tiden är något som kommer mellan lärarna 

och Studi.se. Om detta vittnar bland annat intervjun med Lärare A, det dagliga arbetet och C20 till 

C23, Tabell 12, samt granskningen av loggad data från skolors testperioder.  Lärare på NO-skolor som 

efter testperioden valt att inte köpa Studi.se har i lägre grad testat Studi.se. I de insamlade citaten 

omnämns ofta bristen på tid som skäl till varför lärare inte testat eller använt Studi.se i, i vissa fall 

inledningsvis avsedd, tillräcklig utsträckning. Tidsåtgången som inledningsvis krävs är inte alltid 

kompatibel med lärarens förutsättningar. Många lärare tycks alltså, med Rogers termer, fatta ett passivt 

beslut rörande inköp och därigenom även rörande valet att inte använda Studi.se då de inte har haft tid 

att fatta ett välgrundat beslut.  
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Personliga synsätt och vanor 
Uppfattningen om materialets kompatibilitet med lärarens egna tankar kring pedagogik är högst hos 

lärarna på YES+-skolorna (se Figur 7 - Påstående 3). Uppfattningen om läromedlets 

överensstämmelse med egna pedagogiska tankar avtar sedan med skolornas aktivitet på Studi.se. 

Lärare C såg Studi.se kompatibelt med sin intention att sätta eleven i centrum i undervisningen. De 

som använder Studi.se upplever det således kompatibelt med sina pedagogiska utgångspunkter, vilket 

överensstämmer med de förutsättningar för kompatibilitet Rogers beskriver i sin modell. Detta resultat 

kan även ses som ett symptom på vad Rogers kallar för selective perception där en individ tenderar att 

uppfatta innovationen och budskap om den enligt redan anlagda attityder och uppfattningar, det som 

inom konstruktivismen kallas för förförståelse. Kausaliteten i relationen mellan användande av 

Studi.se och upplevd överensstämmelse med pedagogiskt synsätt kan inte denna studie säga något om. 

Levin och Wadmany (2008) fann i sin studie att lärares upplevelse av vilka faktorer som påverkar 

teknikintegrering och teknikadoption i den egna undervisningen gick från att fokusera på yttre 

omständigheter och faktorer till att fokusera på det egna inre beteendet och den egna synen på 

undervisning och lärande. En tolkning som här kan göras utifrån Levin och Wadmanys (2008) resultat 

är att lärarna i denna studie således kan, i och med sitt frekventa användande, ha ändrat sitt 

pedagogiska synsätt varför överensstämmelsen med Studi.se numer är hög. Med Piagets begrepp kan 

lärarna som använder läromedlet mest frekvent anses ha ackommoderat Studi.se som ett pedagogiskt 

verktyg. 

Lärare inom samtliga skolkategorier i enkäten använder i hög grad YouTube eller annat webbaserat 

material i sin undervisning. Lärare inom samtliga skolkategorier kan i detta avseende anses ha uppnått 

tillräcklig förförståelse för att kunna ta sig an läromedlet Studi.se. Ovana inför denna typ av 

användande är således inte ett skäl till att inte använda sig av Studi.se. I detta avseende bör Studi.se 

således kunna vara kompatibelt med befintlig praktik. Intressant är att NO-skolorna i något högre grad 

använder webbmaterial i sin undervisning. Möjligen används dessa webbmaterial istället för Studi.se 

vilket T9:C1 vittnar om.  

I lärares upplevelse av vilka instanser eller grupper de har stöd från vid användandet av webbaserade 

resurser uppkommer inga större skillnader mellan skolkategorierna i denna studie. Stödet avser här i 

viss mån de yttre faktorer som framkommit i Levin och Wadmanys (2008) resultat. Ingen direkt 

koppling kan här göras mellan benägenheten att adoptera Studi.se och upplevt stöd.    

Internettillgång och en-till-en-täthet 
Andelen lärare på skolor som har internettillgång via en-till-en (se Figur 3 - På vilket sätt har dina 

elever internettillgång under lektionstid?) är högre hos samtliga skolkategorier än vad 

datordistributionen en-till-en är i resultatet från en enkät genomförd av Lärarnas Riksförbund (2013: 

14), där 35 % av högstadielärarna anger att deras elever har tillgång till egen dator på/via skolan. 
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Respondenterna till denna studies enkät är inte nödvändigtvis lärare i högstadiet, men jämförelsen av 

dessa siffor anses ändå relevant då högstadiet är läromedlets primära målgrupp. En möjlig tolkning av 

detta resultat är att en-till-en-skolor hittar till Studi.se i högre utsträckning än vad andra skolor gör. En-

till-en som distributionsmodell för datorer är ännu vanligare hos lärare på YES- och YES+-skolor som 

valt att köpa Studi.se. Detta skulle med Rogers termer kunna tolkas som en följd av selective exposure, 

då de lärare som undervisar elever med varsin dator eventuellt är mer medvetet eller omdevetet 

mottagliga för denna typ av läromedel. Sammantaget tyder detta resultat på att Studi.se troligtvis 

upplevs mer lämpat för, och kompatibelt med, undervisningen på skolor där eleverna har försetts med 

varsin dator (se även T7:C10). Hemuppgifter och enskilt arbete under lektionstid är de vanligaste 

användningsformerna av Studi.se hos YES- och YES+-skolorna (se Figur 13 – På vilket sätt har du 

arbetat med Studi.se i anslutning till din undervisning?). Eventuellt kan de möjligheter till dessa 

användningsformer som Studi.se upplevs erbjuda verkat som skäl till inköp och användande, men 

dessa arbetsformer kan också vara en naturlig följd av datortillgången en-till-en. Hylén (2010) påpekar 

vikten av att inte låta diskussionen om IT-användande i skolan enbart handla om tillgång. Här visas att 

tillgången kan påverka, men att den, i enighet med Hylén (2010) inte kan stå som ensam faktor till vad 

som påverkar IT-användandet i skolor. 

Viktigt att ta i beaktande är att skolor med en-till-en-fördelning av datorer eventuellt har mer IT-vana 

lärare vilket också kan göra att de i högre grad har svarat på enkäten. Mer reflektioner kring denna 

eventuella snedvridning i resultatet följer under rubriken Reflektioner över forskningsprocessen nedan. 

Undervisningsämne och undervisningsgrupper 
Lärarana på YES+-skolorna är i högre utsträckning lärare i samhällsorienterande ämnen. Även hos 

lärarna på YES-skolorna finns en liknande tendens. En förklaring skulle kunna vara det mönster som 

Skolverket (2013) presenterat angående datoranvändning på lektioner inom olika ämnen, där datorn 

används mest inom samhällskunskap och svenska. De vanligaste kombinationerna av ämnen hos lärare 

kan antas vara antingen i samhällsorienterande ämnen, där samhällskunskap ingår, eller 

naturorienterande ämnen. Lärarna inom de samhällsorienterande ämnena är alltså inte lika främmande 

för datoranvändning under lektionerna, vilket är gynnsamt för eventuell adoption av Studi.se då 

läromedlet i högre grad är kompatibelt med den befintliga praktiken. Detta kan även tolkas som ett 

uttryck för selective perception. Studi.se kan alltså anses vara mest kompatibelt med undervisningen 

hos de lärare som undervisar i samhällsorienterade ämnen. Det tycks inte vara så att lärarna inom 

samhällsorienterade ämnen i mycket större utsträckning hittar till Studi.se eftersom ämnesfördelningen 

är jämnare för NO-skolor och REG-skolor. Att lärare inom de samhällsorienterade ämnena och 

svenska dock i lite högre utsträckning hittar till Studi.se, alternativt är benägna att svara på enkäten, 

syns dock i Figur 2 - Vilka ämnen undervisar du i?. En intressant iakttagetse är att andelen som svarat 

att de undervisar i matematik är förvånansvärt hög med tanke på hur pass ovanlig datoranvändning 

generellt är i matematikundervisningen enligt Skolverkets rapport (2013). Det tycks inte vara någon 
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skillnad på i hur hög grad olika ämnen finns representerade hos NO- respektive YES-skolornas sedda 

videofilmer under testperioden (se Figur 19 - Ämnesförekomsten hos lärare på alla YES-skolor under 

testperioden, Figur 20 - Ämnesförekomsten hos lärare på alla NO-skolor under testperioden). Det är 

alltså inte så att NO-skolor i högre grad än YES-skolor tittar på ett visst ämne. Religion och historia är 

i högst utsträckning köpta av de YES-skolor som tittat på dem under testperioden vilket tyder på att 

det är i dessa filmer lärarna är mest nöjda med inom läromedlet Studi.se. Detta bekräftar eventuellt 

varför ämnesfördelningen hos YES+-skolor ser ut som den gör. Studi.se tycks således framförallt vara 

kompatibelt med den undervisning lärare inom samhällsorienterande ämnen bedriver.  

Speciallärare och studiehandledare är två grupper där Studi.se i hög grad är kompatibelt med deras 

undervisning men där andra hinder finns för att kunna använda läromedlet fullt ut. Speciallärare ser 

stora potentialer i materialet men påpekar de inneboende diskriminerande strukturer materialet för med 

sig (C41). Den prismodell där minst 28 licenser måste köpas är inte heller kompatibel med många 

speciallärares verksamhet då grupperna ofta är små. Även studiehandledare arbetar i stor utsträckning i 

mindre grupper. Rogers (2003) påpekar att det upplevda behovet av en innovation påverkar beslut om 

adoption samt upplevd kompatibilitet. För studiehandledarna fyller Studi.se ett annat behov än hos 

lärarna. Studiehandledarna ges i och med Studi.se möjlighet att ha ett eget läromedel, utöver de böcker 

och papper som ämneslärare delat ut, en möjlighet som tidigare inte tycks ha funnits. Studi.se är alltså 

kompatibelt med denna grupps behov.  

Relativ fördel  
Nedan presenteras de framkomna kategorier ur empirin som kan kopplas till vad Rogers kallar 

upplevd relativ fördel hos innovationen. Här presenteras även aspekter de upplevda relativa nackdelar 

som lärarna i studien gett uttryck för.  

Tid 
En hög andel lärare på både NO-, YES- och framförallt på YES+-skolor instämmer helt eller delvis i 

att användande av Studi.se är tidsbesparande, vilket syns i Figur 11 - Påstående 7 och Tabell 11 – Tid: 

Varför rekommenderade du Studi.se?. På vilket sätt Studi.se är tidsbesparande vittnar särskilt T11:C3 

och T11:C5 om. Tidsbesparingen som användande av Studi.se av vissa anses kunna generera kan ses 

som en relativ fördel gentemot den befintliga praktiken. Kopplat till citaten i Tabell 15 – Urval av 

kommentarer rörande användningsområde tycks lärarna med hjälp av Studi.se kunna ge eleverna 

repetitionsmöjligheter utanför den schemalagda skoltiden. Den sparade tiden kan exempelvis användas 

till att träna olika förmågor (T15:C17). Paradoxalt nog anser sig många lärare inte ha tillräcklig tid för 

att sätta sig in i läromedlet Studi.se. Mellan den initialt upplevda tidsåtgången, som eventuellt kan bero 

på upplevd komplexitet, och upplevelsen av att Studi.se är tidsbesparande kan en tröskel skönjas. Den 

relativa fördelen som tidsbesparingen i och med användande av Studi.se kan utgöra är svår att inse för 

den som upplever att den initiala tidsåtgången inte är kompatibel med dennes förutsättningar. 
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Tidströskeln illustrerar den process av assimilation och ackommodation som läraren genomgår då 

obalans uppstår i och med exponering för läromedlet Studi.se. Tillgång till tid att komma över tröskeln 

upplever lärarna som en förutsättning för att kunna adaptera läromedlet. Då adaptation väl skett, då en 

ny och mer stabil jämvikt inträtt, upplever läraren istället att läromedlet spar tid i jämförelse med den 

tidigare verksamheten. 

Pris 
I det dagliga arbetet framkom ingen, bland lärarna i studien, generellt rådande bild av kostnaden för 

Studi.se annat än att det är en nyckelfråga som genererar många olika reaktioner, vilket även bekräftas 

av citaten i Tabell 9 – Kostnad: Varför rekommenderade du Studi.se? och Tabell 10 - Kostnad: Vad 

skulle krävas för att du skulle rekommendera Studi.se?. Kostnaden för Studi.se kan således även anses 

handla om kompatibilitet med skolan som organisation och dess budget. Priset tycks samtidigt både 

kunna ses som en relativ fördel och en relativ nackdel. I respondenternas svar kring förhållningssätt 

till det påstående som rörde kostnaden framkom att kostanden är det påstående till vilket flest lärare 

inom samtliga skolkategorier är negativa (se Figur 10 - Påstående 6), det vill säga att många lärare 

instämmer helt eller delvis i att Studi.se är för dyrt. Lärarna som intervjuats har fått gratis tillgång till 

Studi.se och har vid intervjutillfällena varken tillfrågats om eller kommenterat kostanden. Två 

kommentarer som givits i samband med besvarandet av påståendet rörande kostanden för Studi.se i 

enkäten vittnar om att Studi.se är för dyrt för små undervisningsgrupper (C42, C43). I dagsläget måste 

en skola köpa minst 28 licenser vid ett inköp, vilket inte är kompatibelt med dessa respondenters 

undervisningsmiljö och därigenom även kan ses som en relativ nackdel med Studi.se. 

Innehåll  
Ämnesmaterialet på Studi.se framhålls av många i enkäten som pedagogiskt, vilket kan ses som en 

relativ fördel med läromedlet Studi.se. På vilket sätt materialet är pedagogiskt uppges dock inte, även 

om angivna användningsformer vittnar om pedagogiska aspekter. 

Att lärarna upplever att materialet ligger på en grundläggande nivå framkommer såväl i enkäten 

(Tabell 7 – Innehåll: Varför rekommenderade du Studi.se?och Tabell 8 - Innehåll: Vad skulle krävas 

för att du skulle rekommendera Studi.se?, T15:C27) som vid intervjuerna och även i det dagliga 

arbetet. Exempelvis uttrycker Lärare C att videolektionerna innehåller en ”kärnfull” mängd av det som 

bör täckas inom ramen för ett skolämne. Lärare A, som är studiehandledare, upplever materialet som 

omfattande. Ämnesmaterialets format och grundläggande innehåll ses som särskilt lämpat för vissa 

grupper av elever (Tabell 15 – Urval av kommentarer rörande användningsområde och Lärare A, B 

och C), vilket bör ses som en relativ fördel med läromedlet Studi.se. Den grundläggande nivån 

uppfattas således av vissa lärare i studien som en relativ fördel, medan andra lärare i studien framhäver 

det som en relativ nackdel då materialet inte behandlar olika förmågor, inte behandlar tillräckligt 

mycket ämnesinnehåll och att fördjupningsmöjligheterna upplevs som få (T8:C2,3,11). Lärare C anser 
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exempelvis att den grundläggande nivån i videolektionerna måste kompletteras med annat för elever 

som vill ha mycket kunskaper då det krävs mycket mer än innehållet som presenteras i 

videolektionerna, samt att vissa delar inom ämnet biologi saknas (C36). Lärarens uppgift är enligt ett 

konstruktivistiskt perspektiv delvis att förstå sina elevers förförståelse och konstruktioner av kunskap 

för att kunna undervisa (Claesson 2007). Därav kan lärarnas, i denna studie, motstridiga åsikter kring 

ämnesinnehållets tillräcklighet och nivå på Studi.se tolkas som att lärarna har olika upplevelse av sina 

elevers förförståelse och kunskapskonstruktion.   

Videolektionernas korthet ses som en relativ fördel, i både intervjuresultatet och enkätresultatet. 

Lärare A anser att kortheten är viktig för att eleverna inte ska tappa intresse eller uppleva 

videolektionerna som tråkiga. Det faktum att videolektionerna är färdiga upplevs som en fördel med 

Studi.se i jämförelse med att göra dem själv (se Figur 6 och T11:C1,3) . Lärare på YES- och YES+-

skolorna upplever i större utsträckning att videolektionerna är färdiga som en relativ fördel än vad 

NO-skolorna gör. Ett skäl till att använda Studi.se, åtminstone för de som faktiskt valt att använda 

Studi.se, tycks vara att filmerna redan är klara. De quiz som finns på Studi.se ses som en relativ fördel 

av flera lärare (se T7:C5 samt Lärare A), medan T8:C2,6 uttrycker en önskan kring mer variation i 

frågorna samt bättre betoning på olika förmågor. 

Kommentarer från det dagliga arbetet gav en bild av att lärare i viss mån upplevde filmernas innehåll 

som allt för subjektivt och i viss mån därav även felaktigt. Dessa resultat bekräftades inte av 

respondenternas svar på enkätfrågan kring huruvida videolektionerna har ett objektivt förhållningssätt. 

Få lärare motsatte sig detta i enkätsvaren. Ett fåtal av lärarna i studien upplever objektiviteten i 

filmerna som en relativ nackdel med Studi.se. 

Videolektionerna erbjuder en statisk envägskommunikation som i vissa fall kan ses som en fördel. Här 

kan videolektionernas lärare agera substitut för den ordinarie läraren, dels i form av vikarie, men också 

för att eleven ska få höra någon annan prata i variationssyfte (se T15:23, 34). Möjlighet till variation 

betonas som en relativ fördel även av Lärare C. T15: C35 anses här speciellt intressant då det vittnar 

om fördelen med det statiska en videolektion innebär. Ytterligare en relativ fördel med det statiska i en 

videolektion uttrycktes av en lärare i samband med det dagliga arbetet, då hon menade att läraren i 

filmen är opåverkad av skolkontexten. En lärare på en skola kan vara upprörd på grund av något som 

hänt utanför lektionstid, medan läraren i videolektionerna är oberoende av detta, vilket kan gynna 

eleverna, enligt läraren.  

Komplexitet 
Nedan presenteras den framkomna empiri som kan kopplas till vad Rogers omnämner som en upplevd 

komplexitet hos innovationen, i det här fallet läromedlet Studi.se.  
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Att registreringsprocessen skulle vara komplicerad, vilket var en av empiripunkterna från det dagliga 

arbetet, och därigenom även upplevas som alltför komplex enligt Rogers attribut, stöds inte till fullo 

av varken enkätresultaten (se Figur 8, Tabell 13, Tabell 14) eller intervjuerna. Inloggning och 

registrering som ett tekniskt hinder, där Studi.se har för hög komplexitet, stöds till viss del i 

observationen av Lärare B:s undervisning. De intervjuade lärarna har upplevt små komplikationer med 

registreringen, men uttrycker att registreringen varit relativt enkel. Registreringsprocessen bidrar dock 

till hur komplext Studi.se upplevs då 32 % av samtliga respondenter i enkäten instämmer delvis eller 

helt i att registreringsprocessen är för komplicerad för sina elever. För studiehandledarna utgör 

systemets uppbyggnad en komplexitetsfaktor, då systemet är byggt efter att varje lärare ska finnas på 

en och endast en skola, vilket inte alltid är möjligt för studiehandledare som kan ha elever på flera 

olika skolor. 

Lärarna på REG-skolornas stora andel ”Vet ej”-svar vittnar om en initial otydlighet som finns i det 

första mötet med läromedlet Studi.se. Flera av dessa lärare uppger till exempel att de varken visste att 

det finns videolektioner eller att det finns quiz på Studi.se, detta trots att dessa två moment 

tillsammans utgör den största delen av läromedlet Studi.se. Detta kan tolkas som en brist på 

Awareness knowledge eller How-to knowledge, enligt Rogers begrepp. Rogers menar att brist på How-

to knowledge innan testande av innovationen kan vara en bidragande orsak till att välja att inte adopter 

innovationen, vilket är fallet med lärarna på REG-skolorna. Samtidigt uppger många av de som 

använder Studi.se ord som enkelt och lätt för att beskriva varför de rekommenderat Studi.se. De som 

adopterat Studi.se som innovation tycks alltså uppleva läromedlet som användarvänligt och med en låg 

nivå av komplexitet. Viss initial otydlighet tycks förekomma vilket C11 vittnar om. Även här tycks en 

tröskel, i likhet med tidströskeln ovan, kunna skönjas. Efter den inledande obalans i jämvikten som 

Studi.se orsakar, åstadkoms efter användandet en stabilare jämvikt och läromedlet är sedan 

assimilerbart.  

De skäl till användande som här utkristalliserats följer i tabellen nedan: 

Skäl till användande av Studi.se Skäl till att inte använda Studi.se 

Enkelt Bristande How-to knowledge och Awareness knowledge 

Tidsbesparande Kostnaden 

Komplement Initial tidsbrist 

Repetition Materialet saknar utmaning och ger inte tillräckliga möjligheter 
till individuell kunskapskonstruktion Möjligheten till distansundervisning 

Kompatibiliteten med särskilda behov  
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Frågeställning 2: Vilka användningsformer framkommer vid 

studium av några av lärarna som använder sig av Studi.se? 

Nedan återges, analyseras och diskuteras de olika användningsformer av läromedlet Studi.se som 

framkommit vid studium av lärarna. Puenteduras SAMR-modell ligger till grund för analysen. I 

huvudsak hänvisas här till resultat som framkommit i samband med enkätens sista fråga (se Tabell 15) 

men även resultat som framkommit i och med det dagliga arbetet och i intervjuerna.  

Lärarna uppger främst att de använt Studi.se för enskilt arbete under lektionstid samt för hemuppgifter 

och till viss del även för genomgång i helklass samt för att flippa klassrummet (se Figur 13, T15:C20, 

T15:C24 samt C5). Liknande användningsformer framkom i Kroksmarks (2013) studie av 

undervisningen vid en-till-en distribution av datorer. Tilläggas bör att många frekventa användare av 

Studi.se i denna studie har datordistributionen en-till-en på sina skolor. Möjligheten att pausa, se 

filmerna i egen takt, samt att se dem flera gånger påpekas som en fördel i användandet av Studi.se 

(T15:15,27).  Framkomna användningsformer för läromedlet Studi.se är bland andra för introduktion 

av ett ämnesområde och för variation i undervisningen (se Tabell 15). 

Att Studi.se även kan användas i form av repetition av redan behandlat material framgår tydligt av 

citaten i Tabell 15. Studi.se kan, enligt lärarna, med fördel användas av elever som av någon anledning 

”missat något” eller ”behöver repetera”. Repetitionen kan utföras både i hemmet och i skolan. Vid 

båda observationstillfällena användes Studi.se som repetition av redan, till stora delar, behandlat 

material. Lärare C har låtit sina elever använda Studi.se i repetitionssyfte (C36).  

Studi.se anses av några lärare kunna användas för individanpassning (T11:C4 och C2). Härom vittnar 

även de elevcentrerande arbetsmetoderna med Studi.se som Lärare C uppger använda sig av. I 

Kroksmarks (2013) studie framkommer hur lärarna har möjlighet att arbeta mer individanpassat när 

eleverna själva kan välja sin abstraktionsnivå. I likhet med detta ger några lärare i denna studie uttryck 

för att eleverna med hjälp av Studi.se får en större möjlighet att anpassa sitt kunskapssökande i 

ämnesmaterialet utifrån sin egen förförståelse och på så vis påverka sin egen kunskapskonstruktion.  

Lärares svar i bland annat Tabell 15 vittnar om att materialet är särskilt lämpat för vissa elever, 

exempelvis elever i behov av speciella representationer av ett ämnesmaterial (T15:C19), eller elever 

med någon typ av svårigheter eller andra särskilda behov (T15:2,3,4,8,10,14,26,28,29,31). Några 

uttalanden vittnar om att Studi.se i vissa avseenden inte är tillämpbart för dessa grupper av elever 

(C15, C41). Studi.se ger inte bara möjlighet till hemuppgifter utan även distansundervisning av elever 

som är i behov av den möjligheten (T15:C17 och C6). 

Det framgår tydligt att lärare, på olika sätt, betraktar och använder Studi.se som ett komplement till 

ordinarie undervisning, lektioner och andra läromedel (C7, C25, T11:C3, T15:C1,10,13,22,29,30). Då 

upplevelsen av kostnaden för Studi.se som för dyr tolkas i ljuset av att Studi.se ses som ett 
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komplement kan en möjlig förklaring finnas. Att Studi.se ses som ett komplement och därigenom inte 

utgör basen i undervisningen kan vara en förklaring till varför det upplevs som dyrt. Repetition som 

användningsform kan i sig hävdas ge uttryck för ett komplementerande användande av Studi.se i 

lärarnas undervisning. I de fall Studi.se används som ett repetitionsmaterial där inget nytt behandlas 

eller någon ny aspekt tillförs kan användandet av Studi.se, som användande av IKT i undervisningen, 

hävdas tillhöra nivån Ersättning i Puenteduras SAMR-modell. Det finns få exempel på lärare som inte 

ger uttryck för att Studi.se tillför någon ny aspekt, även då det används i repetitionssammanhang 

(C25). I de fall där repetitionen eller andra användningsformer för Studi.se tillför något nytt, vilket 

oftast tycks vara fallet, kan användandet av Studi.se i undervisningen hävdas tillhöra nivån Förbättring 

i Puenteduras SAMR-modell. Möjligtvis kan repetitionsaktiviteten i sig ses som en förbättring av 

undervisningen vilket än mer förstärker användandet av Studi.se som hemmahörande på nivån 

Förbättring. Även om användande på denna nivå inte ger markanta förbättringar i elevernas resultat är 

det icke att fördöma menar Puentedura, eftersom ”you set the stage for bigger things as you go along”. 

När Studi.se blivit en del av lärarnas och elevernas repertoar i undervisningen och lärandet, då nytt 

jämviktstillstånd i förhållandet till Studi.se inträtt, besitter grupperna således mer förförståelse för att 

använda IKT på någon av SAMR-modellens högre nivåer.  

För studiehandledarna och deras elever kan det användande av IKT, som användandet av Studi.se på 

arabiska innebär, hävdas tillhöra nivån Förändring i Puenteduras SAMR-modell. Teknikens 

möjligheter gör att två språk här kan erbjudas parallellt i samma kanal, vilket kombinationen av annat 

läromedel och studiehandledare inte kan sägas göra. Eleven erbjuds möjligheten att själv välja vilket 

språk som ska talas och vilket språk undertexten ska ha, vilket även detta innebär en förändring i 

elevens undervisning och lärande.  

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv innebär införandet av Studi.se en obalans i lärarens 

jämviktstillstånd som aktivt kommer att balanseras genom en process av assimilation och 

ackommodation. Adaptationen av Studi.se som läromedel för den enskilde läraren kan således anses 

innebära en förändring av dennes sätt att tänka. Samtliga steg i Rogers Innovation-Decision process 

går ut på att minska osäkerheten inför den förändring som Studi.se kan komma att innebära. Tidigare 

forskning har visat att skolans innehåll är svårföränderligt, där Tholin (i Jarl och Rönnberg, 2010) 

menar att detta kan bero på att ett läromedel, snarare än läroplanen, kan användas för att styra 

undervisningen och lärarens stoffurval. Läromedlet Studi.se ger sig alltså ut på en trögföränderlig 

marknad där eventuellt ett annat läromedel används som grundpelare för undervisningen. Att Studi.se 

används som komplement kan antingen ses som ett symptom på detta faktum, eller så spelar Studi.se 

och detta eventuella styrande läromedel inte på samma arena till följd av lärarnas upplevelse av 

attributen hos innovationen Studi.se.  
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Frågeställning 3: Kan några slutsatser, och i sådana fall vilka, dras 

om parternas (företaget och lärarnas) relation? 
Kring den tredje frågeställningen kan slutsatser dras att relationen mellan företaget och lärarna idag 

behöver bli tydligare. Lärarnas första möte med läromedlet är i många fall otydligt. (C11, T14:C2) 

Om examensarbetarna får föreslå fritt så behövs en tydligare bild av att lärarna inte förbinder sig till 

något betalande avtal vid registrering av ett användarkonto. Kommunikationen från företagets håll 

behöver bli tydligare när det kommer till vad Studi.se är och vad det innehåller. En enkel översikt över 

vad Studi.se erbjuder, där materialet står i fokus utan att funktionaliteten glöms bort skulle kunna 

underlätta för denna initiala kontakt. Det finns idag ett visst mått av, med Rogers beteckning, 

osäkerhet hos lärarna när det kommer till innovationen Studi.se. 

Slutdiskussion 
Diffusion om en innovation är enligt Rogers (2003) kommunikationsprocessen om en innovation inom 

ett socialt system, i vilken Innovation-Decision procssen ingår.  Under aktionsforskningen har 

forskarna själva upplevt svårigheter kring vad Studi.se ska omnämnas som, således hur det kan 

kommuniceras. Läromedel, webbtjänst, tjänst, studieredskap, digitalt läromedel är några av de epitet 

som prövats och använts. Dessa olika benämningar har troligen olika konnotationer inom lärarkåren. 

Rogers (2003) redogör för vikten av namnet hos innovationen där valet av ord påverkar våra 

uppfattningar om den. De olika konnotationer som de olika benämningarna av Studi.se medför kan, i 

enighet med Rogers, i sin tur skapa olika förväntningar på vad Studi.se är och erbjuder. Möjligen 

påverkar detta även vad Studi.se jämförs med och i sådant fall även uppfattningarna om Studi.se. 

Exempelvis kan Studi.se uppfattas som dyrt om det jämförs med gratis videoklipp på YouTube medan 

licenserna kan anses billiga i jämförelse med mjukvaror eller eventuellt en lärobok. Konnotationen hos 

benämningarna ger kanske en bild av hur Studi.se kan förstås och en indikation på vilken förförståelse 

som krävs för att förstå. Benämningen påverkar då huruvida individen kan assimilera eller 

ackommodera Studi.se. Val av ett av begreppen ur ovanstående benämningsalternativ kan vara ett sätt 

att öka tydligheten kring innovationen och att väcka, för företaget, önskvärda associationer. För att få 

tillit måste, tror vi, Studi.se leva upp till den benämning som väljs. Hur lärare uppfattar  dessa olika 

benämningar, vilken konnotation dessa begrepp har, är något som sträcker sig utanför denna studie, 

men väl en viktigt punkt för framtida forskning. 

Studi.se har potential att utgöra ett grundläggande, heltäckande och fördjupande ämnesmaterial och 

därigenom utmana varje elev på dess egen nivå av förförståelse, vilket är en förutsättning för lärande i 

ett konstruktivistiskt perspektiv. För läraren kan Studi.se bistå med ytterligare en möjlighet att avgöra 

elevernas förförståelse och deras aktiva kunskapskonstruktion. Lärprocessens behov av 

ackommodering kan potentiellt inkluderas i den webbtjänst Studi.se utgör. Det är en grannlaga 

uppgift, som vi själva erfarit vid det manusskrivandet som beskrivits i inledningen. Läromedlet måste 
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vara begripligt utan att vara det på bekostnad av det komplexa, för att på sätt bevara den vetenskapliga 

tankeprocessen även i framtiden. Blir materialet ett för platt läromedel riskerar tankestrukturer att 

förminskas. Lärarna som sedan ska använda materialet som producerats måste dessutom kunna känna 

tillit till materialet. Den tilltro till ämnesmaterialet som lärare upplever kan således anses behöva vara 

större inom ämnen där allmänt vedertagna axiom ligger till grund, så som naturorienterande ämnen, 

jämfört med de ämnen där källkritiken har en mer självklar plats i undervisningen, så som 

samhällsorienterande ämnen. Ämnesmaterialets brister blir således mest signifikanta i ämnen där 

grunden, i hög utsträckning, är axiomen. Lärarnas tillit till Studi.se har inte undersökts i denna studie. 

Hur individernas tillit till Studi.se ser ut idag överlämnas till framtida forskning. 

Reflektioner över forskningsprocessen 
Helheten som varit i fokus i aktionsforskningen i kombination med andra datainsamlingsmetoder har, 

så här i efterhand, konstaterats vara alltför vid. Ännu mer och framförallt mer enhetlig dokumentation i 

samband med det dagliga arbetet hade troligtvis gjort analysen av resultatet enklare. Om arbetet skulle 

gjorts om hade fokus framförallt skiftats över till mer kvalitativ datainsamling med fler djupintervjuer. 

Om enkäten skickats ut igen skulle vi gärna ställt fler öppna frågor, något som visserligen skulle 

kunna sänka svarsfrekvensen ytterligare. Den korta tidsperiod som aktionsforskningen bedrivits över 

gör den begränsad och ingen möjlighet har funnits till fortsatt utvärdering av de eventuella 

förändringar av arbetssätt eller dylikt som studien kan ha resulterat i.  

Forskningsprocessen och även resultatet kan innehålla en viss snedvridning till följd av att de lärare vi 

huvudsakligen kommit i kontakt med själva aktivt sökt upp läromedlet Studi.se. Denna snedvridning 

kan också antas vara närvarande i enkätresultatet då de som är positiva till Studi.se troligtvis är mer 

välvilligt inställda till att svara på en enkät. En indikator på denna snedvridning är att svarsfrekvensen 

hos de lärare vars skolor köpt licenser på Studi.se, och kan antas vara positiva, är betydligt högre än 

svarsfrekvensen hos lärare på skolor som testat men inte köpt Studi.se. 

Vi har varit tätt sammanbundna med projektet Studi.se på arabiska och med de som arbetar på 

företaget. Vissa aspekter i resultatet kan ha påverkats av detta samarbete och företagets tidigare bild av 

lärarnas relation till Studi.se. Risken för en allt för stor påverkan av detta samarbete har uppvägts av 

att vi varit två och därigenom tillsammans kunnat förhålla oss mer kritiskt. 
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Bilaga I: Bilder från Studi.se 

 

Figur 25 - Skärmdump av ämnesmaterialets sortering för Historia. 
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Figur 26 - Skärmdump av en videolektion i Historia, Åk. 7-9 med sammanfattande text av videolektions innehåll. 
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Figur 27 - Skärmdump av en videolektion i Religion, Åk. 7-9 med talmanus för videolektionen. 
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Figur 28 - Skärmdump av en quiz-fråga på lätt nivå för en film i ämnet Religion, Åk. 7-9, där rätt svar angivits och 

poäng erhållits. 
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Bilaga II: Intervjuguide 
Kontakt med informanterna etablerats i förhand, innan intervjutillfället. Intervjuns syfte samt 

informanternas bakgrundsinformation behandlas per telefon eller via mail innan intervjutillfället. 

I den mån observationen sker innan intervjun anpassas frågorna efter vad som observerats. För att 

skapa en förtrogen stämning inleds intervjun med att känna av hur informanten tyckte att arbetet med 

Studi.se har gått. Temana nedan ska behandlas under intervjun, och alla frågor ska ställas i mån av tid. 

Dock kan stor flexibilitet tillämpas vad gäller ordningen på frågorna, samt ställandet av eventuella 

följdfrågor.  

Teman för intervju med underfrågor: 

 Lärarens användande av Studi.se i undervisningen. 

o Hur har du jobbat med Studi.se? Lektionstid/hemuppgift. 

o Hur har du använt materialet på Studi.se? 

o Hur har det varit att komma igång med Studi.se? 

 Pedagogisk grundsyn. 

o Hur jobbar du vanligtvis? 

o Hur skulle du beskriva din pedagogik? 

 Omdöme om Studi.se. 

o Vad bidrar Studi.se med? 

o Vad saknar Studi.se? 
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Bilaga III: Enkät 

 

Figur 29 - Fråga 1, ställdes till samtliga kategorier. 

 

Figur 30 - Fråga 2, ställdes till samtliga kategorier. 
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Figur 31 - Fråga 3, ställdes till samtliga kategorier. 

 

Figur 32 - Fråga 4: Ställdes endast till YES-skolor, svaret på denna fråga utgjorde grunden för distinktionen mellan 

YES- och YES+-skolor. 
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Figur 33 - Fråga 5, ställdes till samtliga kategorier med undantaget att REG-skolor endast fick de två första och de 

två sista alternativen. 
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Figur 34 - Fråga 6: ställdes till samtliga kategorier, med undantaget att REG-skolor fick en annan formulering på det 

sista påståendet. REG-skolornas formulering: Att använda Studi.se i undervisningen skulle vara tidsbesparande. 
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Figur 35 - Fråga 7: ställdes till samtliga kategorier. 

 

Figur 36 - ställdes till NO-skolor och YES-skolor (och därigenom även YES+). 

 

Figur 37 - Fråga 9: ställdes till samtliga kategorier. 
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Figur 38 - Fråga 10: ställdes till samtliga kategorier utifrån svaret på Fråga 9. 
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Bilaga IV: Enkätsvar – Varför 

rekommenderade du Studi.se? 

REG-skolor 
Därför att det verkar vara ett bra och lättillgängligt alternativ till ordinarie läromedel. Priset är också 
överkomligt. 

Bra genomgångar 

ett bra alternativ till övriga digitala verktyg. 

Det var   ett bra komplement till den ordinarie undervisning. 

Däröfr att de jag hört av lärarna verkar bra, 

Ett otroligt bra verktyg, vilket borde passa ffa speciallärare och deras elever, alternativt vem som helst bara 
eleverna har tillgång till datorer/plattor och ett väl fungerande nätverk. 

en jobbarkompis berättade för mig och jag berättade vidare. 

Pedagogiska korta små filmer som passar mina elever mkt bra! 

Vi samarbetar och då var det ett alternativ i undervisningen 

Korta och väl genomförda genomgångar. De känns moderna. 

Jag tror att studi.se ger bra möjligheter för undervisande lärare att hitta lämpliga hjälpmedel för att utveckla 
och förbättra undervisning. 

Sparar tid att inte spela in egna filmer varje gång. 

Så att vi i arbetslaget kan jobba in ett arbetssätt för våra elever 

Har positiva erfarenheter av det 

Så att man slipper ödsla tid på att göra egna filmer som förmodligen inte håller samma goda kvalité som de 
på studi.se. 

Bra för elever som har missat något. Bra för elever som har lässvårigheter. 

ett bra extra sätt som undervisning 

Passade lektionstemat bra. 

Korta och enkla bra filmer. 

bra hjälpmedel 

Det kändes seriöst och anpassat. 

För jag tyckte att det jag testade var riktigt bra. 

tyckte att det var användbart för vissa lektioner 

Hjälper dig som lärare inim de områden som du har brister i. 

Bra för elever med skolsvårigheter. Främst för att hämta igen missade kunskaper 

Extra stöd till elever som missat genomgångar etc. 

Tycker att lektionerna är pedagogiska som fördjupar bredden av lärande. 

Gratis smakprov som var riktigt bra! 

Har nyss börjat använda sidan. Verkar användbart så här långt. 

Tydligt för elever med koncentrationessvårigheter, autism el annat 

Tycker om filmerna som finns där. De är pedagogiska och bra. 

Lätt att arbeta med 

I början tyckte jag det verkade bra 

De har Quiz, vilket inte andra har. 

Bra, pedagogiska filmer. Förstärker mitt eget arbete. Elever kan repetera för att lära in. 

För att studi lägger filmer på youtube och är öppet för alla, och att studi har en prova på tjänst där 
pedagogen/skolan kan avgöra innan man köper - så att man inte köper "grisen i säcken". 

Korta filmer med bra fakta 

Där fanns en film om ett arbetsområde som var bra. 

Mitt barn lärde sig och blev intresserad genom Studi. 

Lättarbetat 

Jag tycker att alla bör titta på sådana pedagogiska verktyg som Studi.se utgör. 
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Man kan titta på filmerna tillsammans med eleverna när man skall börja ett nytt område. Ha det som referens 
och dessutom kan filmerna ibland vara tidsbesparande. 

tydliga och bra filmer i religion speciellt 

Bra sida 

Bra filmer till mina ämnen 

Lätt att använda för att lära sig begrepp inom NO 

Bra repetition inför prov 

Det är en källa för inspiration. 

Bra, kompletterande läromedel 

för att nå elever som hellre lyssnar än läser 

Gillade filmerna, men kommer aldrig att lägga några pengar på det då gratisalternativ finns. 

tydliga genomgångar 

Alltid bra med urvalssidor 

För att det är enkelt och ett billigt alternativ. Dessutom ger det ett gott stöd i undervisningen 

En enkel inledning för svaga elever. 

För att det till en början verkade vara bra. 

För att det är ett bra pedagogiskt läromedel 

för att ge en variation till ordinarie undervisning 
 

NO-skolor 
Bra pedagogiska filmer. 

För att det finns bra videogenomgångar. 

Tycker det är ett bra komplement i en 1-1 skola. Studi passar en del elever väldigt bra, bl a elever med 
funktionshinder. 

Ett mycket pedagogiskt material. Jag rekommenderade det till föräldrar med barn som behöver ett extra 
inlärningstillfälle. Det är för dyrt att köpa in till flera klasser i flera ämnen. Jag använde studi.se även privat 
med mina egna barn. De tycker att studi är jättebra! 

Ge stöd 

En bra resurs och komplement till "vanliga" genomgångar och undervisning 

Som idebank och bra filmer 

Bra och lärorika filmer. Lagom långa. Bra innehåll. 

Underlättar med digitala läromedel, som är katalogiserade, knutna till både läroplaner och kunskapsmål. 

Bra innehåll som följer Lgr11 

Rekommenderade kollegor under provtiden så att fler kunde se om det var något av intresse för dem. 

Om man har tid att sätta sig in i det tror jag att det kommer att vara bra. 

Ett bra komplement till undervisningen med korta filmsekvenser som ändå får med det mest väsentliga. Bra 
att introducera ett nytt område, eller för att förtydliga ett område eller för att öva mer. Bra att man kan se att 
eleverna gör uppgifterna men det är lite krångligt att dela ut uppgifter och svårt att hitta rätt ställe när man 
vill kontrollera att de gjort uppgifterna. 

Förklarar väsentligt innehåll på ett enkelt och tydligt sätt. Elever kan ta det av lagom långa genomgånger och 
även se dem flera gånger. 

Ett bra komplement för elever som missar en genomgång, som behöver en extra repetition eller för att 
förbereda inför en lektion. Jag behöver inte lägga tid på att bygga hjulet igen när någon gjort det redan. 

se fråga 1-8 

För att få mina arbetskamrater att prova något nytt 

Studi är bra för barn som har svårigheter med koncentrationen och arbetsminnet. 

Pedagogisk, rätt fakta, uppföljning(quizz) 

Som ett komplement med korta genomgångar för en uppstart eller repetition. 

För att de har ett pedagogiskt och bra material. 

Tyckte det verkade bra och ville att vi i teamet skulle använda det men sedan fick vi problem med vår 
testperiod. 

För att se i egen takt, pausa och se om och om igen. 
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bra repetition inför nationella proven. 

Praktiskt 

Jag gillar upplägget, du styr själv och kan ha koll på vare elev. 

För att det kan få undervisningen att nå även en och annan hemmasittare eller långvarigt sjuk elev samt för 
att ge mer tid i klassrummet för att träna förmågor. 

Jag tycker framförallt att materialet passar barn som behöver lite lättare material. 

För att detvan tidsbesparande och ett bra alternativ när man behöver individanpassar undervisningen 

Bra för elever som behöver lyssna eller se en förklaring eller moment flera gånger, kan även vara bra om 
någon elev missat lektion. Dessutom har vi olika sätt att lära och det visuella och auditiva stärks på detta sätt. 

Enkla tydliga filmer 

Förefaller vara bra lektioner som håller eleverna fokuserade 

Jag ville att vi skulle prenumerera på det till skolan. 

Bildstöd, lyssna på genomgång eller läsa text 

För att testa ett digitalt läromedel! 

För att det är mycket bra innehåll, material och upplägg. 

Det passar en grupp elever som har svårt med koncentration. 

Bra saker 

Tydliga och korta filmer med möjighet att kolla upp om man hängt med genom att göra frågorna. Ett 
jättebra verktyg att ta hjälp av för att flippa klassrummet. 

 

YES-skolor  
Den är en bra hjälpmedel för mig som lärare och för mina elever som behöver repetera flera gånger. 

Jag tycker att det är ett bra komplement till undervisningen. 

Bra att elever kan titta på filmer om och om igen, hemma och på skolan. bra Läroplananpassat. No iallafall, 
inte lika nöjd med matten. 

bra upplägg, enkelt att invända, informativt 
 
 
 
skolan hade bara studi under gratisperioden men tyckte sedan att det var för dyrt så jag har inte använt studi i 
år. 

bra digital verktyg som komplement till undervisningen 

underlätta planeringen, är konkret och tydligt och därmed lätt att förstå för eleverna. Det är bra att de kan 
testa sig själva. 

Enkelt sätt att få se genomgångar i matematik inom olika områden samt att få göra quiz. 

Bra om man vill variera med de egna genomgångarna man har i klassen. Det är inte alltid jag själv som pratar 
utan eleverna får höra andra lärare förklara och berätta om t.ex. en person eller händelse. 

bra o användbara filmer för flipp 

Ett bra sätt att få baskunskaper på. 
 
Om man behöver bli påmind om hur det gick till att räkna t.ex. ekvationer så är det bra att få en uppdatering. 
 
Om man tycker att något är svårt så kan man få se hur det går till hur många gånger som helst. 
 
Som hjälp hemma när man gör läxor. 

För att det är ett suveränt verktyg för elever med särskilda behov. Det fyller upp luckor som annars är svåra 
att ta igen för eleverna! 

Bra komplement och lättare för vissa elever. 

Ger på ett tydligt sätt den mest grundläggande och elementära informationen kring ett område. Bra att det 
går att pausa, titta igen, svara på frågor till videolektionen och att det som förmedlas finns nerskrivet i text. 

Vikariebrist och jämföra olika källor. 

För elever som behöver mer repetition är studi ett alternativ 

Bra som läxhjälp 
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Just för att det är användbart på det sätt jag tidigare angett 

tycker att det har ett bra och innehållsrikt innehåll 

Ett nytänkande sätt som passar bra för elever som har svårt att läsa  och ta till sig fakta 
 
När man har särskoleelever integrerade och behöver arbeta med annat. Elever som är duktiga kan få arbeta 
vidare med andra områden somd e är intresserade av 

För att det är ett mycket bra komplement till elever som har läs och skrivsvårigheter. 

Eleverna tycker att det är kul och ett bra sätt att lära för de som tycker att bok är jobbigt. Att använda 
frågorna till är en enorm tidsbesparing jämfört med att själv skriva frågor till t ex ett youtube klipp. 

Tydlighet och enskild anpassad studieplan 

Det är lätt att använda och lektionerna är lätta att förstå. Bra extramaterial. 

Bra för vissa elever. 

Det är bra, proffsigt och koncentrat. 

För att vi skulle testa det på skolan. 

Det är ett kompetent  material som passar som komplement till de vanliga lektionerna 

bra som läxa, repetition, bra för elever med diagnos som gärna jobbar själva istället för att samarbeta med 
någon. 

Tidsbesparande, effektivt. Eleverna uppskattar filmer och quiz 

Jag tycker att det är super bra lektionen som finns båda  på svenska och arabiska, då blir det ännu lättare att 
förstå lektioner och sedan svara på frågorna. Man kan repetera lektioner också och det är en extra fördel med 
studi.se. 

Jag tycker att Studi är bra, främst för att eleverna kan gå tillbaka och repetera filmerna så många gånger de 
vill för att förstå ett moment. Frågorna är också bra, jag gillar att de finns i olika svårighetsgrad. 

Det funkar och vi har inte stött på några problem. 

Ett bra komplement till undervisningen i SO och NO 
 

YES+-skolor 
Det första internetbaserade läromedel som är  enkelt och täcker det mesta 

Aktuella källor. Korta innehållsrika filmer på lagom nivå. Bra animeringar. mm. 

För elevernas skull. Och för att vidga vyn hos mina kollegor. 

Enkelt 
 
Tidsbesparande 
 
Bra 

Det är enkelt och lättillgängligt. 

Tycker det är toppen, praktiskt och användbart. 

Ett smidigt sätt att få elever intresserade. Få föräldrar delaktiga i de olika ämnena och ge föräldrar möjlighet 
att stötta sina barn/ungdomar i sina hemuppgifter. 

Lätt att använda och bra innehåll 

För att det är lätt att använda både hemma och i skolan och det hjälper elever som behöver extra hjälp. Det 
är ett bra redskap också om du ska vikariera åt någon i något annat ämne, sätt på en lektion och låt eleverna 
svara på frågorna. 

Bra hjälp i undervisningen 

Det är bra för vissa elever att ha en lärare som inte går att påverka. 

Enkelt, tidsbesparande och effektivt 

Jag tycker de har ett ändamålsenligt innehåll och eleverna blir motiverade och tycker om att jobba med det. 

Jag tycker att det är ett väl fungerande läromedel som fler lärare och elever kan ha nytta av. 
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Bilaga V: Enkätsvar – Vad skulle krävas för 

att du skulle rekommendera Studi.se? 

REG-skolor 
att jag själv provade 

lära mig det 

Jag skulle behöva använda det mera på egen hand. Har inte testat det tillräckligt. 

Jag behöver använda den mer frekvent. 

Gratis och ännu fler videolektioner ända från 1-9 

att det var gratis 

Tid? 

Att jag vet vad det är själv. Har inte kolla så noga 

Gratis 

Material som passar till yrkesämnen 

Jag började på denna skola efter terminsstart. Jag tror att mycket av läromedlet redan är köpt och jag orkade 
inte be rektorn om pengar till Studi. Jag hade brottom och behövde bra lektioner till temat "Kroppen" när 
jag hittade Studi-filmer på youtube. Men skulle skolan vara medlem redan så skulle jag redan rekommendera 
andra. 

Jag har helt missat vad det är. 

Att jag får prova det och gilla det. 

gratis. Lätt att använda 

Inget speciellt, bara att jag kommer ihåg och rekommenderar sidan. 

Tid att sätta mig in i det. Tyvärr har jag prioriterat andra tekniska lösningar i skolan. 

Billigare min skola har inte råd, bara testloggin 

Bättre marknadsföring. 

I ett passande pedagogisk sammanhang skulle jag nog rekommendera studi. 

Inga felaktigheter i skrivet eller talat språk. Övningar där eleverna tränar förmågorna och inte bara 
korttidsminnet. 

Mer professionellt utförda lektionsfilmer med lite mer innehåll! 

Ett bra innehåll och i dagsläget kostnadsfritt då besparingar är dagens motto inom skolvärlden. 

vet ej 

Att jag kunde och visste mer själv om tjänsten. 

jag behöver tid att hinna titta lite mer på Studi.se 

Att det var gratis och gick att använda som invividuell lärare. 

Mer erfarenhet 

vet ej - regat mig men inte mer 

veckobrev från studi.se 

Det krävs inte mycket, så fort jag satt mig in i utbudet tillräckligt själv kommer jag säkert att rekommendera 
det. 

Gratis! 

Längre tid, har bara varit i kontakt med det i en vecka än så länge 

Vet ej. 

Att jag vet vad det är för något. 

Inget speciellt egentligen men jag är på högre undervisningsnivå än sajten är anpassad till. Det är orsaken. 

Mer tid att prova själv 

använt det regelbundet och funderat tillsammans med andra kollegor 

Att jag satt mig in vad de har att erbjuda. 

Att jag först tar mig tid till att sätta mig in i Studi.se på egen hand för att sedan kunna prata om och för. 

Jag skulle behöva testa mera och vara mer insatt själv. 

vet ej 
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att jag själv hade använt det 

Vet ej 

NO-skolor 
Att jag satte mig in i materialet lite mer. 

Tycker att det är för dyrt. Blir en hel del på ett når.Hittar minst lika bra som inte kostar något. 

Begränsat urval av material att tillgå. 

Renare layout. Mindre rörigt 

Vet ej. Registrerade mig men har sedan inte använt det alls. 

Arbetar i lite undervisningsgruppen och vi var för få elever för att få köpa, så för att kunna rekommendera 
det så måste vi ju kunna få använda det 

Mer anpassat till mellanstadiet 

Bättre ´kvalitet på genomgångarna 

Fylligare material, mer välutvecklat, professionellt och intressant. Uppfyller egentligen inte något av dessa 
krav just nu. Det är bättre att göra eget material eller söka på nätet. 

mer variation i uppgifterna och mer spännande material 

Större möjlighet att själv påverka innehållet. 

Gratis 

Jag gjorde bara testversionen i svenska. Saknade uppgifter för mellanstadiet i engelska 

 

YES-skolor 
Arbetar även på gymnasiet och det vore bra med något liknande för gymnasiet. 

Korrekt fakta inom videorna. Att grammatiska termer inom engelskan VAR på engelska samt att Studi-
läraren ej gjorde fakta-, grammatiska- och stavfel. 

Mer egen erfarenhet av att använda Studi 

En större kontakt med andra lärare. Arbetar ganska isolerat på min skola. 

Om någon efterfrågade något liknande. 

Att det skulle finnas mer användbara uppgifter där eleverna får använda fler förmågor. 

 

 

 


