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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

 

 1.1 Val och avgränsning av ämne 

 

"Etisk undervisning kan bara ske genom exempel för så länge som vi är människor bjuder 

varken regler eller system på slutgiltiga svar eller övertygande bevis på vad som kommer att 

ske i framtiden, såvida de inte involverar applikationer av kött och blod, vardag." (Vadén & 

Stallman, 2002, s. 15) 

 

"Om vi vill åstadkomma förändringar i samhället innebär det att alla samhällets resurser 

utnyttjas. Vi måste använda det vi hittar och den privata sektorn har färdigheter som vi kan 

använda i utvecklingen av undervisningen, förklarar utvecklingschef Jarkko Moilanen från 

Utbildnings- och kulturministeriet. " (Konttinen / YLE, 2015) 

 

Det finns inget tvivel om att digitaliseringen håller på att förändra varje samhällsområde. Inte 

minst berör den utbildnings- och skolväsendet, såväl här hemma hos oss såsom också ute i den 

stora världen. I min avhandling kommer jag att forska hur lektorer i finska högskolor upplever 

användningen av digitala lärplattformar samt hur lektorer inom dessa institutioner känner sig 

ha kontroll och vetskap om följderna av användningen av kommersiella datatjänster såsom 

Office 365 och Google Apps for Education. De som borde gå i täten för digiutvecklingen är 

universitet och andra högskolor. Jag är intresserad av att forska hur väl lektorerna har kontroll 

över sitt personliga data samt hur väl de upplever sig ha fått stöd i ibruktagandet och 

användandet av dessa lärplattformar. Jag är också intresserad av ifall det finns skillnader 

mellan olika typer av högskolor. 

 

Jag kom i kontakt med ämnet under min praktikperiod på Utbildnings- och kulturministeriet. 

Praktiken var givande, inte minst för att ett stort värde lades på mina kunskaper som 

praktikant. Det som framkom mellan raderna i diskussioner kring t.ex. lagstiftning gällande 

insamlingen av metadata gällande grund- och förskoleelevers användning av digitala 

lärplattformar var att få äldre tjänstemän nådde en märkbar nivå av kunskap i dataskydd och 

om vad digitaliseringen innebär för skolorna. Ministeriets plan för digitaliseringen av 

skolväsendet baserar sig relativt långt på att beställa de nya digitala lärplattformarna som 

inköpstjänster. Då man granskar Arbets- och näringslivsministeriets nya artificiella 

intelligensprogram som presenterats i maj 2017 hävdas det att Finland kommer att vara en 



6 
 

föregångare då det gäller tillämpning av artificiell intelligens (Lintilä, 2017). Med detta menar 

Lintilä att samhälleliga funktioner såsom social- och hälsovård samt undervisning datoriseras. 

Detta kan väl stämma inom medicinsk och naturvetenskaplig forskning överlag. Men hur ska 

man närma sig den digitala pedagogiken?  

 

Tillämpningen av artificiell intelligens i undervisningen nämns inte i presentationen 

överhuvudtaget. Om man inte känner till ett område finns faran att man blir påverkad att agera 

på ett sätt som präglas av en agenda som någon annan som väl känner till ämnet och förstår 

dess potential har etablerat. Orsakerna till detta är varierande: det kan handla t.ex. om pengar, 

makt eller information. Att försöka motstå detta har kommit att driva min motivation att 

studera ämnet närmare. Eftersom det finns ett informationsvakuum på en så hög nivå som hos 

den statliga regeringen är det på tiden att börja forska vilka följder som beslut gällande 

digitalisering har i det långa loppet. 

 

1.2 Ämnets betydelse 

 

Ämnet jag valt är betydelsefullt för både vetenskapssamfundet och samhälleliga sfärer. Den 

akademiska världen befinner sig för närvarande i en brytningsfas där tillvägagångssätten 

förändras i takt med digitaliseringen. I sin bok ”Sociology” skriver Anthony Giddens att 

”kunskapsekonomin kräver en datoriserad arbetskraft och det är allt tydligare att utbildning 

kan och måste spela en viktig roll för att möta detta behov (Giddens & Sutton, 2017, s. 873). 

Dessutom fortsätter han med att konstatera att eftersom det fortfarande finns många skolbarn 

som inte har tillgång till en dator hemma, är skolorna ”ett viktigt forum för ungdomar att lära 

sig om och bli bekväma med förmågan hos datorer och online-teknik” (Giddens & Sutton, 

2017, s. 873).  

 

Det som är intressant är att Giddens förbiser inlärningsprocessen hos vuxna när det gäller 

datorisering och teknologi i undervisningen. Man får känslan att teknologi i undervisningen är 

något som kanske i framtiden kommer att vara viktigt, men att äldre människor inte kommer 

att behöva adaptera sig till digitaliseringen. Denna attityd som antagligen baserar sig på 

ovetskap om följderna och vikten av digitaliseringen understreckar behovet av färsk och 

kritisk forskning inom området.  
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Kort sagt så är ämnets betydelse för allmänheten enligt min tolkning betydande eftersom 

största delen av de tjänster som samhället erbjuder sina medlemmar antigen har eller håller på 

att digitaliseras. Det är viktigt att beslutsfattare och personer i auktoritetspositioner känner sig 

ha kontroll över de system de använder: teknologin är en god dräng, men en dålig värd. 

Tilliten till e-tjänsterna verkar utifrån sett öka i takt med att vetskapen om dem ständigt ökar. 

Det kan också vara värdefullt att veta ifall det finns skillnader mellan kunskapsnivåer i olika 

högskolor. 

 

1.3 Arbetets uppbyggnad och struktur 

 

Arbetet består av åtta delar. Den första delen, introduktionsdelen, introducerar ämnet för 

läsaren och bygger upp förståelsen över varför ämnet är relevant. Jag presenterar några 

tillämpningar av resultaten och synliggör mina motiv för tillämpningen av resultaten efter att 

arbetet avslutats.  

 

I den andra delen introduceras teorin. Relevanta termer samt källor och litteratur beskrivs och 

både inhemska och utländska källor presenteras. I detta kapitel behandlas också de 

pedagogiska aspekterna av digitala lärplattformar samt huruvida de redan har tagits i bruk här 

i Finland. Tillämpningsmöjligheterna hos dessa behandlas och kritiseras också i detta kapitel. 

Fortsättningsvis jämförs kommersiella och icke-kommersiella lärplattformar och tidigare 

forskningsresultat inom användningen av digitala lärplattformar presenteras och resultaten 

kritiseras. Till sist behandlas några aktuella utbildningspolitiska frågeställningar kring 

digitaliseringen av undervisningen.  

 

I tredje delen presenteras forskningens syfte och forskningsfrågor. Den fjärde delen omfattar 

metodiken: val och beskrivning av informanter, statistiska analysmetoder och 

datainsamlingsmetoder. I femte delen behandlas forskningsresultaten. Den sjätte delen 

omfattar analysen och slutdiskussionen kring resultaten, tillförlitlighetsdiskussionen samt 

slutord om några framtida föreställningar över huruvida resultaten kunde påverka 

användningen av digitala lärplattformar i högskoleundervisningen. Den sjunde delen består av 

källor och referenser. Den åttonde och sista delen består av bilagor. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM OCH LITTERATURÖVERSIKT 

 

2.1 Bakgrund 

 

En tvärvetenskaplig avhandling kräver speciell beskrivning av termer och begrepp som 

använts i arbetet eftersom läsarens sakkunnighetsområden sällan tangerar både naturvetenskap 

och humaniora. Term- och begreppsbeskrivningarna bidrar till ökad förståelse över hur olika 

fenomen hänger ihop och underlättar läsandet för sakkunniga inom olika områden. Genom att 

öppna termerna för läsaren underlättas också själva tankeprocessen genom att en grund på 

vilken den kritiska granskningen kan byggas byggs upp. Termer och begrepp är i princip 

samma sak, men term är en förenklad förklaring över ett begrepp, oftast bara ett eller två ord.  

 

Användningen av kommersiella e-tjänster påverkar både samhället och individen bl.a. genom 

kostnader, slutet data, informationsinsamling samt manipulering av informationsflödet i 

media. Det börjar också vara viktigt att kunna kartlägga både de goda och dåliga sidorna över 

användningen av kommersiellt versus öppet data i undervisningen och forskningen som inte 

regleras enligt någon (inter)nationell standard. Genom utbildning får individen färdighet att 

kritiskt granska kommersiella digitala hjälpmedel. Denna kunskap kunde användas för att 

förbättra allmänhetens kunskap då det gäller användning av kommersiella datatjänster 

speciellt inom utbildningsväsendet. Kunskapen kan också bidra till beskyddandet av öppna 

digitala resurser. Eftersom Internet of Things och digitala lärmiljöer kommer att dominera i 

undervisningen i framtiden och delvis redan gör det – för att inte tala om den roll sociala 

media redan har i inlärningen – är det viktigt att kunna hantera situationer som uppstår. 

Speciellt äldre människor kan lätt bli utsatta eftersom de inte har skolats in i en digital värld. 

 

2.1.1 Digitaliseringen och skolningen av lärare inom utbildningsväsendet i 

Finland 

 

Enligt Statistikcentralen gick det 550 200 elever i grundskolan i Finland år 2016. Antalet 

grundskolestudenter ökade med 0,8% från året innan. Det fanns 2449 grundskolor i drift, 68 

mindre än året innan. Av dessa skolor administrerades 95% av kommunen. Av eleverna i 

grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar. Hösten 2016 fick 9% av eleverna i 

grundskolan förbättrat stöd och 7,5% fick särskilt stöd. Den statligt utformade läroplanen för 

grundskolan omfattar digital utbildning och en "hobbygaranti", vilket innebär att varje elev 
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ska ha minst en fritidshobby utanför den formella utbildningen (Statistikcentralen, 2016). 

OECD:s vuxenforskningsgrupp PIAAC (2012) uppskattar att 34% av vuxenbefolkningen 

inom EU har svaga digitala färdigheter. Enligt samma studie är kvinnor lite mer skickliga på 

att använda teknik i klassrumsutbildning än män, och könsskillnaderna är emellertid inte 

särskilt viktiga (PIAAC, 2012). Inom utbildningen har Finland lagt stor vikt vid att främja 

digitaliseringen av utbildning genom EU-samarbete. Samarbete inom utbildningspolitiken 

innebär att man fastställer och övervakar gemensamma mål och samarbete inom EU-

programmen. Finland har bett om djärva initiativ för att förbättra samarbetet inom 

utbildningsväsendet i EU, t.ex. genom modernisering av lärmiljöer och digitala plattformar. 

De första typerna av dataklasser i grundutbildning i Finland fanns redan på 1980-talet och de 

gick under namnet ADB och till exempel LOGO-programmering. Från 1990-talet framåt har 

skolor eller kommuner tagit i bruk en mängd olika elektroniska eller digitala lärmiljöer. Enligt 

grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (hädanefter Glgu 2014) är 

IT-kunskaper ett omfattande område av expertis och timfördelningsplanen innehåller inte 

längre några separata IKT-lektioner, utan IT bör integreras i alla kurser (Utbildningsstyrelsen, 

2014). 

 

Lärarinriktad undervisning i digitala miljöer har påbörjats bland annat på Helsingfors 

universitet på matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. En specialiserad digiutbildning för 

lärare utgör en utmärkt plattform för att utveckla lärarnas arbete och arbetsgemenskap i 

digitala miljöer (Helsingfors universitet, id.). Denna specialiseringsutbildning är en långvarig 

utbildning som kompletterar den traditionella fortbildningen och stöder lärarnas professionella 

utveckling inom IT. Skillnaden mellan IT och IKT, informationsteknologi och informations- 

och kommunikationsteknik ligger i att IKT omfattar också kommunikation vid sidan om 

själva tekniken. IT kan alltså anses kretsa kring hårdvara medan IKT fokuserar på mjukvara 

och dess tillämpningar. Också specialiseringsfrämjande färdigheter för lärare ingår 

(Helsingfors universitet, id.). Svensson och Baelo har funnit att det finns fler aktiviteter för 

lärarstuderande i samband med förvärv av tekniska färdigheter vilket i princip betyder att 

överhuvudtaget kunna använda IKT än lärande i samband med hur man förbättrar den 

pedagogiska användningen av dessa tekniska resurser, alltså att använda IKT för att främja 

lärandet, integrera IKT i undervisningsmetoder eller enbart främja en positiv attityd mot 

utvecklingen av vad vi kallar digital kompetens (Svensson & Baelo, 2014.) 
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 2.1.2 Digitalpedagogiska tjänster 

 

Utrustningskvoten i skolorna är enligt lärarna själva sällan 1:1 för elever, mestadels 1:2. 

Antalet enheter varierar mellan skolorna. BYOD – Bring Your Own Device, ta med din egen 

enhet, där eleverna själva tar med sig datorer är bl.a. Jyväskyläs och Joensuus strategi. De 

digitala lärmiljöer som används av kommunerna varierar mellan Microsoft Office365 och 

Google Apps for Education. Peda.net används också i många kommuner. Få kommuner har en 

centraliserad strategi för öppna läromedel och många kommunala representanter hoppas på en 

central plattform för öppna läromedel och uppmuntran för lärare att skapa läromedel. Varje 

utbildningsanordnare, till exempel kommunen, förvärvar produkter självständigt på 

kontraktsbasis från leverantörer (UKM, 2017). 

 

Under de senaste åren har mängden digitala tjänster inom undervisningen i Finland ökat 

exponentiellt. Undervisnings- och kulturministeriet har i slutet av året 2017 övervägt att börja 

med Digimukula, ett projekt som ämnar skapa ett skalbart och långvarigt digitalt lärosystem 

som enligt Tuomo Pentikäinen – en av projektledarna – behövs just nu i skolor runt om i 

Finland. Han menar att skolornas digitalisering har framskridit på administrationens och 

förlagens villkor (t.ex. Wilma, Kurre, SanomaPro, Otava, Tabletkoulu, Bonnier) och att de 

plattformar som eleverna använder är för utspridda och ”pedagogiskt ofullbordade”. Han 

betonar också att det är viktigt att använda plattformar byggda på öppet data, eftersom det 

annars bildas ett tomrum där stora privata företag kan ”få sin fot mellan dörren” (t.ex. Apple, 

Google, Facebook) (T. Pentikäinen, personlig korrespondens, september 2017).  

 

En pilot av Digimukula har gjorts i Tyrnävä, som har åtagit sig att utveckla elevbaserad 

undervisning. De huvudsakliga målen och utgångspunkterna för piloten är att användningen 

sker på lärarens eller elevens villkor, den ska vara lika lätt som att använda en penna och 

häfte, piloten ska fungera som en samarbetsplattform, data som cirkulerar tillhör endast 

läraren och/eller eleven själv, inte åt förlaget eller leverantören och att lärarens arbetsmängd 

ska minska med hjälp av piloten. Den samhälleliga nyttan av piloten skulle vara att producera 

och samla in information on skolsystemet i Finland – mer djupgående information är t.ex. det 

man får från PISA-undersökningar, öka regional jämställdhet, identifieramöjliga avhoppare i 

ett tidigt skede och minska lärarnas arbetsbörda. Digimukula söker nationell finansiering från 

både Utbildningsstyrelsen och UKM, då detta är ett nationellt betydande projekt av stor 

internationell potential (Tuomo Pentikäinen, 2017).  
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 2.1.3 Politiska aspekter 

 

I finska skolor har lärare traditionellt haft autonomi över det fysiska utrymmet och 

undervisningen, undervisningsinnehållet och arbetssättet. Finland har bestämt att digital 

utbildning är en form av utbildning bland andra. Vid erkännande av kvalifikationer täcker 

Finlands nuvarande lagstiftning erkännandet av digitala lärandeprestationer. Ett försökscenter 

har inrättats av Utbildningsstyrelsen som samordnar experiment på ny pedagogik och digitalt 

lärande samt moderna inlärningsmiljöer som uppmuntrar till kreativitet och experimentering. 

Regeringsverket finansierar utredningen av det nuvarande digitaliseringsstadiet och den 

framtida digitala utvecklingen av grundutbildningen. Ett exempel på genomförandet av Glgu 

2014 inom området för digital kompetens är införandet av programmering i undervisningen i 

grundskolan och gymnasiet. 

 

Glgu 2014 anger också att IKT är en integrerad del av mångsidiga läromiljöer. Detta stärker 

elevens deltagande och samhällsarbeten och stöder elevernas personliga studievägar. Denna 

typ av läroplan implementerades på basis av en begäran från en högre nivå i 

regeringsprogrammet (Statsrådet, 2015). Enligt ett resultatavtal hade Utbildnings- och 

kulturministeriet tillsammans med Utbildningsstyrelsen hade budgeterat 16 000 000 euro för 

digitaliseringen av skolväsendet år 2017, varav 4 500 000 euro var den statliga andelen för 

driftskostnader inom allmänbildning (UKM:s resultatavtal, 2017). Statsministerns kontor 

inlämnade den 28 augusti 2015 en uppmaning till en rapport för år 2015 inkluderande 

forskningsfinansieringsbeslut som syftade på att klargöra regeringens beslutsfattande 

(Riksdagen, 2015). Målet var att ge en grund för systematisk och bred användning av 

forskningsinformation inom beslutsfattande, kunskapshantering och operativa metoder.  

 

Det aktuella läget inom digitalisering av lärmiljöer och lärarnas förmåga att utnyttja digitala 

inlärningsmiljöer undersöktes av Otavaskolan 2017. TRIM Research Center som leds av 

Tammerfors universitet samarbetade med Otavaskolan. Undersökningen visade att 

vardagssituationen är mångfacetterad. Det finns inga större regionala skillnader. De flesta 

lärare välkomnade informations- och kommunikationstekniken (IKT) i sitt arbete. Samtidigt 

bör det noteras att skillnaderna mellan och inom skolor angående deras resurser och 

verksamhetskulturer kan vara betydande. Detta kan påverka de digitala färdigheter barn och 

ungdomar är utrustade med efter skolan. För vidare studier måste vi titta på kommunernas och 

skolornas interna strukturer och praxis när det gäller digitalisering (UKM, 2017). 
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Suvi-Sadetta och Meri-Tuuli Kaarakainen har i sin artikel ” Opettajat digiloikan pyörteissä – 

opettajien kokemukset digiosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeistaan” undersökt den 

nuvarande kunskapsnivån inom IT hos finska grundskolelärare. Enligt deras forskning finns 

det oroväckande stora skillnader i lärarnas IT-färdigheter och vidareutbildning anses vara 

absolut nödvändig (Kaarakainen & Kaarakainen, 2017). Lärarnas individuella 

kompetensskillnader är också alarmerande höga: yngre lärare är i genomsnitt bättre än äldre 

lärare (Kaarakainen & Kaarakainen, 2017). Å andra sidan är många äldre lärare välbildade 

inom informationsteknik eftersom de har haft möjlighet att uppgradera och komplettera sina 

färdigheter. Detta hänger antagligen ihop med att mängden informanter i denna studie förblev 

relativt liten. 

 

Studien visade också att lärarnas förmåga att söka information är i genomsnitt 

otillfredsställande: de kan bestämma hur tillförlitlig informationen är, men de hanterar inte 

sökkanaler och sökfrågor ordentligt (Kaarakainen & Kaarakainen, 2017). Lärare har också 

begränsad kontroll över informationssäkerhetsfrågor. Detta är oroande eftersom lärarna också 

är ansvariga för studenternas datatrygghet. I digital interaktion och i sociala medier presterade 

lärare i genomsnitt inte bra. Yngre lärare bemästrade dessa kommunikationsformer bäst 

(Kaarakainen & Kaarakainen, 2017). Undervisning i digital kompetens är resultatet av att 

kombinera ämneskunskap och tekniska färdigheter samt kunskaper om de metodologiska 

möjligheter som erbjuds genom tekniska resurser och lektorernas inställning till utnyttjandet 

av IKT för att förbättra utbildningen (Svensson & Baelo, 2014). Politikerna i Finland måste se 

till att varje lärare och lektor oavsett skolnivå får alla färdigheter de behöver. Lärare måste 

behärska grundläggande färdigheter inom informationsteknik, men de måste också lära sig de 

färdigheter som krävs inom nya läroplaner, t.ex. programmering. 

 

  2.1.3.1 Tillgänglighetsdirektivet 

 

Enligt en rapport om tillgänglighetsdirektivet – ursprungligen publicerat av Europeiska 

kommissionen – som publicerats av Finansministeriet måste en onlinetjänst, dvs. webbplats, 

mobilapplikation eller andra program såsom nyhetsformat – eller lärplattformar – uppfylla 

kraven av harmoniserade standarder, nämligen detekterbarhet, hanterbarhet, begriplighet och 

tillförlitlighet (Finansministeriet, 2017). Detekterbarhet innebär att en webbplats eller ett 

program måste presenteras för användaren så att han eller hon kan hitta relevant information 
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oavsett begränsning. Hanterbarhet innebär endast förmågan att hantera webbplatsen: 

användaren måste ha kontroll över vad som händer på webbplatsen upp till en viss punkt. 

Begriplighet hänvisar till att användarens erfarenhet av att använda webbplatsen 

överensstämmer med hur designarna har menat att det är begripligt eller användbart 

(Finansministeriet, 2017).  

 

Funktionssäkerheten garanteras så att till exempel användarassisterande tekniker såsom 

textläsare kan tolka informationen på webbplatsen på rätt sätt. Tydligheten garanteras t.ex. 

genom att förenkla sidans konkreta gränssnitt, dvs vad användaren ser: ett begripligt 

teckensnitt används, olika språkversioner av sidan presenteras, realtidig mediauppspelning 

görs möjlig att saktas ner eller pausas osv. Tillgänglighetsdirektivets mål är att i) främja var 

och ens möjligheter att agera fullvärdigt i ett digitalt samhälle, ii) skapa enhetliga minimikrav 

för tillgängligheten av den offentliga sektorns digitala tjänster i hela Europa, iii) förbättra de 

digitala tjänsternas kvalitet och iv) förbättra Europeiska unionens inre marknad för 

genomförandet av tillgänglighetskraven (Finansministeriet, 2017).  

 

I detta direktiv fastställdes regler enligt vilka medlemsstaterna ska se till att webbplatser för 

offentliga organ, oberoende av deras avsedda användning och mobila tillämpningar, 

överensstämmer med tillgänglighetskraven i direktivet. Detta direktiv gäller inte följande 

webbplatser och mobila applikationer: 

 

a) webbplatser och mobila applikationer för radioföretag, deras dotterbolag och andra 

organ eller deras dotterbolag som utför offentliga sändningsfunktioner 

b) webbplatser och mobila tillämpningar av icke-statliga organisationer som inte 

tillhandahåller allmänheten grundläggande tjänster eller tjänster som är särskilt 

utformade för att tillgodose behoven hos personer med funktionshinder eller för 

funktionshindrade. 

 

Enligt artikel 3 punkt 5 i tillgänglighetsdirektivet får medlemsstaterna utesluta skolans eller 

daghemmets webbplatser och mobila applikationer från detta direktivs tillämpningsområde 

med undantag för innehållet i samband med viktiga administrativa uppgifter på nätet. 

Direktivet definierar inte vad som menas med termen "skola". Enligt utbildningsministeriets 

uppfattning handlar det om enskilda grundskolor och andra stadiets utbildningsanstalter såsom 
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gymnasieskolor. Enligt direktivets ordformulering ses kommuner som arrangörer av 

utbildning automatiskt av direktivet (Finansministeriet, 2017). 

 

Det finns alltså inget krav på att försäkra att användningen av lärplattformar är möjligt även 

för funktionshindrade. För att uppfylla kravet borde plattformarna som skolväsendet i Finland 

använder ses som webbtjänster hos offentliga organ. Det är intressant att den finska läroplanen 

för den grundläggande utbildningen betonar jämställdhet i undervisningen och strävar till att 

uppfylla varje elevs läroplikt. När skolorna börjar använda lärplattformar som inte kan 

klassificeras som webbtjänster hos offentliga organ speciellt då de är kommersiella blir det en 

aning kontroversiellt då staten eller kommunen som förpliktas av direktivet beställer dessa 

lärplattformar från privata företag vars produkter inte omfattas av tillgänglighetsdirektivet, 

och samtidigt borde försäkra sig om att studerande och lärare har tillgång till information 

oavsett funktionshinder. 

 

2.1.3.2 Statens interna säkerhetsstrategi 

 

Strategin för den inre säkerheten är en färdplan som har gjorts upp för att Finland, enligt 

visionen i regeringsprogrammet 29.5.2015, ska bli världens tryggaste land när det gäller 

levande, boende, företagande och arbete. Med intern säkerhet avses de rättigheter och friheter 

som rättssystemet i samhället garanterar och som medborgarna ska kunna uttrycka utan att 

känna sig rädda eller otrygga på grund av brottslighet, störningar, olyckor eller nationella eller 

internationella företeelser (Inrikesministeriet, 2017). Finland är redan det säkraste landet i 

världen enligt flera indikatorer. Utifrån siffrorna har utvecklingen varit positiv under de 

senaste tjugo åren. Detta är resultatet av det långsiktiga och systematiska arbete som gjorts i 

Finland för att bygga ett säkert och konkurrenskraftigt välfärdssamhälle. Emellertid har 

känslan av säkerhet hos befolkningen försvagats under de senaste åren (Inrikesministeriet, 

2017).  

 

Utöver omfattande förändringar har nationella och internationella kriser en stor inverkan på 

tryggheten i dagens nätverksvärld. En del säkerhetshot som terrorism och informationsintrång 

utnyttjar denna stämning av osäkerhet och den försvagade känslan av säkerhet måste kunna 

åtgärdas. I administration och politik kan man använda stora mängder data, s.k. big data och 

artificiell intelligens för att skapa bättre levnadsförhållanden för ett stort antal människor. 

Datainsamling kan hantera erfarenheter och behov hos ett stort antal personer. Nytt 
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medborgarskap är att förstå teknisk utveckling och dess inverkan på samhället, arbetet, 

ekonomin och människorna så att medborgarna kan delta i en framtida debatt. Den tekniska 

infrastrukturen och datanäten är nära knutna till varandra. Medan tekniken används mer och 

mer ökar också sårbarheten från naturkatastrofer och avsiktliga försummelser. Cyberfrågor har 

blivit en allt viktigare del av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. 

 

2.1.3.3 Regeringsprogrammets mål i Utbildningsstyrelsens verksamhet 

 

Regeringens mål är att Finland år 2025 kommer att vara ett öppet och internationellt, språk- 

och kulturellt rikt land. Regeringsprogrammet uppger att Finland är ett land som motiverar 

individen att lära sig hela tiden. Målet är att höja den finländska kunskapsnivån så att den 

stöder förnyelsen av det finländska samhället och jämlika möjligheter. Finland är en 

företrädare inom utbildning, internationellt erkänt kunnande och modernt lärande 

(Regeringsprogrammet, 2015). Under den aktuella regeringsperioden moderniseras 

inlärningsmiljöer t.ex. i form av ibruktagna lärplattformar, digitalisering utnyttjas i lärandet, 

övergången till arbetslivet påskyndas, tillgängligheten för konst och kultur förbättras, 

samarbetet mellan utbildning och näringsliv stärks och reformen av gymnasieutbildningen 

genomförs. Rollen av digitala lärplattformar i moderniseringen av inlärningsmiljöerna är 

märkbar (Regeringsprogrammet, 2015). 

 

Utbildningsstyrelsen deltar aktivt i utvecklingen av nya läromiljöer och digitala material i 

grundskolan (topprojekt 1), gymnasieskolans reform (topprojekt 2), att påskynda övergången 

till arbetslivet (topprojekt 3), särskilt när det gäller utveckling av studentval och utveckling av 

studentexamen samt främjande av tillgängligheten till konst och kultur (topprojekt 4), särskilt 

när det gäller utveckling av grundutbildning i konst. Utbildningsstyrelsen arbetar dessutom i 

samarbete med universitet, förmedlar internationellt information om att studera i Finland och 

bidrar till utvecklingen av utbildningsexport (topprojekt 5) (Regeringsprogrammet, 2015). 

 

 

 

 

  2.1.4 OpenDigi för lärare i Finland 
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OpenDigi är ett utvecklarforum som skapats och finansierats av Utbildnings- och 

kulturministeriet pågående från den 1 september 2017 till den 31 augusti 2020. 

Utvecklarforumet omfattar Uleåborgs universitet, Jyväskylä universitet, Östra Finlands 

universitet, Åbo universitet och Lapplands universitet samt aktiva utvecklarskolor i dessa 

regioner. OpenDigis vision är att s.k. utvecklargemenskaper skapade av lärare och 

grundläggande utbildningsutövare ingår i den forskningsbaserade utbildningen av lärare och 

att de stöder utvecklingen av både lärarutbildningen och grundskoleutbildningen. Detta 

innebär att universitetslektorer ska utgöra en väsentlig del av utvecklargemenskaperna, 

eftersom de representerar forskningsinstitutioner. En implementering av denna vision är just 

lärplattformarna som lektorerna använder (OpenDigi, 2018). 

 

Grundtanken är alltså att öka lärarnas digitalpedagogiska kompetens. I praktiken skapas 

regionala utvecklingssamhällen bestående av forskare, lektorer, lärarstuderande och 

grundskolelärare samt en operativ modell för produktion och delning av forskningsbaserade 

digitala läromedel, dvs. innehåll, metoder och teknologilösningar för att stödja utvecklingen 

av digitalpedagogisk kunskap och inlärningsförmåga. Fem regionala 

utvecklingssamhällsmodeller utformas och implementeras och deras funktionalitet analyseras. 

Slutligen utformas och testas lärarutbildningsmodellen via nationella utvecklingssamhällen 

och dess funktionalitet analyseras. (OpenDigi, 2018.) 

 

Det nya grundskoleprogrammet stöder införandet av Glgu 2014 i skolans vardag. En av 

åtgärderna i programmet är att ge lärare och utbildningsinstitutioner en online-lärensemble, en 

s.k. MOLE eller Massive Open Online Experience (MOLE). Den öppna OpenDigi -

onlinekursen förstärker i synnerhet lärarens digitalpedagogiska färdigheter. Syftet är att stödja 

den lämpliga användningen av digitala verktyg och lärmiljöer i undervisningen. Samtidigt 

förnyas institutionernas pedagogiska kultur genom samhällsbaserad inlärning och s.k. peer 

learning. OpenDigi omfattar bland annat följande innehållsområden: i) digital pedagogik, ii) 

användning och produktion av digitalt innehåll, iii) digital kommunikation och iv) samarbete 

med digitala medier. Studiemodulen innehåller dessutom teman kring kreativitet, social och 

kritisk mediekonst. Onlinekursen arrangeras i form av en MOOC, eller Massive Online Open 

Course. Lärplattformar implementerar MOOC-funktionaliteten. MOOCens grundläggande 

struktur består av dessa komponenter: 

 

• videoföreläsning eller webinar 
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• maskinskalade enkäter under föreläsningen 

• nedladdningsbart material på nätet 

• referentgranskade uppgifter 

• ett öppet diskussionsforum 

• utrymme eller verktyg för nätverkande och samarbete 

• personliga tidsfrister 

• en slutlig tentamen (maskin- eller referensgranskad) 

• utvärdering 

• ett intyg eller ett certifikat 

 

Det finns också vissa tekniska krav för lärplattformen som används. Kraven presenteras 

nedan: 

• öppna licenser 

• helhet och innehåll som är lätta att hitta 

• modulärt, adaptivt och kombinerbart material 

• uppmärksammar flera typer av användare (tillgänglighet) 

• utnyttjar befintligt material 

• materialet och enheten måste användas långvarigt 

• verktyg för utvärdering och inlärningsanalys 

 

Teststadiet av OpenDigi har inletts i januari 2018. Piloten började i april 2018. Den tekniska 

förkonstruktionen och designandet inleddes i juni 2017. Det tekniska genomförandet skedde 

från augusti till oktober 2017, samtidigt som innehållsplaneringen i augusti 2017. 

Innehållsimplementeringen skedde från september 2017 till december 2017 (OpenDigi, 2018). 

 

2.2 Digital kompetens 

 

Europass delar in digital kompetens i fem delområden: informationsbearbetning, 

innehållsskapande, kommunikation, problemlösning och säkerhet (Europass, 2018). De anger 

också specifika konkreta handlingar som människor med olika nivåer av digital kompetens 

kan tänkas utföra, såsom 1) nybörjare (kan leta upp och spara information, vet att all 

information som finns på nätet inte är tillförlitlig, kan producera primitivt digitalt innehåll 

såsom text och editera den, kan kommunicera med hjälp av digitala verktyg såsom epost, 

hittar hjälpmedel för att lösa digitala problem, kan skydda sin egen digitala information t.ex. 
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med hjälp av antivirusprogram), 2) självständiga användare (kan filtrera uppsökt information 

och jämföra källor, kan bidra till dokument som andra har skapat, kan använda e-

myndighetstjänster, kan själv lösa problem digitalt, kan identifiera hot mot sin cybersäkerhet) 

och 3) experter (kan använda sig av s.k. web feeds för att hålla sig uppdaterad, kan använda 

molntjänster, kan programmera en webbsida, kan dela med sig data t.ex. via webinarer eller 

lärplattformar, kan använda olika digitala verktyg för att lösa nästan alla problem, vet hur man 

ska handla när datorn är virusinfekterad) (Europass, 2018). Kort sagt så avser digital 

kompetens säker och kritisk användning av teknologi för ”information, kommunikation och 

grundläggande problemlösning i alla aspekter av livet” (SchoolEducationGateway, 2017). 

 

 2.2.1 21st Century Skills 

 

En term som idag ofta kommer upp i den pedagogiska diskursen är s.k. ”21st century skills”. 

Dessa 2000-talets färdigheter anses vara särskilda för den tid vi idag lever i, men egentligen är 

de inte några nya färdigheter (Rotherham & Willingham, 2010). Enligt dem har kritiskt 

tänkande och problemlösning alltid varit en del av mänsklig framgång i historien från 

utvecklandet av agrikulturverktyg till vaccin till utforskning av både land och hav, och de 

argumenterar att ifall dessa färdigheter verkligen var helt nya skulle vi kanske behöva en 

radikal översyn över hur vi ser på läroplanen och dess innehåll (Rotherham & Willingham, 

2010). Följande lista ger en kort översikt över kunskaper, färdigheter, arbetsvanor och 

karaktärsdrag som ofta anses höra samman med 21-talets färdigheter: 

 

• Kritiskt tänkande, problemlösning, resonemang, analysering, tolkning, syntetisering av 

information 

• Forskningsförmåga och praxis, den vetenskapliga metoden 

• Kreativitet, konstnärlighet, nyfikenhet, fantasi, innovationsförmåga 

• Uthållighet, planeringsförmåga, självdisciplin, anpassningsförmåga, 

initiativtagningsförmåga 

• Muntlig och skriftlig kommunikation, offentligt uppträdande, lyssnande 

• Ledarskap, samarbetsförmåga, färdighet att använda virtuella arbetsytor 

• Informations- och kommunikationsteknikkunnighet, media- och internetkunnighet, 

datatolknings- och analysförmåga, datorprogrammering 

• Etiskt tänkande och uppfattning om social rättvisa 
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• Ekonomisk och finansiell kompetens, entreprenörskap 

• Global medvetenhet, multikulturalism, humanitärism 

• Miljökunskap, förståelse av ekosystem 

• Hälsokunskap och välbefinnande, inklusive näring, kost, motion samt folkhälsa och -

säkerhet (Great Schools Partnership, 2016). 

 

Det finns också många starka argument för varför dessa färdigheter behöver särskiljas. I 

dagens värld ökar mängden av information och kunskap i en sådan takt att ingen enskild 

människas kapacitet räcker till att lära sig allt. Det är viktigare att kunna söka upp och 

klassificera information än att memorera den. Det som kan verka sant idag kan bevisas falskt 

imorgon, och de jobb som studenterna kommer att få efter att de har examen kanske upphör 

att existera (Great Schools Partnership, 2016). Skolans syfte är att förbereda studenterna för 

framgång efter att de tagit sin examen och därför måste skolorna prioritera den kunskap och 

de färdigheter som kommer att ha den största efterfrågan på framtidens arbetsmarknad. Detta 

gäller också blivande högskolelektorer som kommer att måsta använda sig av virtuella 

arbetsytor i sitt arbete. 

 

2.2.2 Digital pedagogik 

 

Digital pedagogik handlar om att utveckla pedagogiska former för hur digital teknik kan 

användas i undervisning och hur man genom att integrera digitala verktyg och metoder kan 

stödja lärandeprocesserna (Umeå universitet: Humlab, id.).  Det handlar också om att med 

digitala verktyg analysera olika undervisningssituationer och att lära studenter hur man 

praktiskt handhar olika digitala medier (ljud- och bildredigering, presentationsverktyg, sociala 

medier med mera) och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till dessa (Umeå universitet: 

Humlab, id.).  

 

Att maximera inlärningsfördelarna med IKT kräver en responsiv, reflekterande pedagogik 

som värderar nöje och engagemang men också operativa färdigheter (Ciolan, Petrescu, 

Radulescu, & Bucur, 2014). Med tanke på dagens behov att integrera IKT i lektorernas 

dagliga arbete bör universitet överväga att göra IKT till en obligatorisk del av de 

grundläggande lärarutbildningarna och att försöka förbättra kvaliteten och konsistensen av 

IKT-utbildning över institutionerna (Ciolan, Petrescu, Radulescu, & Bucur, 2014). 
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2.2.3 Öppet och slutet data 

 

Med öppet data menas data som vem som helst kan komma åt, använda, modifiera och dela 

med sig: uttalandet från webbsidan Opendefinition.org konstaterar att “öppenhet innebär att 

vem som helst kan komma åt, använda, modifiera och dela data för något ändamål 

(omfattandes av krav som bevarar ursprung och öppenhet)” (Open Knowledge Open 

Definition Group, id.). Exempel på öppet data kan hittas t.ex. i naturvetenskaperna i form av 

fysikens lagar eller matematiska modeller. Det är alltså data som antigen har bevisats eller 

allmänt godkänts som sanning och kan därmed distribueras och hänvisas till fritt av vem som 

helst. Slutet data är motsatsen till öppet data: det är data som bara vissa människor eller 

organisationer kommer åt och kan använda, modifiera och dela med sig. Enligt min erfarenhet 

är program eller tjänster som baserar sig på slutet data ofta kommersiella: användaren måste 

betala en viss summa åt producerarna för att komma åt programmet.  

 

Det är viktigt att göra en skillnad mellan öppet data, öppet källdata och s.k. fri programvara. 

Med öppet källdata menas specifikt öppet data, t.ex. i form av en källkod (”receptet”) hos 

datorprogram eller licens för ett sådant program. Programvara som baserar sig på öppet 

källdata (eng. ”open source software”) är programvara med källkod som alla alltså kan 

inspektera och modifiera. Källkoden är den del av programvara som de flesta datoranvändare 

aldrig ser: det är koden som programmerare kan manipulera för att ändra hur en programvara 

– ett program eller en applikation – fungerar, och de programmerare som har tillgång till ett 

datorprograms källkod kan förbättra programmet genom att lägga till funktioner till det eller 

fixa delar som inte fungerar korrekt (”What is open source?," id.). 

 

2.2.4 Fri programvara 

 

Fri programvara och öppen källkod kan anses vara synonymer, dock har öppen källkod en mer 

kommersiell klang än termen ”fri programvara”, som är ett ideologiskt laddat begrepp. 

Lindman och Nyman, som skrivit en bra artikel om likheterna och skillnaderna mellan öppet 

data och öppet källdata, menar att "den mest uppenbara och grundläggande skillnaden mellan 

öppet data och öppen källkod är att den tidigare fokuserar på data och den senare fokuserar på 

applikationer" (Lindman & Nyman, 2014). 
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  Öppen källkod Öppet data 

Copyright Gäller all källkod Kan gälla öppet data 

Licens 
Licenser måste överensstämma med 

Open Source Definition 

Relevant om skyddad av 

upphovsrätten. Möjliga 

licensalternativ inkluderar 

Wikimedia Commons och Creative 

Commons 

Ursprunglig 

utgivare 

Flera versioner (utdelningar) av 

applikationen och förgrening är möjliga 

Data samlas ofta in, underhålls och 

kontrolleras av datautgivaren 

Avtal 

Licensavtalet definierar utvecklarens 

och användarnas rättigheter, krävs 

vanligen inte 

Datautgivaren kan ha ett motiv att 

övervaka dataanvändningen eller 

att skapa en sk. feedback loop för 

att återuppta data 

Tabell 1. Skillnader mellan termerna öppen källkod och öppet data. Källa: (Lindman & 

Nyman, 2014) 

 

Diskussionen om öppet data, öppet källdata och fri programvara får en intressant ton när man 

diskuterar kommersiell tillämpning av dessa former av data (se Tabell 1). Lindman och 

Nyman konstaterar i sin artikel att de två huvudkategorierna av inkomster är de som stöds och 

tjänster relaterade till ett program [...] och från att sälja slutna källversioner av ett open source-

program, något som kallas "dubbel licens" (Lindman & Nyman, 2014). 

 

2.3 Digitala lärplattformar 

 

"En plattform är ett system som kan programmeras och därför anpassas av 

utvecklare ”på utsidan” - användare - och på så sätt anpassas till otaliga behov och 

nischer som plattformens ursprungliga utvecklare inte möjligen 
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kunde ha övervägt, eller ens ackommoderat." – ”The Three Kinds of Platforms You 

Meet on the Internet”, Marc Andreessen; blogginlägg, 2007 

 

En lärplattform är en integrerad uppsättning interaktiva onlinetjänster som ger lärare, elever, 

föräldrar och andra inblandade i utbildning med information, verktyg och resurser för att 

stödja och förbättra utbildningsleverans och ledning (Timeless Learning Technologies Pvt. 

Ltd., 2016). Det är ett omfattande system som möjliggör säker webbaserad utbildning och som 

tillämpar ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Den funktionalitet som plattformarna 

erbjuder omfattar innehållshantering (leverans av elektroniskt inlärningsinnehåll oavsett om 

det är skrivet internt eller importerat, den gör det möjligt för lärare, professorer och utbildare 

att skapa, lagra och omorganisera resurser och kurser som kan nås online), kurskartläggning 

och planering (verktyg och lagringsutrymme för att stödja bedömning för lärande, anpassning, 

lektionsplanering etc.), kommunikation (de olika verktygen underlättar kommunikationen via 

e-post, meddelanden, diskussionsforum, anslagstavlor och bloggar) samt hantering 

(uppföljning av elevers framsteg med bedömningstest eller administration av hela 

nätklassrumsinstallationen). 

 

2.3.1 Jämförelse av kommersiella och icke-kommersiella lärplattformar 

 

En lärplattform är ett utbildningssystem som är webbaserat men på sätt och vis modellerat 

utgående från konventionell undervisning. Plattformen ger tillgång till kurser, kursinnehåll, 

bedömningar, läxor, länkar till externa resurser och så vidare. Ett exempel på en okommersiell 

lärplattform är Moodle, och en kommersiell lärplattform är Blackboard. Fördelar hos 

plattformarna är att de är ett sätt att samla och organisera kurser och information och att de har 

en stor flexibilitet i åtkomsten. Nackdelar hos plattformarna kan vara att vissa typer av 

programvara kan begränsa kursstrukturen och att de kräver en hög nivå av underhåll. De två 

sistnämnda nackdelarna är mest aktuella då det gäller kommersiella lärplattformar. 

 

Typen av plattform som används varierar: grovt uppdelat förekommer de i två typer. Den 

första typen är mjukvara som en typ av tjänst eller en molnplattform som fungerar "på 

begäran". Denna typ av plattform är vanligen kommersiell, vilket betyder att kunder kan köpa 

rätten att använda plattformen från dess ägare. Den andra typen är en färdiginstallerad 

plattform på en sorts premiss, som är licensierad eller specifikt uppbyggd för högskolans 

interna datasystem. Den viktigaste skillnaden mellan dessa två plattformstyper är att den första 
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typen fungerar som en tjänst som uppehålls på försäljarens server och den andra som en 

produkt, som uppehålls och drivs på servrarna inom företagets nätverk. 

Sonja Schaup från FernUniversitat Hagen har gjort en intressant undersökning om en icke-

kommersiell lärsplattform kallad Uni Open Platform. Schaup argumenterar att Uni Open 

Platform ger kunderna total frihet och att kommersiella lösningar ofta saknar nödvändiga 

egenskaper medan de istället innehåller funktionalitet som inte är användbar i speciella fall 

(Schaup, 2017). Hon menar att icke-kommersiella plattformar har den fördelen att man inte 

behöver betala för att undvika begränsningar för hur man skall använda plattformen, och 

källkoden är synlig: man ser varifrån informationen kommer och vart den går. Å andra sidan 

behöver man inte bry sig om systemuppdateringar och andra underhållsuppgifter om man 

använder sig av kommersiella plattformar – i så fall gör man ett val mellan frihet och 

bekvämlighet. 

 

Hon menar också att kommersiella plattformar med större sannolikhet inkluderar sådana 

funktioner som inte är användbara eller nödvändiga för lekmannanavändare (Schaup, 2017). 

Detta kan ha att göra med att s.k. fri programvara ofta är mer invecklat uppbyggd, och därmed 

bara används av erfarna fackmän. För beslutsfattare är det lättare att ta sig an en färdig ”ready-

to-use” -plattform där allt kommer färdigt, om man är osäker över hur den fundamentalt är 

uppbyggd. 

 

2.3.2 Tillämpningsmöjligheter av digitala lärplattformar i tredje stadiets 

utbildningsverk 

 

Eilif Trondsen behandlar digitala inlärningspattformer och deras potential i sitt slutarbete 

avlagt för Tekes i Finland. Enligt honom kan digitala teknologiplattformar och ekosystem 

möjliggöra lättare tillgång till inte bara utbildning och lärandeinnehåll utan mycket rikare 

lärandeupplevelser än vi har idag (se Figur 1). Han delar in plattformarna i sex kategorier i 

arbetet, där de får nya funktioner och möjligheter för att möjliggöra nästa generations digitala 

inlärningsupplevelser (Trondsen, 2013). Plattformarna kommer inte bara att gynna eleverna 

som deltar i formell eller informell lärande och träning utan kan också ha stora fördelar för 

utbildningsinstitutioner och företag som säljer utbildning och lärande produkter och tjänster 

(se Figur 2, Trondsen, 2013).  
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Funktioner som plattformarna måste uppnå är i) tillgång överallt, helst när som helst från 

vilken enhet som helst, ii) interaktivitet, dvs. interaktiva aktiviteter av hög kvalitet och 

innehåll, iii) spårning och/eller analys, dvs. att alla inlärningsaktiviteter kan spåras för att 

underlätta adaptivt lärande, iv) anpassning: spårning och elevprofiler ska möjliggöra 

personliga inlärningsvägar, v) kontextualisering, t.ex. kommer användandet av plattformen att 

förbättra inlärningsresultatet, vi) samarbete, vii) sociala medier, viii) att aktivera hybrid- eller 

blandade inlärningsmodeller, ix) engagemang, x) arkitektur, dvs. molnbaserade applikationer 

och datalagring, xi) integration, xii) sekretess, dvs.  att uppgifter som samlas in på 

plattformsrelaterade aktiviteter måste skydda elevens integritet, xiii) säkerhet, dvs. starkt 

skydd mot hackning och andra typer av säkerhetsbrott och xiv) flexibilitet, eftersom ingen 

plattform kan uppfylla alla behov (Trondsen, 2013). 

 

 

 

 

 Figur 1. Trondsens modell över lärplattformar (Trondsen, 2013, s. 9). 

 

LÄRPLATTFORMAR I 

FRAMTIDEN  
   

    

 Acceleration inom teknisk 

innovation 
   

Snabba tekniska framsteg 

 

    

Framgång av online-

plattformar 
    

Ökad konkurrens i 

inlärningsbranschen 
 

   

Stigande kostnader för 

traditionell utbildning 
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Figur 2. Trondsens modell över typer av plattformar och tillämpningsområden hos dem 

(Trondsen, 2013, s. 5). 

 

"Föreställ dig vad som skulle hända om IT-direktörerna skulle kunna lägga till tjänster och 

applikationer inom några dagar istället för månader, om utbildare kunde kombinera dessa 

verktyg enkelt i sina kurser med ett klick och om analysdata skulle börja flöda omedelbart 

därefter. Denna nya IT-arkitektur skulle revolutionera stödet för akademisk teknologi på 

samma sätt som applikationsrörelsen har revolutionerat vad som är tillgängligt på mobila 

enheter. En viktig skillnad hos den nya IT-arkitekturen är emellertid att dessa pedagogiska 

appar bygger på standarder som antagits och förvaltas av utbildningsområdet och skulle vara 

kopplade till IT-infrastrukturen för utbildningsföretag." (Abel, Brown, & Suess, 2013.) 

 

Digitaliseringen av undervisningen för med sig förändringar i arbets- och 

informationshanteringssätten i utbildningsinstitutionerna. Att kunna söka och tillämpa 

information på rätt sätt blir viktigare än att kunna saker utantill. De digitala lärplattformar som 

antingen redan tagits eller håller på att tas i bruk i (hög)skolorna bidrar till effektivare 

inlärning, kommunikation och informationsbearbetning. S.k. anslutet lärande både kräver och 

driver ett bredare utbud och en snabb utveckling av teknologin i undervisningen (Abel, Brown 

& Suess, 2013).  
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För det första för plattformarna med sig nya sätt att ansluta saker som tidigare ansågs vara 

olikartade och oanslutbara (Abel, Brown, & Suess, 2013). Enligt dem skapar användningen av 

lärplattformarna en ny sorts arkitektur för inlärning (se Figur 3). Denna modell bygger på 

samarbetsbaserat digitalt lärande. Abel et al. (2013) menar att gränserna och hindren mellan 

människor, resurser, erfarenheter samt experter och nybörjare, formella och informella lägen 

kan raderas eller minimeras med hjälp av dessa plattformar. Användaren kan ansluta till ett 

brett kollegium av kamrater, mentorer, tränare, resurser och instruktörer, och med hjälp av 

dessa kan de bygga upp deras personliga utbildnings- och karriärstigar. Istället för att 

sporadiskt hoppa från en kurs till en annan kan eleverna skapa och koppla samman alla delar 

av sina erfarenheter både före och efter examen (Abel, Brown & Suess, 2013). Ett inhemskt 

exempel på denna typ av plattform som redan tagits i bruk finns t.ex. hos institutionen för 

datavetenskap på Helsingfors universitet. Enligt den matematisk-naturvetenskapliga 

fakultetens hemsidor använder institutionen tre kommersiella applikationer, WebCT, Lotus 

LearningSpace och BSCW, varav de två senare är gratis för utbildningsinstitutioner. 

Institutionens egen produktion är utvecklad av CoSCons EDUtech Group, OurWeb och 

EDUCO.  

 

Enligt hemsidan är dessa system för närvarande inte tillgängliga ("HY/TKTL - 

Oppimisalustat," 2005). Ett exempel på denna typ av plattform från utlandet är Sakai, som är 

en portal speciellt designad för högskolor. De inbyggda samarbetsverktyg som finns 

tillgängliga i Sakai stöder behoven hos den akademiska världen och ett antal olika 

undervisnings- och inlärningsmodeller från traditionella kurser med virtuella komponenter 

såsom resurshantering och forumbaserad diskussion till mer avancerade online-

tillvägagångssätt såsom s.k. omvända klassrum och helt nätbaserad undervisning (Apereo 

Foundation, 2014). Sakai innehåller också projektarbetswebbplatser som gör det möjligt för 

organisationer och projektgrupper att samordna sin projektadministration, dela på resurser, 

schemalägga aktiviteter, utveckla samarbetsbaserade produkter och uppfölja framstegen mot 

slutförandet: dessa samarbetsutrymmen används i stor utsträckning av studentgrupper, 

fakultetsutskott, avhandlingskommittéer, strategiska planeringsteam, re-ackrediteringsteam 

och andra projektgrupper bortom klassrummet. (Apereo Foundation, 2014) 
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Figur 3. Modell för samarbetsbaserat lärande som sker med hjälp av lärplattformar (Abel, 

Brown, & Suess, 2013). 

 

Såsom med alla teknologiska hjälpmedel finns det också nackdelar med lärplattformar. 

Användaren kan t.ex. känna sig isolerad från resten av gruppen ifall medlemmarna aldrig 

träffas ansikte mot ansikte. Människor kan föredra traditionell klassrumsundervisning på 

grund av dess jordnära hands-on-tillvägagångssätt och då man implementerar denna typ av ny 

teknologi i läroverken är det bra att ha ett icke-virtuellt alternativ för dem som inte känner sig 

bekväma med plattformarna. 
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3. FORSKNINGSPROBLEM OCH SYFTE 

 

3.1 Syftet med undersökningen 

 

Syftet med detta arbete är att klarlägga hur lektorer och universitetslektorer i Finlands tredje 

stadiums utbildningsverk – universitet och yrkeshögskolor – upplever användningen av 

lärplattformar inom sitt utbildningsarbete. Jag vill undersöka ifall det finns samband mellan 

upplevd kontroll över data och öppenhet för inlärning av nya kunskaper, tillit till auktoritet 

och upplevd stressnivå i arbetet. Ämnet är relevant eftersom det speciellt under de senaste 

åren tagits i bruk allt fler digitala hjälpmedel som stöd i undervisningen, men följderna av 

detta har förblivit obskyra eftersom få vetenskapsidkare i det förflutna har varit tillräckligt 

insatta i forskning av just digital pedagogik för att framgångsrikt kunna frambringa objektiv 

kunskap om fenomenet.  

 

3.2 Forskningsproblem 

 

Jag undersöker hur lektorer i finländska högskolor upplever användningen av digitala 

lärplattformar. Lärplattformar är verktyg för att designa, producera och hantera kurser på 

nätet. Plattformarna som högskolorna använder är ofta kommersiella och jag är därmed också 

intresserad av vad lektorerna tänker om att deras data används av dessa företag, till vilken mån 

de upplever sig ha kontroll över data då de använder dessa plattformar samt hurdana 

användningsupplevelser de har haft då de har använt lärplattformar. Jag har också valt att 

studera upplevd kontroll över data som används i kommersiella och icke-kommersiella 

lärplattformar i tredje stadiets forskning och undervisning. Jag är intresserad av att jämföra 

universitets- och yrkeshögskolepraktiker samt ta reda på ifall det finns skillnader i arbetssätt, 

attityder och förhållanden till digitala inlärningshjälpmedel mellan dessa. Mina 

forskningsfrågor är: 

 

- Att kartlägga vilka lärplattformar lektorer och universitetslektorer använder. 

o Använder lektorer och universitetslektorer mer kommersiella eller icke-

kommersiella lärplattformar? 

- Att analysera om det finns ett samband mellan lektorernas öppenhet, belastning, tillit 

och känslan av subjektiv kontroll när det gäller användningen av lärplattformar. 
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- Att kartlägga ifall det finns skillnader i öppenhet, belastning, tillit och subjektiv 

kontroll mellan universitetslektorer och andra högskolelektorer. 

 

Temat har både forsknings- och samhällsrelevans eftersom användandet av kommersiella e-

tjänster påverkar både samhället och individen genom kostnader, informationsinsamling samt 

manipulering av informationsflödet i media. Genom utbildning får individen färdighet att 

ställa sig kritiskt inför användning av kommersiella digitala hjälpmedel. De ovanstående 

frågorna kom att analyseras med avseende på kön, skolningsnivå, ålder och högskola. 
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4. METOD 

 

I detta kapitel behandlas forskningsmetodiken och materialet som behandlats i denna 

avhandling. För det första presenteras och beskrivs typen av sampel och 

datainsamlingsmetoden. Därefter diskuteras mätinstrument och forskningsvariabler, och 

materialet beskrivs generellt. Efter detta presenteras de statistiska analysmetoderna. Själva 

metodiken kritiseras och en beskrivning av dataanalysen och en redogörelse över metodikens 

täckningsgrad kommer att ingå. Slutligen kommer etiska aspekter inom forskningen att 

diskuteras. Denna studie är en tvärsnittsstudie vilket innebär att alla arbetsmoment måste 

rapporteras i enlighet med STROBE -modellen. I metoddelen presenteras alltså 

studiedesignen, miljön, deltagarna, variablerna, datakällorna, möjliga statistiska fel, samplets 

storlek och statistiska metoder. 

 

4.1.1. Val och beskrivning av informanter 

 

För att begränsa omfattningen av studien kom urvalet att omfatta fyra finländska högskolor: 

två universitet (Helsingfors universitet och Åbo Akademi) och två yrkeshögskolor 

(Polisyrkeshögskolan och Haaga-Helia). I denna forskning har det inte tagits hänsyn till någon 

geografisk begränsning, dock är alla högskolor som blivit medtagna verksamma endast inom 

Finlands gränser. Enkäten skickades till högskolelektorer som har att göra med digital 

pedagogik och lärplattformar. Speciellt Polisskolan var intressant som urvalsobjekt eftersom 

polisväsendet utgör en offentlig myndighet. Haaga-Helia är en privat yrkeshögskola, vilket 

gör att motiveringen och attityderna mot att använda privatiserade lärplattformar kan skilja sig 

från de andra, statligt stödda och offentliga högskolorna. 

 

Av informanterna var majoriteten kvinnor n = 17 (54.8%), då en lite mindre andel av 

informanterna var män n = 14 (45.2 %). Medianen för informanternas kön var Md = 1 

(kvinna). Eftersom det var obligatoriskt att ange sitt kön i enkäten fattades inga värden för 

kön. 

 

 

Av informanterna var n = 11 mellan 35 och 44 år (35.5%), n = 12 var mellan 45 och 54 år 

(38.7%), n = 7 var mellan 55 och 64 år (22.6%) och n = 1 över 65 år (3.2%). Medianen för 
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informanternas ålder var Md = 51. Eftersom det var obligatoriskt att ange sin ålder i enkäten 

fattades inga värden för ålder. 

 

Av informanterna hade n = 2 avlagt en lägre högskoleexamen (6.5%), n = 13 hade avlagt en 

högre högskoleexamen (41.9%) och n = 16 hade avlagt en doktorsexamen (51.6%). Medianen 

för skolningsnivå var Md = 3 (doktorsexamen). Eftersom det var obligatoriskt att ange sin 

skolningsnivå i enkäten fattades inga värden för skolningsnivå. 

 

Av informanterna arbetade n = 7 vid Polisyrkeshögskolan (22.6%), n = 12 arbetade vid 

Helsingfors universitet (38.7%), n = 7 arbetade vid Åbo Akademi (22.6%) och n = 5 arbetade 

vid Haaga-Helia (16.1%). Medianen för högskola var Md = 2 (Helsingfors universitet). 

Eftersom det var obligatoriskt att ange sin högskola i enkäten fattades inga värden för 

högskola. 

 

Av informanterna arbetade n = 15 inom samhällsvetenskaper och humaniora (48.4%), n = 8 

arbetade inom naturvetenskaper och medicin (25.8%), n = 5 arbetade inom ekonomiska 

vetenskaper (16.1%) och n = 1 arbetade inom turism- och motionsvetenskaper (3.2%). 

Medianen för disciplin var Md = 2 (naturvetenskaper och medicin). Eftersom det var 

obligatoriskt att ange sin disciplin i enkäten fattades inga värden för disciplin. Inom det öppna 

värdet ”annan” angavs juridik som disciplin av två informanter n = 2 (6.5%). 

 

4.1.2. Datainsamling 

 

Denna forskning är kvantitativ till naturen och strävar till att beskriva högskolelektorernas 

upplevelser av användningen av digitala lärplattformar och kontroll över personligt e-data 

under en viss tidpunkt. I Åbo Akademi skickades enkäten åt universitetskollegiet, styrelsen 

samt fakultetsadministrationerna och professorerna och lektorerna under deras styre. I 

Helsingfors universitet skickades enkäten åt universitetskollegiet, styrelsen samt 

fakultetsadministrationerna och professorerna och lektorerna under deras styre. I 

Polisyrkeshögskolan skickades enkäten till utbildningsdirektören, som förmedlade enkäten 

vidare till lektorerna. I Haaga-Helia skickades enkäten till personaldirektören och hens 

assistent, som också förmedlade enkäten vidare till lektorerna. Typen av urval i denna 

forskning är icke slumpmässig (non-probability sample). I denna typ av urval ”undersöker 

man de individer som man har lättast att få tag i, och resultaten gäller då för de individer som 
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är undersökta” (Urvalsstrategier, 2005). I detta fall var det inte heller nödvändigt att beskriva 

eller känna till populationen exakt.  

 

  4.1.3. Följebrevet 

 

Följebrevet till enkäten skickades per e-post (bilaga 1). I följebrevet som skickades med 

enkäten beskrevs studiens syfte och begrepp samt själva uppläggningen av frågorna. Sedan 

angavs tidsramen och proceduren för experimentet. Källan för kontaktuppgifter angavs och 

frivilligheten av deltagandet i studien poängterades. I brevet nämndes Utbildnings- och 

kulturministeriets intresse för studiens resultat som en väsentlig motivator för önskat högt 

deltagarantal. Fortsättningsvis beskrevs planerad konfidentialitet och var och hur resultaten 

publiceras. Det konstaterades det att den färdiga avhandlingen skulle publiceras på E-thesis 

när studien var färdig. Till sist tackades informanterna för deras tid och kontaktuppgifter för 

information bifogades. 

 

4.1.4. Frågeformuläret 

 

I denna studie samlades data in med hjälp av en enkät (bilaga 2). Enkäten gjordes med hjälp 

av E-lomake, som är ett elektroniskt blankettverktyg speciellt designad för 

universitetsforskning. E-lomake var den mest praktiska datainsamlingsmetoden i denna 

situation då respondenterna kunde välja en tidpunkt för svarandet som passade dem. 

Högskolepersonalen använder sig av nätbaserad kommunikation varje dag, så det var 

ändamålsenligt att anta att de hade möjlighet att svara på en elektronisk enkät. Dessutom var 

det lätt att organisera det data som samlats in via en och samma enkät och sedan överföra data 

direkt till analysprogrammet SPSS. Forskningsenkäten planerades med hjälp av Holopainens 

och Pulkkinens bok ”Tilastolliset menetelmät”, där det finns en lista på vad man måste tänka 

på då man formulerar en enkät. Typen av information som skulle samlas in definierades och 

därefter bestämdes metoden (t.ex. direkt intervju, telefonintervju, internetenkät eller 

brevenkät) (Holopainen & Pulkkinen, 2008, s. 43). I denna avhandling valdes internetenkät 

eftersom direkta intervjuer skulle bli svåra pga. geografiskt avstånd och ekonomiska frågor, 

telefonintervjuer skulle vara tidsmässigt svåra att ordna och frågorna som skulle besvaras inte 

i detta fall skulle vara strukturerade. Dessutom skulle det vara mycket svårare att registrera all 

given information efteråt. Det skulle inte heller ha varit ekonomiskt lönsamt att posta enkäten 

åt informanterna. 
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Enkäten som användes i denna forskning innehöll 31 frågor varav 11 gällde 

bakgrundsvariablerna kön, ålder, skolningsnivå, högskola, vetenskaplig disciplin samt frågor 

om användningsfrekvens- och tid av lärplattformar. De 20 andra frågorna mätte 

intressevariablerna öppenhet, tillit, belastning och subjektiv kontroll med fem frågor inom 

varje grupp. Att använda sig av en enkät gör datainsamlingen snabbare, förfinar datalagringen, 

garanterar rättvisa bland olika intervjuare och påskyndar bearbetningen av de erhållna 

resultaten (Holopainen & Pulkkinen, 2008, s. 42) Dessa var några orsaker till detta val av 

datainsamlingsmetod. Fortsättningsvis försäkrades det att inget viktigt uteslutits från enkäten 

och enkätens tillförlitlighet förhandstestades med kontrollfrågor. När själva innehållet blivit 

färdigt utformades layouten på enkäten, närmare frågornas ordningsföljd, mängd och längd. 

Lättare frågor och bakgrundsfrågor lades i enkätens början, och gradvis svårare frågor lades 

mot slutet. 

 

Enkätens uppgift är att förvandla forskarens behov av information till frågor (Holopainen & 

Pulkkinen, 2008, s. 42). Detta skedde genom att operationalisera variablerna till konkreta 

enkätfrågor med flera varandra uteslutande svarsalternativ. Nästan alla frågor formulerades så 

att de endast hade färdiga svarsalternativ. Endast födelseår, disciplin, öppna kommentarer om 

användningen av lärplattformar presenterades med öppna svarsalternativ. Det var obligatoriskt 

att svara på alla frågor i formuläret utom de öppna frågorna, bortsett födelseår. Formuläret 

utformades så att positiva och negativa värden varierades. Dessa omkodades före själva 

analysen. 

 

Före enkäten skickades ut testades den med ungefär tio deltagare på både den finsk- och 

svenskspråkiga blanketten. Deltagarna valdes utgående från att de hade varierande 

bakgrunder, dock inom den akademiska världen så att de kunde relatera till frågorna och hade 

erfarenhet av att svara på forskningsenkäter. Pilotstudiens syfte var närmast att kontrollera att 

båda enkäterna fungerade som de skulle samt att samla in exempelsvar för en övningsanalys 

med SPSS. Minst tio deltagare krävdes för att se ifall vissa frågor kunde tolkas fel eller om de 

var formade på ett riktat sätt. Då formuläret testades tog det svararna mellan tre till fem 

minuter att svara på formuläret, vilket antagligen berodde på den stora mängden flervalsfrågor 

i formuläret. 
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4.2 Mätinstrument och variabler 

 

Då datainsamlingsmetoden valts var det meningsfullt att börja variabeldefinitionen med att 

bestämma bakgrundsvariablerna enligt vilka svaren kunde delas in (Holopainen & Pulkkinen, 

2008, s. 43). I denna avhandling låg intresset vid bakgrundsvariablerna ålder, kön, 

utbildningsnivå och typ av högskola. Dessutom undersöktes de plattformar som svararna 

använt samt hur ofta (”användningsfrekvens”) och hur länge (”användningstid”) de använt 

dessa. Eftersom avhandlingen behandlar sambandet mellan upplevd kontroll över data och 

t.ex. öppenhet för inlärning av nya kunskaper kom studien att innehålla en beroende och flera 

oberoende variabler. För att lätta analysen omkodades variablerna ”högskola” till variabeln 

”högskola_rc” där informanterna som arbetade på Polisyrkeshögskolan och Haaga-Helia kom 

tillsammans att representera värdet ”yrkeshögskola” och informanterna som arbetade på 

Helsingfors universitet och Åbo Akademi kom tillsammans att representera värdet 

”universitet” och variabeln ”ålder” omkodades till variabeln ”ålder_rc” där informanterna i 

åldern 35–44 år kom att representera värde 1, åldern 45–54 angavs värdet 2, 55–64 angavs 

värdet 3 och över 64 år angavs värdet 4. 

 

De oberoende eller förklarande variablerna är öppenhet, upplevd belastning i arbetet och tillit 

till auktoritet. Öppenhet mättes med fem stycken frågor eller påståenden (exempelfråga: Hur 

öppet förhåller du dig till digitala lärplattformar som hjälpmedel i undervisningen?) med 

färdiga svarsalternativ på en Likert-skala där 1 = inte alls öppet och 5 = mycket öppet. 

Upplevd belastning i arbetet mättes med fem stycken frågor eller påståenden (exempelfråga: 

Upplever du användningen av plattformarna som belastande?) med färdiga svarsalternativ på 

en Likert-skala där 1 = mycket belastande och 5 = inte alls belastande. Tillit till auktoritet 

mättes med fem stycken frågor eller påståenden (exempelfråga: Hur väl tycker du att du blivit 

informerad om användningen och funktionerna av lärplattformarna?) med färdiga 

svarsalternativ på en Likert-skala där 1 = dåligt och 5 = utmärkt. Den beroende variabeln i 

studien är subjektiv kontroll. Subjektiv kontroll beskriver den upplevda nivån av kontroll över 

personligt data och kunskaper då det gäller användningen av lärplattformar. Subjektiv kontroll 

mättes med fem stycken frågor eller påståenden (exempelfråga: Känner du dig ha kontroll 

över ditt personliga data?) med färdiga svarsalternativ på en Likert-skala där 1 = lite kontroll 

och 5 = total kontroll. Av dessa fyra variabler bildades nya summavariabler genom att 

sammanslå summan av svaren på de fem frågorna per variabel. En öppen fråga där 

informanterna kunde berätta mer djupgående över sina motiv att använda eller låta bli att 
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använda lärplattformar etablerades. Svaren presenterades i resultatdelen och analyserades i 

analysdelen. 

  

4.3 Statistiska analysmetoder 

 

Eftersom samplet blev så litet N = 31 kunde inte normalfördelning antas och därmed förblev 

det enda alternativet att använda non-parametriska analysmetoder. Variablernas värden är 

också mätta med en alltför grov skala för att parametriska test skulle kunna användas. Gränsen 

för normalfördelningen går enligt Holopainen & Pulkkinen vid 30 svar (Holopainen & 

Pulkkinen, 2008) men för att minimera statistiskt fel uteslöts dessa. Analysen börjades genom 

att räkna ut frekvenser för användningsfrekvensen och -tiden av både okommersiella och 

kommersiella lärplattformar: medelvärden, standardavvikelser och medianer räknades ut och 

presenterades grafiskt.  

 

Denna forskning var en tvärsnittsforskning, vilket gjorde att grupperna som undersöktes inte 

var relaterade till varandra. Detta ställde vissa krav på analysmetoderna som användes. Ett 

tvärsnitt ur populationen togs vid en viss tidpunkt och slutsatser drogs på basen av dessa 

resultat. Problemet med denna typ av uppläggning är att kausaliteter inte kan fastställas. Den 

kvantitativa delen av materialet analyserades med hjälp av SPSS (version 25), eftersom svaren 

från E-lomake gick att överföra direkt till analysprogrammet. Samband mellan lektorernas 

öppenhet, belastning, tillit och känsla av subjektiv kontroll undersöktes med hjälp av 

Spearmans korrelationskoefficient. För att utreda ifall det fanns det skillnader i öppenhet, 

belastning, tillit och subjektiv kontroll mellan universitetslektorer och andra högskolelektorer 

kom Mann-Whitneys test för två icke relaterade grupper samt Kruskal-Wallis test för flera 

icke relaterade grupper att utföras. 

 

4.4 Forskningsetik 

 

Att utföra en vetenskaplig studie kräver att metoden som används är logisk, objektiv, 

generaliserbar, kontrollerbar och kompatibel med teori och observationer (Holopainen & 

Pulkkinen, 2008, s. 13). TENKs anvisningar kom att följas i forskningen, speciellt då 

konfidentialiteten var av vikt i studien. Forskningen finansierades inte av någon utomstående 

komplex. Från forskningsetikens synvinkel innebär god vetenskaplig praxis att i) forskningen 

är erkänd av det vetenskapliga samfundet, ii) ärlighet, allmän vård och precision i forskning, 
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vid inspelning av resultat och presentation av både studierna och vid utvärdering av resultaten, 

iii), forskningen ska vara föremål för etiskt hållbar informationsinsamling, iv) forskaren får 

inte ta på sig andra forskares arbete och resultat, v) forskningen ska planeras, implementeras 

och rapporteras enligt allmänt godkända krav, vi) de nödvändiga forskningstillstånden måste 

ha förvärvats och vii) finansieringskällor och a juridiskt relevanta intressen måste rapporteras 

när studien publiceras (TENK, 2012). 

 

Ämnet som avhandlingen vidrör är problematiskt forskningsetiskt sett eftersom det 

fortfarande inte finns ordentliga, allmänt accepterade riktlinjer för forskningsetiken inom 

digital pedagogik. En del av avhandlingens källor är erhållna ur Utbildnings- och 

kulturministeriets interna datasystem samt andra statliga källor och innehåller information 

som kan anses vara konfidentiell – åtminstone fram till ett visst datum. Detta innebär att det 

systematiskt måste låtas bli att arbeta med och hantera viss information som skulle vara 

relevant före en viss tidpunkt, eftersom informationen är klassad som konfidentiell av finska 

staten.  

 

4.5 Rapportering 

 

Resultatdelen kom att bestå av frekvenser, procent, korrelationer och nonparametriska 

statistiska test. Regressionsanalyser och faktoranalyser kunde tyvärr inte användas pga. den 

låga svarsprocenten. När testen gjorts och data analyserats rapporterades resultaten. En 

utmaning som kom att finnas i rapporteringsdelen var generaliserbarheten av testresultaten. 

Först beskrevs forskningsresultaten: medianen på svararnas ålder, skolningsnivå, attityder 

m.fl. och framställer visuella grafer utgående från dessa. Slutligen presenterades 

korrelationsmatriser. 
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5. RESULTAT 

 

5.1 Användningsfrekvens och -tid för lärplattformar 

 

Användningsfrekvens och -tid för okommersiella lärplattformar mättes med kön, ålder, 

skolningsnivå och typ av högskola som förklarande variabler. Det fanns två frågor i enkäten 

som gällde användningsfrekvens och -tid för okommersiella lärplattformar med fem 

svarsalternativ per fråga. Svarsalternativen varierade från ”sporadiskt / inte alls” (1) till ”flera 

gånger i veckan” (5) för frekvens och från ”under ett år / använder inte” (1) till ”över fyra år” 

(5) för tid.  

 

  Moodle 

 n (%) 

 Peda.net 

 n (%) 

 Optima 

 n (%) 

 Ja 

 Nej 

 30 (96.8) 

 1 (3.2) 

 2 (6.5) 

 29 (93.5) 

 2 (6.5) 

 29 (93.5) 

Tabell 2. Användning av okommersiella lärplattformar (N = 31). 

 

Av informanterna hade 96,8% använt Moodle n = 30 (6.5%), Peda.net hade använts av n = 2 

(6.5%) och Optima hade använts av n = 2 (6.5%) informanter (se Tabell 2). 

 

  n (%) 

Sporadiskt/använder inte  1 (3.2) 

Mindre än en gång i månaden  1 (3.2) 

Några gånger i månaden  1 (3.2) 

En gång i veckan  7 (22.6) 

Flera gånger i veckan  21 (67.7) 

Totalt  31 (100.0) 

Tabell 3. Användningsfrekvens av okommersiella lärplattformar (N = 31). 

 

Av informanterna använde 3,2% okommersiella lärplattformar sporadiskt eller inte alls (n = 

1), 3,2% mindre än en gång i månaden (n = 1), 3,2% några gånger i månaden (n = 1), 22,6% 

en gång i veckan (n = 7), 67,7% flera gånger i veckan (n = 21) (se Tabell 3). 
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Medelvärdet för användningsfrekvensen för okommersiella lärplattformar var M = 4.14 för 

män n = 14 (45.2%) med standardavvikelsen s = 1.29 (se Figur 4). Medelvärdet för 

användningsfrekvensen för okommersiella lärplattformar var M = 4.76 för kvinnor n = 17 

(54.8%) med standardavvikelsen s = 0.44 (se Figur 4). Skillnaderna var inte statistiskt 

signifikanta mellan grupperna. 

 

Medelvärdet för användningsfrekvensen för okommersiella lärplattformar var M = 2.50 för 

informanter med lägre högskoleexamen n = 2 (6.5%) med standardavvikelsen s = 0.71 (se 

Figur 5). Medelvärdet för användningsfrekvensen för okommersiella lärplattformar var M = 

4.61 för informanter med högre högskoleexamen n = 13 (41.9%) med standardavvikelsen s = 

0.51 (se Figur 5). Medelvärdet för användningsfrekvensen för okommersiella lärplattformar 

var M = 4.62 för informanter med doktorsexamen n = 16 (51.6%) med standardavvikelsen s = 

1.02 (se Figur 5). För att testa inom vilka grupper skillnader föreligger utfördes Kruskal-

Wallis testet. Medelvärden skilde sig statistiskt signifikant mellan skolnivåerna H(3) = 7.677, 

p<0.05. De informanter som tagit doktorsexamen hade det högsta medelvärdet M = 4.62. 

 

För att lätta analysen omkodades den kontinuerliga variabeln ”ålder” till variabeln ”ålder_rc”, 

där informanterna i åldern 35–44 år kom att representera värde 1, åldern 45–54 fick värdet 2, 

55–64 fick värdet 3 och över 64 år fick värdet 4. Medelvärdet för användningsfrekvensen för 

okommersiella lärplattformar var M = 4.64 för informanter i åldersgrupp 1 n = 11 (35.5%) 

med standardavvikelsen s = 0.67 (se Figur 6). Medelvärdet för användningsfrekvensen för 

okommersiella lärplattformar var M = 4.83 för informanter i åldersgrupp 2 n = 12 (38.7%) 

med standardavvikelsen s = 0.39 (se Figur 6). Medelvärdet för användningsfrekvensen för 

okommersiella lärplattformar var M = 3.57 för informanter i åldersgrupp 3 n = 7 (22.6%) med 

standardavvikelsen s = 1.51 (se Figur 6). I åldersgruppen 4 fanns bara ett svar (n = 1, M = 

5.00, ingen standardavvikelse), vilket gör att gruppen inte är representativ jämfört med de 

andra grupperna. Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta mellan grupperna. 

 

För att lätta analysen omkodades variabeln ”högskola” till variabeln ”högskola_rc”, där 

informanterna som arbetade på Polisyrkeshögskolan och Haaga-Helia kom tillsammans att 

representera värdet ”yrkeshögskola” och informanterna som arbetade på Helsingfors 

universitet och Åbo Akademi kom tillsammans att representera värdet ”universitet”. 

Medelvärdet för användningsfrekvensen för okommersiella lärplattformar var M = 4.42 för 

informanter anställda i yrkeshögskolor n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 1.00 (se 
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Figur 7). Medelvärdet för användningsfrekvensen för okommersiella lärplattformar var M = 

4.53 för informanter anställda på universitet n = 19 (61.3%) med standardavvikelsen s = 0.96 

(se Figur 7). Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta mellan grupperna. 

 

  n (%) 

Under ett år/använder inte  1 (3.2) 

1—2 år  1 (3.2) 

2—3 år  7 (22.6) 

Över 3 år  22 (71.0) 

Totalt  31 (100.0) 

Tabell 4. Användningstid av okommersiella lärplattformar (N = 31). 

 

Av informanterna hade n = 1 (3.2%) använt okommersiella lärplattformar i under ett år eller 

inte alls, n = 1 (3.2%) mellan ett och två år, n = 7 (22.6%) mellan två och tre år och n = 22 

(71.0%) i längre än tre år. 

 

Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 4.29 för män n = 

14 (45.2%) med standardavvikelsen s = 1.14 (se Figur 4). Medelvärdet för användningstiden 

för okommersiella lärplattformar var M = 4.82 för kvinnor n = 17 (54.8%) med 

standardavvikelsen s = 0.39 (se Figur 4). Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta mellan 

grupperna. 

 

Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 3.50 för 

informanter med lägre högskoleexamen n = 2 (6.5%) med standardavvikelsen s = 0.71 (se 

Figur 5). Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 4.77 för 

informanter med högre högskoleexamen n = 13 (41.9%) med standardavvikelsen s = 0.44 (se 

Figur 5). Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 4.56 för 

informanter med doktorsexamen n = 16 (51.6%) med standardavvikelsen s = 1.03 (se Figur 5). 

Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta mellan grupperna. 

 

Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 4.82 för 

informanter i åldersgrupp 1 n = 11 (35.5%) med standardavvikelsen s = 0.60 (se Figur 6). 

Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 4.83 för 

informanter i åldersgrupp 2 n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 0.39 (se Figur 6). 
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Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 3.71 för 

informanter i åldersgrupp 3 n = 7 (22.6%) med standardavvikelsen s = 1.25 (se Figur 6). I 

åldersgruppen 4 fanns bara ett svar (n = 1, M = 5.00, ingen standardavvikelse), vilket gör att 

gruppen inte är representativ jämfört med de andra grupperna. För att testa inom vilka grupper 

skillnader föreligger utfördes Kruskal-Wallis testet. Medelvärden skilde sig statistiskt 

signifikant mellan åldersgrupperna H(4) = 13.072, p<0.001. De informanter som var mellan 

45 till 54 år gamla hade det högsta medelvärdet M = 4.83. 

 

Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 4.67 för 

informanter anställda i yrkeshögskolor n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 0.65 (se 

Figur 7). Medelvärdet för användningstiden för okommersiella lärplattformar var M = 4.53 för 

informanter anställda på universitet n = 19 (61.3%) med standardavvikelsen s = 0.96 (se Figur 

7). Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta mellan grupperna. 

 

Användningsfrekvens och -tid för kommersiella lärplattformar mättes med kön, ålder, 

skolningsnivå och typ av högskola som förklarande variabler. Det fanns två frågor i enkäten 

som gällde användningsfrekvens och -tid för kommersiella lärplattformar med fem 

svarsalternativ per fråga. Svarsalternativen varierade från ”sporadiskt / inte alls” (1) till ”flera 

gånger i veckan” (5) för frekvens och från ”under ett år / använder inte” (1) till ”över fyra år” 

(5) för tid.  

 

 Adobe 

Connect 

n (%) 

Google Apps 

for Education 

n (%) 

Fronter 

n (%) 

Blackboard 

n (%) 

Lotus 

LearningSpace 

n (%) 

Facebook 

n (%) 

 Ja 

 Nej 

 20 (64.5) 

 11 (35.5) 

 7 (22.6) 

 24 (77.4) 

 2 (6.5) 

 29 (93.5) 

 6 (19.4) 

 25 (80.6) 

 1 (3.2) 

 30 (96.8) 

 10 (32.3) 

 21 (67.7) 

 Tabell 5. Användning av kommersiella lärplattformar (N = 31). 

 

 

Av informanterna hade n = 20 (64.5%) använt Adobe Connect, n = 24 (77.4%) hade använt 

Google Apps for Education, n = 2 (6.5%) hade använt Fronter, n = 6 (19.4%) hade använt 

Blackboard, n = 1 (3.2%) hade använt Lotus LearningSpace och n = 10 (32.3%) hade använt 

Facebook. 
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  n (%) 

Sporadiskt/använder inte  12 (3.2) 

Mindre än en gång i månaden  6 (19.4) 

Några gånger i månaden  4 (12.9) 

En gång i veckan  7 (22.6) 

Flera gånger i veckan  2 (67.7) 

Totalt  31 (100.0) 

Tabell 6. Användningsfrekvens av kommersiella lärplattformar (N = 31). 

 

Av informanterna använde n = 12 (38.7%) kommersiella lärplattformar sporadiskt eller inte 

alls, n = 10 (32.3%), n = 6 (19.4%) mindre än en gång i månaden, n = 4 (12.9%) några gånger 

i månaden, n = 7 (22.6%) en gång i veckan och n = 2 (6.5%) flera gånger i veckan.  

 

Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 1.50 för män 

n = 14 (45.2%) med standardavvikelsen s = 0.76 (se Figur 4). Medelvärdet för 

användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 2.47 för kvinnor n = 17 

(54.8%) med standardavvikelsen s = 1.18 (se Figur 4). För att testa inom ifall skillnader 

föreligger mellan grupperna utfördes Mann-Whitney testet. Medelvärdet hos de kvinnliga 

informanterna (M = 2.47) upplevdes högre än hos de manliga (M = 1.50) och skillnaden var 

signifikant, U = 58.00, z = -2.56, p<.01. 

 

Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 1.00 för 

informanter med lägre högskoleexamen n = 2 (6.5%) med standardavvikelsen s = 0.00 (se 

Figur 5). Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 

2.69 för informanter med högre högskoleexamen n = 13 (41.9%) med standardavvikelsen s = 

1.18 (se Figur 5). Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var 

M = 1.63 för informanter med doktorsexamen n = 16 (51.6%) med standardavvikelsen s = 

0.81 (se Figur 5). För att testa inom vilka grupper skillnader föreligger utfördes Kruskal-

Wallis testet. Medelvärden skilde sig statistiskt signifikant mellan åldersgrupperna H(3) = 

9.361, p<0.01. De informanter som avlagt högre högskoleexamen hade det högsta 

medelvärdet M = 2.69. 

 

Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 1.91 för 

informanter i åldersgrupp 1 n = 11 (35.5%) med standardavvikelsen s = 0.83 (se Figur 6). 
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Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 2.33 för 

informanter i åldersgrupp 2 n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 1.15 (se Figur 6). 

Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 1.86 för 

informanter i åldersgrupp 3 n = 7 (22.6%) med standardavvikelsen s = 1.46 (se Figur 6). I 

åldersgruppen 4 fanns bara ett svar (n = 1, M = 1.00, ingen standardavvikelse), vilket gör att 

gruppen inte är representativ jämfört med de andra grupperna. Skillnaderna mellan grupperna 

var inte statistiskt signifikanta. 

 

Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 2.25 för 

informanter anställda i yrkeshögskolor n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 1.22 (se 

Figur 7). Medelvärdet för användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var M = 

1.89 för informanter anställda på universitet n = 19 (61.3%) med standardavvikelsen s = 1.05 

(se Figur 7).  

 

  n (%) 

Under ett år/använder inte  10 (32.3) 

1—2 år  4 (12.9) 

2—3 år  7 (22.6) 

Över 3 år  10 (32.3) 

Tabell 7. Användningstid av kommersiella lärplattformar (N = 31). 

 

Av informanterna hade n = 10 (32.3%) använt okommersiella lärplattformar i under ett år eller 

inte alls, n = 4 (12.9%) mellan ett och två år, n = 7 (22.6%) mellan två och tre år och n = 10 

(32.3%) i längre än tre år. 

 

Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 1.79 för män n = 

14 (45.2%) med standardavvikelsen s = 1.25 (se Figur 4). Medelvärdet för användningstiden 

för kommersiella lärplattformar var M = 3.82 för kvinnor n = 17 (54.8%) med 

standardavvikelsen s = 1.55 (se Figur 4). För att testa inom ifall skillnader föreligger mellan 

grupperna utfördes Mann-Whitney testet. Medelvärdet hos de kvinnliga informanterna (M = 

3.82) var högre än hos de manliga (M = 1.79) och skillnaden var statistiskt signifikant, U = 

40.00, z = -3.27, p<.001. 
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Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 2.00 för 

informanter med lägre högskoleexamen n = 2 (6.5%) med standardavvikelsen s = 1.41 (se 

Figur 5). Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 3.69 för 

informanter med högre högskoleexamen n = 13 (41.9%) med standardavvikelsen s = 1.32 (se 

Figur 5). Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 2.38 för 

informanter med doktorsexamen n = 16 (51.6%) med standardavvikelsen s = 1.89 (se Figur 5). 

Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt signifikanta. 

 

Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 3.36 för 

informanter i åldersgrupp 1 n = 11 (35.5%) med standardavvikelsen s = 1.96 (se Figur 6). 

Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 3.25 för 

informanter i åldersgrupp 2 n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 1.60 (se Figur 6). 

Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 1.86 för 

informanter i åldersgrupp 3 n = 7 (22.6%) med standardavvikelsen s = 1.21 (se Figur 6). I 

åldersgruppen 4 fanns bara ett svar (n = 1, M = 1.00, ingen standardavvikelse), vilket gör att 

gruppen inte är representativ jämfört med de andra grupperna. Skillnaderna mellan grupperna 

var inte statistiskt signifikanta. 

 

Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 3.08 för 

informanter anställda i yrkeshögskolor n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 1.50 (se 

Figur 7). Medelvärdet för användningstiden för kommersiella lärplattformar var M = 2.79 för 

informanter anställda på universitet n = 19 (61.3%) med standardavvikelsen s = 1.90 (se Figur 

7). Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta mellan grupperna. 
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     Figur 4. Användningsfrekvens och -tid av lärplattformar enligt kön (N = 31). 

 

 

 

Figur 5. Användningsfrekvens och -tid av lärplattformar enligt skolningsnivå (N = 

31). 
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Figur 6. Användningsfrekvens och -tid av lärplattformar enligt ålder (N = 31). 

 

 

 

Figur 7. Användningsfrekvens och -tid av lärplattformar enligt högskola (N = 31). 

 

 

5.2 Öppenhet, belastning, tillit och subjektiv kontroll 

 

De ursprungliga testvariablerna för varje område sammanslogs till summavariablerna 

öppenhet, belastning, tillit och subjektiv kontroll. För varje summavariabel blev det högsta 

värdet i och med detta 25 och det minsta värdet 5. Det fanns fem frågor per område. Det lägsta 

värdet för varje fråga var 1 och det högsta värdet var 5. Tyvärr kunde inte deskriptiv statistik 
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användas eftersom normalfördelning är riskabelt att antas med ett så litet sampel. På grund av 

detta kunde inte heller konfidensintervall definieras. Summavariabeln för öppenhet bildades 

genom att sammanslå resultaten av frågorna 1–5 (M = 17,97, Md = 19,00, s = 3.24). 

Summavariabeln för belastning bildades genom att sammanslå resultaten av frågorna 6–10 (M 

= 18,67, Md = 19,00, s = 4.09). Summavariabeln för tillit bildades genom att sammanslå 

resultaten av frågorna 11–15 (M = 21,07, Md = 22,00, s = 3.27). Summavariabeln för 

subjektiv kontroll bildades genom att sammanslå resultaten av frågorna 16–20 (M = 18,26, Md 

= 19,00, s = 3.15). 

 

  5.2.1. Öppenhet 

 

 

    Figur 8. Medelvärden för upplevd öppenhet enligt kön. 

 

Medelvärdet för summavariabeln öppenhet var M = 16.57 för män n = 14 (45.2%) med 

standardavvikelsen s = 3.86 (se Figur 8). Medelvärdet för summavariabeln öppenhet var M = 

19.12 för kvinnor n = 17 (54.8%) med standardavvikelsen s = 2.12 (se Figur 8). Kvinnor 

uppvisade i genomsnitt mer öppenhet än män. För att testa inom ifall skillnader föreligger 

mellan grupperna utfördes Mann-Whitney testet. Medelvärdet för öppenhet hos de kvinnliga 

informanterna (M = 19.12) upplevdes högre än hos de manliga (M = 16.57) och skillnaden var 

signifikant, U = 64.50, z = -2.18, p<.05. 
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     Figur 9. Medelvärde för upplevd öppenhet enligt skolningsnivå. 

 

Medelvärdet för summavariabeln öppenhet var M = 17.50 för informanter med lägre 

högskoleexamen n = 2 (6.5%) med standardavvikelsen s = 2.12 (se Figur 9). Medelvärdet för 

summavariabeln öppenhet var M = 18.69 för informanter med högre högskoleexamen n = 13 

(41.9%) med standardavvikelsen s = 2.56 (se Figur 9). Medelvärdet för summavariabeln 

öppenhet var M = 17.44 för informanter med doktorsexamen n = 16 (51.6%) med 

standardavvikelsen s = 3.83 (se Figur 9). Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt 

signifikanta. 

 

 

     Figur 10. Medelvärde för upplevd öppenhet enligt åldersgrupp. 
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Medelvärdet för summavariabeln öppenhet var M = 19.64 för informanter i åldersgrupp 1 n = 

11 (35.5%) med standardavvikelsen s = 2.01 (se Figur 10). Medelvärdet för summavariabeln 

öppenhet var M = 19.25 för informanter i åldersgrupp 2 n = 12 (38.7%) med 

standardavvikelsen s = 2.26 (se Figur 10). Medelvärdet för summavariabeln öppenhet var M = 

13.57 för informanter i åldersgrupp 3 n = 7 (22.6%) med standardavvikelsen s = 1.99 (se Figur 

10). I åldersgruppen 4 fanns bara ett svar (n = 1, M = 15.00, ingen standardavvikelse), vilket 

gör att gruppen inte är representativ jämfört med de andra grupperna. För att testa inom vilka 

grupper skillnader föreligger utfördes Kruskal-Wallis testet. Medelvärden skilde sig statistiskt 

signifikant mellan åldersgrupperna H(4) = 17.362, p<0.001. De informanter som var mellan 

35 till 44 år gamla – den yngsta gruppen – hade det högsta medelvärdet M = 19.64. 

 

 

    Figur 11. Medelvärde för upplevd öppenhet enligt högskola. 

 

Medelvärdet för summavariabeln öppenhet var M = 18.58 för informanter som arbetade på 

yrkeshögskolor n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 2.50 (se Figur 11). Medelvärdet 

för summavariabeln öppenhet var M = 17.58 för informanter som arbetade på universitet n = 

19 (61.3%) med standardavvikelsen s = 3.64 (se Figur 11). Informanter som arbetade på 

yrkeshögskolor uppvisade mer öppenhet än de informanter som arbetade på universitet. 

Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt signifikanta. 

 

 

 

 

 



49 
 

5.1.2 Belastning 

 

 

    Figur 12. Medelvärden för upplevd belastning enligt kön. 

 

Medelvärdet för summavariabeln belastning var M = 17.00 för män n = 14 (45.2%) med 

standardavvikelsen s = 4.02 (se Figur 12). Medelvärdet för summavariabeln belastning var M 

= 20.12 för kvinnor n = 16 (51.6%) med standardavvikelsen s = 3.67 (se Figur 12). För att 

testa inom ifall skillnader föreligger mellan grupperna utfördes Mann-Whitney testet. 

Medelvärdet hos de kvinnliga informanterna (M = 20.12) var högre än hos de manliga (M = 

17.00) och skillnaden var signifikant, U = 58.50, z = -2.24, p<.05. 

 

 

     Figur 13. Medelvärden för upplevd belastning enligt skolningsnivå. 
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Medelvärdet för summavariabeln belastning var M = 16.50 för informanter med lägre 

högskoleexamen n = 2 (6.5%) med standardavvikelsen s = 6.36 (se Figur 13). Medelvärdet för 

summavariabeln belastning var M = 19.08 för informanter med högre högskoleexamen n = 12 

(38.7%) med standardavvikelsen s = 3.90 (se Figur 13). Medelvärdet för summavariabeln 

belastning var M = 18.63 för informanter med doktorsexamen n = 16 (51.6%) med 

standardavvikelsen s = 4.21 (se Figur 13). Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt 

signifikanta. 

 

 

     Figur 14. Medelvärden för upplevd belastning enligt åldersgrupp. 

 

Medelvärdet för summavariabeln belastning var M = 21.00 för informanter i åldersgruppen 1 

n = 10 (32.3%) med standardavvikelsen s = 2.49 (se Figur 14). Medelvärdet för 

summavariabeln belastning var M = 20.00 för informanter i åldersgruppen 2 n = 12 (38.7%) 

med standardavvikelsen s = 3.41 (se Figur 14). Medelvärdet för summavariabeln belastning 

var M = 13.14 för informanter i åldersgruppen 3 n = 7 (22.6%) med standardavvikelsen s = 

1.35 (se Figur 14). I åldersgruppen 4 fanns bara ett svar (n = 1, M = 18.00, ingen 

standardavvikelse), vilket gör att gruppen inte är representativ jämfört med de andra 

grupperna. För att testa inom vilka grupper skillnader föreligger utfördes Kruskal-Wallis 

testet. Medelvärden skilde sig statistiskt signifikant mellan åldersgrupperna H(4) = 16.148, 

p<0.001. De informanter som avlagt högre högskoleexamen hade det högsta medelvärdet M = 

21.00. 
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     Figur 15. Medelvärden för upplevd belastning enligt högskola. 

 

Medelvärdet för summavariabeln belastning var M = 19.25 för informanter som arbetade på 

yrkeshögskolor n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 4.02 (se Figur 15). Medelvärdet 

för summavariabeln belastning var M = 18.28 för informanter som arbetade på universitet n = 

19 (61.3%) med standardavvikelsen s = 4.20 (se Figur 15). Informanter som arbetade på 

yrkeshögskolor uppvisade mer belastning än de informanter som arbetade på universitet. 

Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt signifikanta. 

 

  5.1.3 Tillit 

 

 

     Figur 16. Medelvärden för upplevd tillit enligt kön. 
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Medelvärdet för summavariabeln tillit var M = 16.00 för män n = 14 (45.2%) med 

standardavvikelsen s = 2.77 (se Figur 16). Medelvärdet för summavariabeln tillit var M = 

18.12 för kvinnor n = 17 (54.8%) med standardavvikelsen s = 3.41 (se Figur 16). För att testa 

inom ifall skillnader föreligger mellan grupperna utfördes Mann-Whitney testet. Medelvärdet 

hos de kvinnliga informanterna (M = 18.12) var högre än hos de manliga (M = 16.00) och 

skillnaden var signifikant, U = 56.00, z = -2.53, p<.01. 

 

 

    Figur 17. Medelvärden för upplevd tillit enligt skolningsnivå. 

 

Medelvärdet för summavariabeln tillit var M = 12.00 för informanter med lägre 

högskoleexamen n = 2 (6.5%) med standardavvikelsen s = 0.00 (se Figur 17). Medelvärdet för 

summavariabeln tillit var M = 17.15 för informanter med högre högskoleexamen n = 13 

(41.9%) med standardavvikelsen s = 3.74 (se Figur 17). Medelvärdet för summavariabeln tillit 

var M = 18.21 för informanter med doktorsexamen n = 16 (51.6%) med standardavvikelsen s 

= 2.48 (se Figur 17). Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt signifikanta. 
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    Figur 18. Medelvärden för upplevd tillit enligt åldersgrupp. 

 

Medelvärdet för summavariabeln tillit var M = 16.82 för informanter i åldersgruppen 1 n = 11 

(35.5%) med standardavvikelsen s = 2.71 (se Figur 18). Medelvärdet för summavariabeln tillit 

var M = 19.17 för informanter i åldersgruppen 2 n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 

2.29 (se Figur 18). Medelvärdet för summavariabeln tillit var M = 14.14 för informanter i 

åldersgruppen 3 n = 7 (22.6%) med standardavvikelsen s = 3.53 (se Figur 18). I åldersgruppen 

4 fanns bara ett svar (n = 1, M = 18.00, ingen standardavvikelse), vilket gör att gruppen inte är 

representativ jämfört med de andra grupperna. För att testa inom vilka grupper skillnader 

föreligger utfördes Kruskal-Wallis testet. Medelvärden skilde sig statistiskt signifikant mellan 

åldersgrupperna H(4) = 12.390, p<0.01. De informanter som var mellan 45 till 54 år gamla 

hade det högsta medelvärdet M = 19.17. 
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    Figur 19. Medelvärden för upplevd tillit enligt högskola. 

 

Medelvärdet för summavariabeln tillit var M = 17.67 för informanter som arbetade på 

yrkeshögskolor n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 3.26 (se Figur 19). Medelvärdet 

för summavariabeln tillit var M = 16.84 för informanter som arbetade på universitet n = 19 

(61.3%) med standardavvikelsen s = 3.32 (se Figur 19). Skillnaderna mellan grupperna var 

inte statistiskt signifikanta. 

 

  5.1.4 Subjektiv kontroll 

 

 

    Figur 20. Medelvärden för upplevd subjektiv kontroll enligt kön.  
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Medelvärdet för summavariabeln subjektiv kontroll var M = 18.07 för män n = 14 (45.2%) 

med standardavvikelsen s = 2.46 (se Figur 20). Medelvärdet för summavariabeln subjektiv 

kontroll var M = 18.41 för kvinnor n = 17 (54.8%) med standardavvikelsen s = 3.69 (se Figur 

20). Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt signifikanta. 

 

 

    Figur 21. Medelvärden för upplevd subjektiv kontroll enligt skolningsnivå. 

 

Medelvärdet för summavariabeln subjektiv kontroll var M = 18.00 för informanter med lägre 

högskoleexamen n = 2 (6.5%) med standardavvikelsen s = 4.24 (se Figur 21). Medelvärdet för 

summavariabeln subjektiv kontroll var M = 17.46 för informanter med högre högskoleexamen 

n = 13 (41.9%) med standardavvikelsen s = 3.78 (se Figur 21). Medelvärdet för 

summavariabeln subjektiv kontroll var M = 18.94 för informanter med doktorsexamen n = 16 

(51.6%) med standardavvikelsen s = 2.49 (se Figur 21). Skillnaderna mellan grupperna var 

inte statistiskt signifikanta. 
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    Figur 22. Medelvärden för upplevd subjektiv kontroll enligt åldersgrupp. 

 

Medelvärdet för summavariabeln subjektiv kontroll var M = 19.27 för informanter i 

åldersgruppen 1 n = 11 (35.5%) med standardavvikelsen s = 2.41 (se Figur 22). Medelvärdet 

för summavariabeln subjektiv kontroll var M = 18.83 för informanter i åldersgruppen 2 n = 12 

(38.7%) med standardavvikelsen s = 2.92 (se Figur 22). Medelvärdet för summavariabeln 

subjektiv kontroll var M = 15.57 för informanter i åldersgruppen 3 n = 7 (22.6%) med 

standardavvikelsen s = 3.64 (se Figur 22). I åldersgruppen 4 fanns bara ett svar (n = 1, M = 

19.00, ingen standardavvikelse), vilket gör att gruppen inte är representativ jämfört med de 

andra grupperna. Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt signifikanta. 

 

 

    Figur 23. Medelvärden för upplevd subjektiv kontroll enligt högskola. 
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Medelvärdet för summavariabeln subjektiv kontroll var M = 18.50 för informanter som 

arbetade på yrkeshögskolor n = 12 (38.7%) med standardavvikelsen s = 2.78 (se Figur 23). 

Medelvärdet för summavariabeln subjektiv kontroll var M = 18.11 för informanter som 

arbetade på universitet n = 19 (61.3%) med standardavvikelsen s = 3.43 (se Figur 23). 

Informanter som arbetade på yrkeshögskolor uppvisade mer subjektiv kontroll än de 

informanter som arbetade på universitet. Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt 

signifikanta. 

 

5.3 Sambandsundersökning 

 

Sambandsundersökningen påbörjades med att utföra en rimlighetsöversyn. Efter att 

möjligheten för samband bekräftats skapades spridningsdiagram (scatter plot) över 

testvariablerna och deras förhållande till varandra. På basis av diagrammen kunde det finnas 

samband mellan variablerna. Efter att spridningsdiagrammen ritats och 

rimlighetsundersökningen gjorts räknades non-parametriska korrelationer för testvariablerna 

ut med hjälp av Spearmans tvåsidiga rangkorrelation (se Tabell 9). Eftersom den ursprungliga 

variabeln ålder var kontinuerlig var det möjligt att räkna ut korrelationer för ålder och 

testvariablerna. (se Tabell 8). 

 

 Öppenhet Belastning Tillit Subjektiv 

kontroll 

Ålder  -0.616**  -0.527**  -0.042  -0.317 

Tabell 8. Korrelationsmatris för ålder med alla testvariabler. * p<.01. ** p<.001. 

 

Korrelationsmatrisen visar ett starkt negativt samband mellan öppenhet och ålder rs = -0.616, 

p< .001, rs
2 = 0.379, och ett annat starkt negativt samband mellan belastning och ålder rs = -

0.527, p<.001, rs
2 = 0.278. Ett svagt negativt samband hittades mellan ålder och tillit rs = -

0.042, p<.05, rs
2 = 0.001. Ett svagt negativt samband hittades mellan ålder och subjektiv 

kontroll rs = -0.317, p<.05, rs
2 = 0.100. 

 



58 
 

 Öppenhet Belastning Tillit Subjektiv kontroll 

Öppenhet   1    

Belastning   0.764**  1   

Tillit   0.385*   0.556**  1  

Subjektiv kontroll   0.233   0.508**   0.550**  1 

Tabell 9. Korrelationsmatris för alla testvariabler. * p<.01. ** p<.001. 

 

Korrelationsmatrisen visar ett starkt positivt samband mellan öppenhet och belastning rs = 

0.764, p< .001, rs
2 = 0.584, och ett positivt samband mellan öppenhet och tillit rs = 0.385, 

p<.01, rs
2 = 0.122. Ett positivt samband hittades mellan öppenhet och subjektiv kontroll rs = 

.233, p<.05, rs
2 = 0.122. Ett starkt positivt samband hittades mellan belastning och tillit rs = 

0.556, p<.001, rs
2 = 0.309. Ett starkt positivt samband hittades också mellan belastning och 

subjektiv kontroll rs = 0.508, p<.001, rs
2 = 0.258. Tillit korrelerade också positivt med 

subjektiv kontroll rs = 0.550, p<.001, rs
2 = 0.122. 

 

Signifikansen av korrelationskoefficienten med signifikansgraden 5% i ett tvåsidigt test 

testades. Testvärdet var t och gränsvärdet 2.042. För öppenhet med belastning var 

koefficienten 6.377, vilket innebär att variablerna inte var linjärt oberoende. För öppenhet med 

tillit var koefficienten 2.939, vilket innebär att variablerna sannolikt inte var linjärt oberoende. 

För öppenhet med subjektiv kontroll var koefficienten 1.177, vilket innebär att variablerna var 

linjärt oberoende. För belastning med tillit var koefficienten 5.399, vilket innebär att 

variablerna inte var linjärt oberoende. För belastning med subjektiv kontroll var koefficienten 

3.176, vilket innebär att variablerna inte var linjärt oberoende. För tillit med subjektiv kontroll 

var koefficienten 3,043, vilket innebär att variablerna sannolikt inte var linjärt oberoende. 

Risken för en falsk slutsats var mindre än 5%. 

 

4.4 Skillnader i öppenhet, belastning, tillit och subjektiv kontroll mellan 

universitetslektorer och andra högskolelektorer 

 

För att undersöka ifall det fanns några skillnader i upplevd öppenhet, belastning, tillit och 

subjektiv kontroll mellan universitetslektorer och andra högskolelektorer utfördes Mann-

Whitneys test för två icke relaterade grupper (se Tabell 9). För att underlätta analysen 
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användes den nya grupperande variabeln ”högskola_rc” där universiteten och 

yrkeshögskolorna från den ursprungliga variabeln ”högskola” sammanslagits till två grupper. 

Yrkeshögskolorna angavs testvärdet 1 och universiteten testvärdet 2. 

 

 Öppenhet Belastning Tillit Subjektiv kontroll 

Mann-Whitney U   95.500   92.000   89.500   109.500 

Wilcoxon W   285.500   263.000   279.500   299.500 

Z   -0.756   -0.681  -1.003   -0.184 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

  0.450   0.496   0.316   0.854 

Tabell 9. Testresultat för alla testvariabler. 

 

Nivån av öppenhet hos yrkeshögskolelektorerna (M = 17.54) var högre än hos 

universitetslektorerna (M = 15.03) och skillnaden var icke signifikant, U = 95.500, z = -0.756, 

p<.05. Nivån av belastning hos yrkeshögskolelektorerna (M = 16.83) var högre än hos 

universitetslektorerna (M = 14.61) och skillnaden var icke signifikant, U = 92.000, z = -0.681, 

p<.05. Nivån av tillit hos yrkeshögskolelektorerna (M = 18.04) var högre än hos 

universitetslektorerna (M = 14.71) och skillnaden var icke signifikant, U = 89.500, z = -1.003, 

p<.05. Nivån av subjektiv kontroll hos yrkeshögskolelektorerna (M = 16.38) var högre än hos 

universitetslektorerna (M = 15.76) och skillnaden var icke signifikant, U = 109.500, z = -

0.854, p<.05. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

6.1 Kartläggning över användningen av lärplattformar 

 

Den första forskningsfrågan fokuserade på att mäta och beskriva lektorernas sätt att använda 

olika lärplattformar. Eftersom majoriteten av informanterna var högt skolade kvinnor i 

medelåldern och de som skolat sig lägre använde i genomsnitt färre olika plattformar finns det 

en möjlighet att öppenheten för att använda olika plattformar ökar med skolningsnivå. En klar 

majoritet av informanterna arbetade på universitet, så det är möjligt att universiteten har en 

lägre tröskel för att använda denna typ av lärplattformar. Också åldersföreningen tydde på att 

ju yngre informanten var, desto sannolikare var det att han eller hon använde flera olika 

plattformar. Majoriteten av informanterna arbetade inom samhällsvetenskaper och humaniora. 

Det är möjligt att det finns samband mellan öppenhet och val av vetenskaplig disciplin. Alla 

dessa argument kunde forskas vidare med ett större sampel. 

 

Resultaten tydde på att informanterna hade ungefär lika mycket erfarenhet av att använda 

såväl kommersiella såsom icke-kommersiella plattformar. Moodle var tydligt den mest 

använda plattformen, vilket kan bero på att åtminstone på vissa universitet är det obligatoriskt 

att använda just denna plattform. I kapitlet 2.1.2 Digitalpedagogiska tjänster konstaterades det 

att få kommuner har en centraliserad strategi för öppna läromedel och skolornas digitalisering 

har framskridit på administrationens och förlagens villkor. Resultaten tyder på att läget är mer 

optimistiskt än detta antagande: okommersiella plattformar användes klart oftare än 

kommersiella. Det verkade finnas en större variation i användningen mellan de kommersiella 

plattformarna. Användningsfrekvensen för okommersiella lärplattformar var också signifikant 

olika mellan skolnivåerna. De informanter som tagit doktorsexamen hade det högsta 

medelvärdet. Detta kan tyda på att lektorerna själva får göra valet att använda kommersiella 

plattformar i undervisningen. Resultaten visade också att användningsfrekvensen och -tiden av 

kommersiella lärplattformar var mindre än för icke-kommersiella. Medianerna för dessa 

skiljde sig signifikant från varandra (Mdkom = 2, Mdokom = 5). Detta kan tyda på att öppenheten 

riktar sig mer mot icke-kommersiella plattformar. Som det tidigare konstaterats i kapitel 2.1.1 

Digitaliseringen och skolningen av lärare inom utbildningsväsendet i Finland, utgör en 

specialiserad digiutbildning för lärare en utmärkt plattform för att utveckla lärarnas arbete och 

arbetsgemenskap i digitala miljöer (Helsingfors universitet, id.). Det verkar som om planerna 

lett till konkreta resultat: lärarna använder sig effektivt av olika lärplattformar i 
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undervisningen. Tendensen verkar vara att lektorerna föredrar att använda okommersiella 

plattformar. Detta kan anses vara bra för datasäkerheten och kan hänga ihop med att tilliten till 

att auktoriteter hanterar data varsamt var hög i alla referensgrupper som undersöktes.  

 

Användningstiden för okommersiella lärplattformar var olika mellan åldersgrupperna. De 

informanter som var mellan 45 till 54 år gamla hade det högsta medelvärdet. Det är möjligt att 

äldre lektorer föredrar att använda metoder som de skolats i tidigare. Yngre lektorer har 

kommit in i ett utbildningssystem där digitalisationen redan kommit längre och därmed kan de 

ha blivit vana att arbeta med digitala lärplattformar under längre tider. Det som var intressant 

att denna tendens saknades då man tittade på användningsfrekvensen för kommersiella 

plattformar. En orsak kan vara att vissa högskolor menar att användningen av Moodle i 

undervisningen är obligatoriskt – Moodle är en universitetsskapad icke kommersiell plattform. 

Användningsfrekvensen för kommersiella lärplattformar var olika mellan åldersgrupperna. De 

informanter som avlagt högre högskoleexamen hade det högsta medelvärdet. 

 

Både användningsfrekvensen och -tiden för kommersiella lärplattformar hos de kvinnliga 

informanterna var högre än hos de manliga. Denna tendens kunde inte hittas för 

okommersiella plattformar. Det är möjligt att kvinnorna upplever de kommersiella 

plattformarna lättare att använda eftersom ansvaret för att hålla reda på data är mindre. Detta 

kan också hänga ihop med att kvinnorna upplevde signifikant mer belastning än män. 

 

6.2 Analys över samband mellan bakgrundsvariabler och testvariabler 

 

Den andra forskningsfrågan gick ut på att analysera ifall det fanns det ett samband mellan 

bakgrundsvariabler och testvariabler. De starkaste korrelationerna kunde hittas mellan 

upplevd öppenhet och belastning, belastning och tillit. Andra relativt starka korrelationer 

fanns mellan öppenhet och tillit, mellan tillit och subjektiv kontroll samt mellan belastning 

och subjektiv kontroll. Den svagaste korrelationen fanns mellan öppenhet och subjektiv 

kontroll. Det fanns enligt signifikansen av korrelationskoefficienten inget beroendeförhållande 

mellan öppenhet och subjektiv kontroll. Däremot fanns det ett möjligt beroendeförhållande 

mellan tillit och subjektiv kontroll samt tillit och öppenhet. Det fanns också ett klart 

beroendeförhållande mellan öppenhet och belastning, tillit och belastning, samt subjektiv 

kontroll och belastning. En bakgrundsvariabel som antagligen påverkar sambandet är 

informantens ålder: I kapitlet 2.1.3 Politiska aspekter konstaterades det att lärarnas 
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individuella kompetensskillnader är höga: yngre lärare är i genomsnitt bättre än äldre lärare 

(Kaarakainen & Kaarakainen, 2017) men å andra sidan är många äldre lärare välbildade inom 

informationsteknik eftersom de har haft möjlighet att uppgradera och komplettera sina 

färdigheter. 

 

Koefficienterna är känsliga för sk. outliers, så det är möjligt att resultaten påverkas av detta. 

Det är också möjligt att en tredje variabel påverkar testvariablerna. Fastän kausalitet inte kan 

fastställas tyder resultaten på att ju mer tillit informanten var och ju mer öppen till att använda 

olika plattformar informanten var, desto mer belastning upplevde sig informanten ha. Mer 

öppenhet kan bidra till att informanterna använde sig av flera plattformar samtidigt och deltog 

i fler evenemang kring nya lärplattformar: detta kan öka den upplevda belastningsnivån, fast 

positivt. Om informanten litade på att plattformen fungerade som den skulle och att de 

auktoriteter som i deras högskola bestämde över vilka plattformar som skulle användas, ökade 

också belastningen: detta kan tyda på att informanterna med stor tillit till auktoritet gjorde som 

de blev tillsagda även om det belastade dem, eftersom de litade på att detta system var enligt 

beslutsfattarna det bästa för dem. Det är möjligt att fast svararna känner att användandet av 

plattformarna kräver energi, upplever de sig trots detta ha mer kontroll över användandet och 

anser detta vara positivt.  

 

Medelvärdet för summavariablerna öppenhet och belastning skilde sig statistiskt signifikant 

mellan åldersgrupperna. Kvinnor uppvisade i genomsnitt mer öppenhet än män. Medelvärdet 

för öppenhet hos de kvinnliga informanterna var signifikant högre än hos de manliga. De 

informanter som var mellan 35 till 44 år gamla – den yngsta gruppen – hade det högsta 

medelvärdet. De informanter som avlagt högre högskoleexamen var mest belastade. Det 

verkar som om yngre informanter förhåller sig överlag mer öppet till användningen av 

lärplattformar. Det verkade också som om yngre informanter i genomsnitt var mer belastade 

än äldre informanter. Medelvärdet för summavariabeln belastning hos de kvinnliga 

informanterna var signifikant högre än hos de manliga. Eftersom öppenhet och belastning 

också korrelerade starkt positivt är möjligt att ju öppnare informanten såg på plattformarna, 

desto mer använde han eller hon också olika plattformar aktivt vilket ökade belastningen. Det 

är viktigt att komma ihåg här att belastningen kan också upplevas som positiv. En annan 

intressant punkt var att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan någon av 

bakgrundsvariablerna då det gällde subjektiv kontroll. 
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Medelvärdet för summavariabeln tillit hos de kvinnliga informanterna var signifikant högre än 

hos de manliga. Medelvärdet för summavariabeln tillit skilde sig också statistiskt signifikant 

mellan åldersgrupperna. De informanter som var mellan 45 till 54 år gamla hade det högsta 

medelvärdet. Då kvinnorna i genomsnitt också visade mer öppenhet än männen hänger detta 

antagligen ihop med att kvinnorna också litar på att plattformarna fungerar. Yngre informanter 

litar mer på plattformarna än äldre: detta kan ha att göra med att yngre informanter i 

genomsnitt kände sig mer trygga med att använda dem och hade tillräckligt med vetskap om 

hur de fungerar. 

 

6.3 Kartläggning över skillnader mellan universitetslektorer och andra 

högskolelektorer 

 

Den tredje forskningsfrågan kretsade kring att kartlägga eventuella skillnader i användningen 

av lärplattformar mellan universitetslektorer och andra högskolelektorer. Det fanns inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan dessa två grupper. Detta tyder på att universitet och 

andra högskolor i detta fall inte uppvisar några stora skillnader i sina tillvägagångssätt när det 

gäller digital pedagogik. De skillnader som kunde finnas berodde på individuella skillnader 

mellan lektorerna. 

 

6.4 Lektorernas tankar om lärplattformar 

 

Lektorerna hade möjlighet att skicka kommentarer via ett kommentarfält som presenterades i 

forskningsenkäten. Det kom in flera svar. Många lektorer sa att universitetets eller 

yrkeshögskolans rekommendation var att användningen av fritt tillgängliga allmänna 

kommersiella plattformar inte kan krävas av deras studenter när många användbara 

plattformar har godkänts för gemensamt bruk. 

 

En lektor hade varit vice föreläsare i början av 2018, och hade tidigare undervisat bara 1–2 

kurser per år. Hens erfarenhet var därför ”ganska liten” och hade inte upplevt behovet av mer 

än en plattform. En annan lektor använde Adobe Connect i flera år i sin undervisning vid ett 

öppet universitet. Blackboard hade hen använt då ett utländskt partneruniversitet 

administrerade kurserna. När kursen var aktiv använde hen dessa plattformar på en daglig 

basis, men inte längre. 
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Osäkerhet och ovetskap är enligt en lektors mening den största orsaken till den låga 

användningen av lärplattformar och hen anser att den digitala vägledningen av 

högskolepersonal i allmänhet bör vara mer systematisk. En lektor spekulerade att 

huvudorsaken till att lärplattformar inte används så mycket är att Moodle är mest känd. Några 

nya träningar har gjorts på nya plattformar, men enligt hen är tröskeln att använda dem hög. 

 

Flera lektorer konstaterade att institutionens ledning inte är engagerad i utvecklingen av e-

lärande. Aktiviteten de upptagit är självstyrd och ingen arbetstid har planerats in för den. En 

lektor kommenterade att ett stort antal elever och undervisning är ett dilemma som kan 

underlättas genom att få kunskap i att använda bra elektroniska lärplattformar. Hen tillade att 

det finns emellertid inte tillräckligt med tid för en lektor att både undervisa, utveckla och 

producera läromedel samtidigt som hen försöker fortfarande hålla sig till traditionerna utav 

respekt för det traditionella. 

 

6.5 Tillförlitlighet 

 

Detta var en kvantitativ pilotstudie och därmed samlades data in via en enkät och analyserades 

sedan med hjälp av statistiska test. Ett problem med den kvantitativa metoden är att den är 

tidsmässigt mer krävande och de data och resultat som kommer fram med hjälp av den är 

”fixerade”: ett exempel på detta är strukturerade forskningsfrågor som inte lämnar utrymme 

för tolkning. Risken för feltolkningar och statistiska fel (typ I - och typ II -fel) kan inte heller 

uteslutas, dock gäller dessa endast då parametriska metoder används. Sociala fenomen såsom 

attityder och beteende kan också vara svåra att ”fånga” och beskriva inom en objektiv 

referensram. 

 

En viktig sak som man måste ta i beaktande när man designar en enkät är att frågorna inte får 

vara ledande (Holopainen & Pulkkinen, 2008, s. 43). Fast man skulle komma fram till ett 

forskningsresultat som stöder antagningen kan man inte anta att det bevisar en objektiv 

sanning: t.ex. kan hypotesen då man använder parametriska test bara stödas, inte bevisas 

(Cozby & Bates, 2012, s. 19). Också typen av enkätsfrågor är av vikt: mm formuläret 

innehåller färdiga svarsalternativ kommer också svaren att vara konsekventa, vilket bidrar till 

att man lätt kan påskynda behandlingen av formulären (Holopainen & Pulkkinen, 2008, s. 42). 

Uppmärksamhet måste också läggas vid möjliga sk. confounder-variabler, som kan påverka 

både de oberoende och den beroende variabeln. 
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Genom att använda kvantitativ analys i undersökningen försöktes risken att tolkningen av 

forskningsresultaten skulle bli subjektiva minimeras. Speciellt inom ämnet som denna 

undersökning behandlar är det viktigt p.g.a. att den behandlar användningen av kommersiella 

lärplattformar. Petri Paavilainen skriver i sin bok ”Psykologian tutkimustyöopas” att ” 

problem kan förekomma om forskaren försöker få kommersiella tillämpningar till sina 

forskningsresultat. Detta kan påverka utredarens objektivitet” (Paavilainen, 2012, s. 29). Då 

man analyserar kvantitativt data är det lättare att behandla all insamlad information anonymt. 

Det som framkom under seminariet var att människorna som svarar på forskningsenkät ofta är 

rädda för är att de blir utpekade på basis av deras svar. Man måste klargöra att forskaren 

endast är intresserad av hur sammanhängande deras attityder, upplevelser och svar är med de 

andra deltagarnas. Ifall det framkommer någon slags information efter att undersökningen 

avslutats som är relevant för deltagarna kommer de att informeras om detta. Suvi Ronkainen 

med kolleger skriver i sin bok ”Tutkimuksen voimasanat” att ” vetenskaplig kunskap är 

motiverad, objektiv och överförbar” (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne, & Paavilainen, 

2011, s.11). Undersökningen ämnar alltså vara motiverad, objektiv och kommunicerbar.  

 

Ett krav för att genom vetenskaplig forskning skaffad information ska kunna anses vara sann 

är att den måste kunna motbevisas ifall nya studier tyder på motstridiga resultat. Detta krav är 

lättare att åstadkomma då man behandlar objektivt statistiskt data. Detta är en fördel av den 

kvantitativa forskningsmetoden, också inom beteendevetenskaperna. Andra fördelar är att man 

kan dra slutsatser om en grupps objektiva förändring inom ett visst tidsintervall (relaterade 

grupper) eller jämföra flera grupper under samma tillfälle (orelaterade grupper). Den 

kvantitativa metodens uppgift är inte att svara på varför något händer, utan beskriva bl.a. till 

vilken mån och hur vitt utsträckt något fenomen förekommer.  

 

Också själva gruppformuleringen kan påverka resultatet: de grunder som valet av svarare och 

urvalet självt skedde på kan ha en djupgående inverkan på resultatens externa validitet, alltså 

till vilken mån resultaten kan generaliseras till andra situationer och populationer (Cozby & 

Bates, 2012, s. 174). Också storleken av populationen som valts påverkar testresultaten. Ju 

större population, desto generaliserbarare är åtminstone de kvantitativa resultaten eftersom 

större sampel ger mer exakta uppskattningar av populationsvärden (Cozby & Bates, 2012, s. 

174). I detta fall var populationen så liten (N = 31) att normalfördelning av resultaten inte kan 
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antas, även om gränsen för att kunna använda parametriska test i teorin är N = 30. Eftersom 

bortfallet är så stort kan det inte heller uteslutas att bortfallet kunde vara systematiskt. 

 

Enkäters starka sidor är bl.a. att de oftast inte är tids- eller ekonomimässigt krävande, de är 

lätta att distribuera åt målgrupperna, och att resultaten från dem kan lätt standardiseras. 

Problem med att använda frågeformulär kan vara att svarsprocenten kan bli låg, vilket skedde 

i denna studie – det kom endast 31 svar in. Det hjälper om frågorna framskrider enligt ämne 

och är indelade i tillräckligt korta logiska helheter. Frågorna måste vara enkelt upplagda, 

begripliga och snabba att svara på, och man ska sträva till att minimera svararens möda 

(Holopainen & Pulkkinen, 2008, s. 42). Om man använder sig av flervalsfrågor måste 

svarsalternativen vara ömsesidigt uteslutande (Holopainen & Pulkkinen, 2008, s. 43). Risken 

för fel finns också: frågornas reliabilitet och validitet måste noggrant övervägas för 

systematisk felrisk. Denna typ av undersökningar kan också vara föremål för felaktiga 

tolkningar, beroende på hur frågorna i enkäten är utformade. T.ex. kan olika människor ha 

olika uppfattningar om hur ofta de utför en viss uppgift: för någon kan ”ofta” vara ett par 

gånger i veckan, för en annan kan ”ofta” vara ett par gånger per dag.  

 

En annan sak som skulle tas i beaktande var operationaliseringen av testmätarna. Enligt 

kvantitativa metoder -kursens material kan det uppstå problem när man mäter abstrakta 

begrepp såsom lidande, depression, livskvalitet eller åtagande. Begreppen måste därför 

operationaliseras, dvs. brytas ner i mätbara enheter. Detta skedde genom att definiera 

variablerna, som beskrivits i kapitel 4.2. 

 

Eftersom detta är ett så nytt område att forska i var det också väldigt svårt att hitta tillförlitliga 

journaler eller artiklar med teorier om lärarnas attityder (öppenhet, belastning, tillit, subjektiv 

kontroll) just inom digital pedagogik att inkludera i teoridelen. Detta är orsaken till varför 

teoridelen saknar ett visst stöd för själva analysdelen. 

 

6.6 Slutord 

 

Att skriva denna avhandling var mycket givande och bekräftade det jag ville komma fram till: 

lektorernas enhälliga erfarenhet var att de ville ha mer information om plattformarna och 

önskade att institutionernas ledning skulle satsa på lektorernas digitala undervisning genom att 

planera in specifik arbetstid just för detta. Man hör ofta äldre lektorer konstatera att de är för 
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gamla att kunna lära sig ”nya tricks”. Resultaten av denna undersökning visar dock att oavsett 

ålder finns det en nyfikenhet och vilja att lära sig mer och att lära sig använda lärplattformar. 

Jag anser själv att denna attityd kommer till pga. yttre omständigheter och inte personliga 

egenskaper: om omgivningen inte stöder inlärningen av digital pedagogik är det lätt att tänka 

att det inte hör till att lära sig något nytt då man är för gammal. Vi som är experter inom 

utbildning vet dock att inlärning är något som inte tar slut med åldern, och jag hoppas såsom 

flera andra att behovet för ett positivt, öppet förhållningssätt gentemot digital pedagogik 

etableras i högskolorna. 
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8. BILAGOR 

 

Bilaga 1. Följebrevet 

      Helsingissä 11.4.2018  

  

Hyvä lehtori,  

Olen pian kasvatustieteiden maisteriksi valmistuva opinnäytetyöntekijä Helsingin yliopiston 

kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja tutkin gradussani sitä, miten lehtorit suomalaisissa 

korkeakouluissa suhtautuvat digitaalisiin oppimisalustoihin. Oppimisalustat ovat digitaalisia 

apuvälineitä, jotka helpottavat opetuksen suunnittelua, tuottamista ja hallinnointia. Alustat 

ovat usein kaupallisia ja minua kiinnostaa siksi myös miten lehtorit suhtautuvat siihen, että 

heidän ja heidän oppilaidensa alustoihin syöttämää dataa käytetään alustoja hallinnoivien 

yritysten taholta sekä missä määrin lehtorit kokevat hallitsevansa tätä dataa käyttäessään 

alustoja. Tein korkeakouluharjoitteluni syksyllä 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka 

on kiinnostunut valmiin työn tuloksista.  

Olen saanut lehtorien yhteystiedot korkeakoulunne henkilöstöosastosta. Opinnäytetyön 

tiedonkeruu toteutetaan kyselytutkimuksen avulla, johon kutsun korkeakoulunne lehtorit 

osallistumaan. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kyselylomake, johon pääsee alla olevan 

linkin kautta. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti. Koska kyseessä on määrällinen tutkimus, vastaajien tiedot eivät ole 

pääteltävissä tuloksista. Pyydän vastaajia täyttämään lomakkeen viikon kuluessa viimeistään 

18.4.2018, jolloin lomake suljetaan.  

Kyselyssä on 31 monivalintakysymystä ja vastaaminen kestää noin kolmesta viiteen 

minuuttia. Lomakkeen osoite on https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/86847/lomake.html.  

Opinnäytetyö julkaistaan Internetissä osoitteessa http://ethesis.helsinki.fi.  

  

Ystävällisin yhteistyöterveisin,  

Annette Kemppi  

040 847 2662  

annette.kemppi@helsinki.fi  

Ohjaajat: yliopistonlehtori Harriet Zilliacus, harriet.zilliacus@helsinki.fi, 050 318 2198 

yliopistonlehtori Cecilia Heilala, cecilia.heilala@helsinki.fi  
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Helsingfors den 11 april 2018  

  

Bästa lektor,  

Jag är en blivande allmän- och vuxenpedagog vid pedagogiska fakulteten på Helsingfors 

universitet och har påbörjat mitt examensarbete under höstterminen 2017. I min gradu 

undersöker jag finländska lektorers attityder till digitala lärplattformar för undervisningssyfte. 

Lärplattformar är verktyg för att designa, producera och hantera kurser. Plattformarna som 

högskolorna använder är ofta kommersiella och jag är därför också intresserad av hur 

lektorerna förhåller sig till att deras och studerandes personliga data används av företagen 

som upprätthåller plattformarna samt i vilken mån lektorerna upplever sig ha kontroll över 

sitt inmatade data då de använder plattformarna. Jag gjorde min högskolepraktik under hösten 

2017 på Undervisnings- och kulturministeriet, som är intresserad av studiens resultat.  

Jag har fått lektorernas kontaktuppgifter från er högskolas personalavdelning. 

Datainsamlingen för studien genomförs med hjälp av en enkät, och jag ber vänligen 

lektorerna inom er institution att delta. Deltagandet sker genom att fylla i frågeformuläret 

som nås via länken nedan. Det är frivilligt att delta i studien och svaren är strikt 

konfidentiella. Eftersom detta är en kvantitativ undersökning kommer svarandens information 

inte att kunna härledas från resultaten. Vänligen fyll i formuläret inom en vecka, senast 

18.4.2018 då formuläret stängs.  

Enkäten har 31 flervalsfrågor och svarandet tar cirka tre till fem minuter. Enkätens adress är 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/86847/lomake.html?esikatselu=true&rinnakkaislomake 

=blankett1.  

Avhandlingen kommer att publiceras på Internet på http://ethesis.helsinki.fi.  

Med vänliga hälsningar,  

Annette Kemppi  

040 847 2662  

annette.kemppi@helsinki.fi  

Handledare: universitetslektor Harriet Zilliacus, harriet.zilliacus@helsinki.fi, 050 318 2198 

universitetslektor Cecilia Heilala, cecilia.heilala@helsinki.fi 

 

 

Bilaga 2. Frågeformuläret 

 

 

mailto:cecilia.heilala@helsinki.fi


73 
 

Tutkimus korkeakoululehtoreiden asenteista digitaalisiin 

oppimisalustoihin ja niihin liittyvään henkilökohtaisen datan 

hallintaan  
Mahtavaa, että olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen! Tuet vastauksillasi tieteen kehitystä. Kyselyssä on 20 

monivalintakysymystä ja vastaaminen kestää noin kolme minuuttia. 

Olen kohta valmistuva pedagogi Helsingin yliopistosta ja tutkin gradussani sitä, miten lehtorit suomalaisissa 

korkeakouluissa kokevat digitaalisten oppimisalustojen käytön. Oppimisalustat ovat digitaalisia apuvälineitä, jotka 

helpottavat opetuksen suunnittelua, tuottamista ja hallinnointia. Alustat ovat lähes poikkeuksetta kaupallisia ja minua 

kiinnostaa siksi myös se, miten lehtorit suhtautuvat siihen, että heidän alustoihin syöttämää dataansa käytetään näiden 

yritysten taholta, missä määrin he kokevat hallitsevansa tätä dataa käyttäessään alustoja sekä onko heillä ollut ongelmia 

henkilötietojen väärinkäyttöön liittyen käyttäessään alustoja. 

Taustamuuttujat 

 

Sukupuoli 
Mies 

Nainen 

 

 

Koulutustaso 
Alempi korkeakoulututkinto 

Ylempi korkeakoulututkinto 

Tohtorintutkinto 

 

 

Syntymävuosi  

 

Korkeakoulu, 
jossa 
työskentelet 

PolAMK 

HY 

ÅA 

Haaga-Helia 

 

 
Mitä seuraavista oppimisalustoista olet käyttänyt? 

Moodle 

Peda.net 

Optima 

 

Kuinka usein 
olet käyttänyt 
näitä 
oppimisalustoja? 

Satunnaisesti / en käytä 

Alle kerran kuussa 

Muutaman kerran kuussa 

Noin kerran viikossa 

Useita kertoja viikossa 

 

 

Kuinka pitkään 
olet käyttänyt Alle vuoden / en käytä  

https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=lomake&kategoria=tekstit
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&yid=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistaryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1458403&yonlyid=1
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1458402&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1458402
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1458419&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1458419
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1463057&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1463057
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1472988&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1472988
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1473381&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1473381
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1473159&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1473159
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1473175&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1473175
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näitä 
oppimisalustoja? 1-2 vuotta 

2-3 vuotta 

Yli 3 vuotta 

 
Mitä kaupallisia oppimisalustoja olet käyttänyt? 

Adobe Connect 

Google Apps for Education 

Fronter 

Blackboard 

Lotus LearningSpace 

Facebook 

En mitään 

 

Kuinka usein 
olet käyttänyt 
näitä 
oppimisalustoja? 

Satunnaisesti / en käytä 

Alle kerran kuussa 

Muutaman kerran kuussa 

Noin kerran viikossa 

Useita kertoja viikossa 

 

 

Kuinka pitkään 
olet käyttänyt 
näitä 
oppimisalustoja? 

Alle vuoden / en käytä 

1-2 vuotta 

2-3 vuotta 

Yli 3 vuotta 

 

 

Muita kommentteja?  

Avomielisyys 

 
Kysymys 1. 

Kuinka 
avomielisesti 
suhtaudut 
digitaalisten 
oppimisalustojen 
käyttöön 
opetuksessa? 

Epäillen 

Melko epäillen 

Neutraalisti 

Melko avomielisesti 

Avomielisesti 

 

 
Kysymys 2. 

https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1473342&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1473342
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1473382&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1473382
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1473393&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1473393
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1473355&ryhma=1458403
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1473355
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&yid=1457784
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistaryhma=1457784
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1457784
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1457784&yonlyid=1
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457783&ryhma=1457784
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457783
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457805&ryhma=1457784
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457805
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Millaiset 
valmiudet 
sinulla on 
opettaa 
oppimisalustoja 
apuna 
käyttäen? 

Huonot 

Melko huonot 

Kohtalaiset 

Melko hyvät 

Hyvät 

 

 
Kysymys 3. 

Ottaisitko käyttöön 
alustan, jonka 
tietoturvaluokitusta 
et tunne? 

En ottaisi 

Todennäköisesti en ottaisi 

En osaa sanoa 

Todennäköisesti ottaisin 

Ottaisin 

 

 
Kysymys 4. 

Mitä mieltä olet 
väitteestä 
”kaikilla 
opiskelijoilla on 
edellytykset 
oppia 
käyttämään 
digitaalisia 
oppimisalustoja”? 

Täysin eri mieltä 

Eri mieltä 

Neutraali 

Samaa mieltä 

Täysin samaa mieltä 

 

 
Kysymys 5. 

Haluaisitko 
osallistua 
oppimisalustojen 
mahdollisuuksista 
käsittelevään 
seminaariin tai 
koulutukseen? 

En halua 

Varauksella 

En osaa sanoa 

Haluan 

Olen jo osallistunut 

 

Kuormittavuus 

 
Kysymys 6. 

Onko 
oppimisalustojen 
käyttöönotto 
helpottanut 
työtäsi? 

Erittäin vähän 

Hyvin vähän 

On melko paljon 

On paljon 

On hyvin paljon 

 

 
Kysymys 7. 

https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457858&ryhma=1457784
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457858
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457869&ryhma=1457784
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457869
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457880&ryhma=1457784
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457880
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&yid=1457903
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistaryhma=1457903
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1457903
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1457903&yonlyid=1
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457902&ryhma=1457903
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457902
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457914&ryhma=1457903
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457914
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Oletko 
tyytyväinen 
ajatukseen, 
että 
tulevaisuudessa 
teknologia 
tulee tekemään 
entistä 
isomman osan 
ns. 
paperitöistä? 

Hyvin tyytymätön 

Tyytymätön 

Melko tyytyväinen 

Tyytyväinen 

Hyvin tyytyväinen 

 

 
Kysymys 8. 

Koetko 
oppimisalustojen 
käyttämisen 
kuormittavaksi? 

Erittäin kuormittavaksi 

Melko kuormittavaksi 

En osaa sanoa 

En juurikaan 

En ollenkaan 

 

 
Kysymys 9. 

Kuinka hyvin 
koet pysyväsi 
kehityksen 
perässä työn 
digitalisoituessa? 

Huonosti 

Melko huonosti 

Hieman huonosti 

Melko hyvin 

Hyvin 

 

 
Kysymys 10. 

Koetko että digitaaliset 
oppimisalustat antavat 
sinulle toivottua 
vapautta työssäsi 
esimerkiksi 
etätyömahdollisuutena? 

Eivät ollenkaan 

Eivät juurikaan 

En osaa sanoa 

Antavat hieman 

Antavat paljon 

 

Luottamus 

 
Kysymys 11. 

Uskotko, että 
oppilaitoksessanne 
käyttöön otetut 
alustat ovat 
luotettavia? 

En ollenkaan 

Vähän 

Epävarma 

Paljon 

Täysin 

 

 

https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457947&ryhma=1457903
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457947
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457958&ryhma=1457903
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457958
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457969&ryhma=1457903
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457969
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&yid=1457981
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistaryhma=1457981
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1457981
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1457981&yonlyid=1
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1458002&ryhma=1457981
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1458002
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1458013&ryhma=1457981
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1458013
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Kysymys 12. 

Kuinka 
hyvin 
koet, että 
sinua on 
informoitu 
alustojen 
käytön ja 
toiminnan 
suhteen? 

Huonosti 

Melko huonosti 

Epävarma 

Melko hyvin 

Hyvin 

 

 
Kysymys 13. 

Luotatko digitiiminne 
päätöksenteko- ja 
harkintakykyyn 
tietoturvallisuusasioissa? 

En ollenkaan 

Vähän 

Epävarma 

Paljon 

Täysin 

 

 
Kysymys 14. 

Uskotko, että 
ihmiset, joiden 
hallussa on 
oppimisalustoihin 
liittyvä data - kuten 
oppilaiden 
henkilökohtaiset 
tiedot - käsittelevät 
sitä 
luottamuksellisesti? 

En usko 

Epäilen 

Epävarma 

Uskon 

Uskon täysin 

 

 
Kysymys 15. 

Mitä 
mieltä olet 
väitteestä 
”jos 
käyttämäsi 
palvelu on 
ilmainen, 
niin 
myytävä 
tuote olet 
sinä itse” - 
eli että 
ilmaisia 
alustoja ei 
ole, vaan 
hintana on 
esim. 
alustaan 
syöttämäsi 
tieto? 

Pitää täysin paikkansa 

Pitää hyvin todennäköisesti paikkansa 

Pitää todennäköisesti paikkansa 

Pitää hyvin epätodennäköisesti paikkansa 

Ei pidä ollenkaan paikkaansa 

 

https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1458024&ryhma=1457981
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1458024
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1458056&ryhma=1457981
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1458056
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1458067&ryhma=1457981
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1458067
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Subjektiivinen kontrolli 

 
Kysymys 16. 

Tunnetko 
hallitsevasi 
henkilökohtaista 
dataasi? 

En ollenkaan 

Vähän 

Melko vähän 

Paljon 

Hallitsen dataani täysin 

 

 
Kysymys 17. 

Luotatko 
siihen, että 
alustat joita 
käytät ovat 
tietoturvallisia? 

En ollenkaan 

En juurikaan 

En osaa sanoa 

Pääasiassa kyllä 

Täysin 

 

 
Kysymys 18. 

Huolestuttaako 
sinua mitä 
alustalle 
syöttämälläsi 
datalla tehdään 
oppimisalustojen 
ylläpitäjien 
toimesta? 

Aina 

Usein 

Joskus 

Harvoin 

En koskaan 

 

 
Kysymys 19. 

Koetko, että 
pystyt 
hallitsemaan 
alustoihin 
syöttämääsi 
dataa 
milloin ja 
missä 
tahansa? 

En ollenkaan 

En juurikaan 

En osaa sanoa 

Jonkin verran 

Kokonaan 

 

 
Kysymys 20. 

Millaisia 
kokemuksia 
sinulla on 
oppimisalustojen 
käytöstä? 

Pelkästään huonoja 

Pääosin huonoja 

Sekä että 

Pääosin hyviä 

Pelkästään hyviä 

 

 

https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&yid=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistaryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=ryhma&kentta_id=1465756&yonlyid=1
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457980&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457980
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457925&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457925
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1457936&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1457936
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1458045&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1458045
https://elomake.helsinki.fi/lomake/editori.php?lomake_id=86847&monistakentta=1465903&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=1465756
https://elomake.helsinki.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=86847&nakyma=kentta&kentta_id=1465903

