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Bakgrund 

Universitetet i det digitaliserade samhället 

Vi lever in en värld där förutsättningarna för att tillägna oss kunskap är större än någonsin. 
Internetstiftelsen rapporterade 2019 att 98% av svenska hushåll har tillgång till internet, att 97% av 
svenskarna över 12 år använder internet för att söka information (37% dagligen) och att 94% av 
studerande använder Wikipedia under sin utbildning (12% dagligen).[Internetstiftelsen] Samtidigt 
konstaterar Digitaliseringsrådet i sin rapport från 2018 (s. 29-31) att de eftergymnasiala lärosätena 
sannolikt ligger efter i sin omställning och modernisering avseende informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), men att en sammanhållen bild och statistik i stort saknas. 
[Digitaliseringsrådet]  

Följaktligen har Linköpings Universitet (LiU) som ett av fyra prioriterade vägval i sin verksamhetsplan för 
2020 (s.8) lyft fram en ”Kraftsamling för att möta den digitala transformationen”. [LiU Verksamhetsplan 
2020] I detta vägval formuleras bl.a. två konkreta målbilder, att ”LiU erbjuder goda möjligheter att 
genomföra och tillgängliggöra undervisning och forskning med hjälp av digitala verktyg och stödsystem”, 
samt att ”LiU:s lärarkår är väl rustad att hantera digitala verktyg och olika former av e-lärande i sin 
pedagogiska verksamhet”. För att nå hit konstateras att ”... LiU [behöver] vara berett att ompröva såväl 
utbildningarnas lärandemål som pedagogiska former.” 

Samtidigt är min empiriska uppfattning att fram till och med mars 2020, när Corona-pandemin tvingade 
LiU att övergå i distansundervisning, var mycket av undervisningen fortsatt relativt tradionell i sin natur, 
med ett stort inslag av katedrala föreläsningar. Denna undervisningsform behöver förstås inte utesluta 
(och gör det sällan) att digitala verktyg så som presentationsverktyg används, men det finns sannolikt 
relativa stora möjligheter att utveckla detta ytterligare, särskilt med tanke på LiUs prioriterade vägval. Den 
plötsliga, påtvingade omställningen till digital undervisning, innebar förvisso att lärare snabbt behövde 
omforma sitt tidigare undervisningsmaterial till inspelade presentationer med ljud och bild, men det fanns 
för de flesta ingen större tid för eftertanke avseende digitala alternativ eller utformning av dessa. 

Det är mot denna bakgrund som denna pedagogiska reflektion har sin utgångspunkt. Sedan 2003 när jag 
själv påbörjade vad som skulle bli 8,5 år av studier och examina från två av LiUs grundutbildningar och 
sedan 2006 när jag själv började undervisa, har jag på nära håll och från olika perspektiv kunnat erfara 
möjligheter och begränsningar med en digitaliserad undervisningsmiljö. Särskilt under de tre senaste åren 
har jag medvetet introducerat allt fler IKT-verktyg i min fysiologiundervisning, och jag ämnar utifrån 
nedanstående frågeställning reflektera över mina (och studenternas) erfarenheter. Härtill kommer jag att 
blicka framåt och föreslå ytterligare möjligheter att digitalisera fysiologiundervisningen inom ramen för 
läkarprogrammet och fysioterapeutprogrammet vid medicinska fakulteten vid LiU. 

 

Frågeställning 

Hur kan digitala pedagogiska verktyg stödja lärandet i fysiologiundervisning? 

 

 



Diskussion 

Ämnet fysiologi 

Fysiologi är i översättning från grekiskan läran om någots ursprung eller natur (physis), även om de flesta 
idag nog använder ordet synonymt med humanfysiologi (människans fysiologi). Fysiologiundervisning 
utgör tillsammans med anatomiundervisning en central del för förståelsen av människokroppens normala 
byggnad och funktion, nödvändig att kunna och förstå (på olika detaljnivå) för alla studenter på 
medicinska fakulteter. Begreppet fysiologi kan utvidgas till att även innefatta patofysiologi (läran om 
sjukdomars abnormala fysiologi, mekanismer och förlopp) eller delas upp per organsystem (hjärt- och 
kärlfysiologi, lungfysiologi, njurfysiologi o.s.v.).  

Begreppet digitalt pedagogiskt verktyg 

I denna reflektions avses med digitala verktyg sådana som kräver någon form av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT). Enligt Nationalencyclopedin definieras IKT som en utvidgning av IT-
begreppet, när man särskilt vill framhålla kommunikationsaspekten. [Nationalencyclopedin] De flesta 
lärare använder nog idag någon form av IKT-verktyg i sin undervisning, beaktande att projicerande av en 
bild eller presentation ifrån en dator faller inom denna definition. Även om denna praktik ofta kan 
förbättras med relativt enkla medel,[David Phillips, TEDx 2014] kommer det inte vidare beröras i denna 
reflektion.  

Konkreta exempel på digitala verktyg 

1. Rörligt media: video och film 

Film är ett vitt begrepp, som inom ramen för undervisning bl.a. kan innefatta en inspelad kortare eller 
längre sekvens med videokamera, ett inspelat bildspel med tillhörande ljud eller tal eller en inspelning 
från en datorskärm (s.k. screencast) där exvis en digital whiteboard används för att förklara ett begrepp 
eller förlopp. Dessa olika metoder kan också kombineras inom en och samma film. Det är viktigt att 
komma ihåg att användande av film inte innebär att man behöver producera denna själv, utan att det 
finns många bra källor att nyttja på internet. Oavsett innehåll kan sedan filmen användas som fristående 
lärstödjande moment, som del i ett s.k. flipped classroom-moment där studenterna ser filmen innan ett 
lärarlett moment eller som inslag under en föreläsning. Detta syftar i regel till att tillse att studenterna 
kommer med en viss förförståelde till den lärarledda undervisningen, för att möjliggöra en fördjupning 
och diskussion, med syfte att öka djupinlärningen. Studier har visat att det i regel är både uppskattat av 
studenter [Baytiyeh 2016] och ett effektivt sätt att främja studieresultat [Zhang m.fl. 2019]. 

Inspelning av videomaterial innebär ofta ett stort förarbete i att välja 
vad som är mest väsentligt (urval), men också hur det bäst kan 
framställas från ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Detta kan utnyttjas 
som ett tillfälle då ges till att reflektera över syfte, innehåll och 
framställning, exempelvis genom att nyttja den didaktiska triangeln 
(Figur 1), en modell föreslagen av Elmgren & Henriksson (2010). 

Basen i denna triangel, dialog och samverkan, kan med hjälp av 
digitala inslag öka utbytet mellan lärare och student, med stor  

Figur 1. Den didaktiska triangeln. 



möjlighet för läraren att inventera var studenterna befinner sig före, under och efter ett lärandemoment. 

Min erfarenhet av videoinspelningar i undervisning är främst två: (a) som inspelning av laboration i 
arbetsfysiologi/arbetsprov, som tidigare gjorts gruppvis, som sedan är underlag inför seminarium med 
gruppvisa diskussioner och fördjupning (länk till film), (b) inspelad, filmad intervju med expert inom 
området idrottsfysiologi utifrån frågor studenter fått skicka in i förväg, där filmen sedan blev ett inslag 
under en uppföljande efterläsning/frågestund (länk till film). Härtill har jag på experimentell basis spelat 
in video med genomgång på s.k. lightboard, som är en upplyst plexiglasskiva där man kan förklara 
processer likt på en whiteboard, men med fördelen att man kan behålla blicken mot 
kameran/studenterna.  

Inspelat bildspel med tal (länk till film) och screencast/digital whiteboard (länk till film) har jag använt 
som frivilligt, lärstödjande moment inför föreläsningar, för att ge studenter möjlighet att komma bättre 
förberedda och därmed kunna gå lite djupare under föreläsningen. 

Generellt sett har de utvärderingar jag distribuerat gett vid handen att studenterna är nöjda med att se 
film före föreläsning (8.7/10 i snitt av 35 studenter). Många studenter har framhållit möjligheten att 
pausa/att se filmen i egen takt och möjligheten att kunna se filmen igen, senare under terminen som 
positivt. Min erfarenhet är att i de fall jag tillhandahållit film, om än bara som frivilligt moment, har de 
allra flesta studenter (anonymt) angett att de sett filmen. Detta har gett mig en större trygghet i var 
studenterna befinner sig i sin förförståelse och gett möjligheter till att återknyta till aspekter i filmen. Jag 
har också reflekterat över att studenterna kommer till föreläsningen med större förväntningar och 
engagemang. Detta kan utnyttjas för att öka studenternas inre motivation till lärande [Elmgren och 
Henriksson 2010], vilket i sin tur har visat sig positivt för akademiskt resultat hos universitetsstudenter 
[Eppler & Harju 1997]. Dessutom, och inte minst, gör motiverade studenter mitt arbete som lärare både 
lättare och roligare! 

2. Studentaktiverande, digitala moment 

Studentaktivering i undervisning anses främja djupinlärning, och har i undersökningar efterfrågats i högre 
grad av både studenter och lärare [sid 180-181, Elmgren & Henriksson 2010]. Fyrenius m.fl. (2006) 
beskriver ”aktivitet” som en av tre grundpelare för ett meningsfullt lärande, tillsammans med 
”förförståelse” (att medveteandegöra) och ”kontext” (att göra stoffet relevant). Detta kräver förstås i sig 
inte digitala verktyg, utan kan ske i form av parvisa eller gruppvisa diskussioner, reflektionsstunder, frågor 
att arbeta individuellt med etcetera. Däremot kan det finnas fördelar med att åtminstone delar av dessa 
moment sker med hjälp av digitalt hjälpmedel, såsom (a) enklare att få samtliga studenter aktiverade, då 
man i regel svarar anaonymt och ej behöver framträda inför hela klassen, (b) möjlighet att samla ihop 
samtliga gruppers/studenters svar och reflektioner och återföra tillbaka till studenterna, (c) att som lärare 
få insikt i vanliga och gemensamma synsätt, svårare områden och oklarheter, (d) möjlighet att 
återanvända samma frågor över terminer/kurser och utifrån föregående terminers svar eventuellt justera 
frågor. Dessutom är min egen erfarenhet att inslaget av digitala reflektioner och frågor tenderar att 
generera mer aktivt deltagande och engagemang från studenterna, vilket återigen kan bidra till att öka 
den indre motivationen till lärande [Elmgren & Henriksson 2010; Eppler & Harju 1997]. Användandet av 
exvis Quiz (se nedan), uppfyller också den önskan som framkom i djupintervjuer med 39 st 
universitetsstudenter från olika akademiska områden, vid ett universitet i Storbrittanien [Whitton & 
Langan 2019]. Författarna fann att studenterna bl.a. önskade sig stimulerande pedagogiska grepp, 
engagerade lärare och möjlighet att ha roligt under lärandet.  

https://youtu.be/icIL_vsw1PA
https://youtu.be/i3plPRCXlc4
https://youtu.be/FWW0kkrOnu8
https://youtu.be/lVoXXHqmkEQ


Rent konkret har jag i huvudsak använt de studentaktiverande digitala momenten till följande områden: 

1. Quiz/Frågesport: Både inledningsvis i en föreläsning för att ge studenterna en möjlighet att aktivera 
tidigare kunskap och som lärare fånga upp områden där studenterna inte har den förförståelse jag 
förväntat mig, men också i slutet för att ge studenterna möjlighet att repetera och upptäcka sina egna 
svagheter för vidare inläsning och för mig som lärare att korrigera och förtydliga områden där jag ser att 
studenterna tenderar att ge felaktiga svar. 

2. Utvärdering: För att utvärdera eventuella filmer/moment utanför själva föreläsningen eller för att 
utvärdera föreläsningen i sig, med fokus på bl.a. innehåll och upplägg. Särskilt värdefullt har jag upplevt 
studenternas svar på de fria frågorna, där de ofta generöst delar med sig av vad de upplever 
förbättringsbart eller särskilt uppskattat. 

3. Brainstorm: För att inledningsvis i en kurs eller nytt område få studenterna att aktivera sin förförståelse, 
och fånga upp ord och begrepp som de känner till, men inte alltid vet förståelsen av. Under en kurs eller i 
slutet av ett tema kunna återkomma till brainstormingen och ha den som underlag för att stämma av vad 
studenterna har lärt sig har också upplevts värdefullt.  

Det finns en rad olika verktyg för att kunna ställa frågor till studenter, där min erfarenhet sträckter sig till 
Kahoot (www.kahoot.com) och Mentimeter (www.mentimeter.com), där det senare också medger annan 
interaktion som brainstormning, utvärdering, insamlande av frågor med mera. 

Sammanfattande reflektion 

I min presentation ovan har jag beskrivit en rad sätt som jag använt i min egen fysiologiundervisning. Inget 
av detta är på något sätt bundet till ämnet som sådant, utan torde vara direkt överförbara till de flesta 
ämnesområden inom högskolan. Dock kan det för en enskild lärare finnas en fördel att reflektera över 
den digitala pedagogiken i relationen till sitt ämne, för att sammankoppla de tre ofta separat diskuterade 
kompetenserna Pedagogik, Ämneskunskap och Digital teknik, vilket beskrivs som ‘Technological 
Pedagogical Content Knowledge’ av Mishra och Koehler (2006), sammanfattat nedan i figur 2.  

Den pedagogiska litteraturen tillskriver inte digitala 
verktyg någon ”magisk” funktion att öka lärandet, men 
framhåller att studenternas känsla av engagemang och 
inre motivation [Elmgren & Henriksson 2010; Eppler & 
Harju 1997] är viktigt för lärandet, och att olika digiala 
inslag kan främja detta [Baytiyeh 2016; Zhang m.fl. 
2019]. Genom att en god pedagog, med en bred palett 
av verktyg för att förklara komplexa och viktiga 
begrepp inom sitt ämnesområde, även har en god 
kunskap om möjligheter och begränsningar med 
digitala verktyg, kan de digitala verkygen användas optimalt. Detta torde innebära att en strategisk 
satsning på digital pedagogik och teknik, såsom nu vid Linköpings universitet, bör se i dialog och 
samverkan mellan duktiga, erfarna lärare i tätt samarbete med de med stor kompetens inom digital 
teknik.    

Det har framförts en oro för att digitalisering inom högskolan ibland missar denna möjlighet till pedagogisk 
reflektion, och att det ofta blir ett alltför stort fokus på hur man gör, rent tekniskt, och en risk för att den 

 
Figur 2. Modell enl. Mishra & Koehler (2006). 

http://www.kahoot.com/
http://www.mentimeter.com/


digitala tekniken upplevs som ett hinder snarare än ett hjälpmedel av lärarna. [Kirkwood & Price 2012] 
Därför bör det, med hänsyn till Linköpings Universitets uppdaterade verksamhetsmål kring ökad 
digitalisering, [LiU Verksamhetsplan 2020]  vara av stor vikt att denna omställning sker parallellt och 
gemensamt med en samtidig pedagogisk diskussion – inom lärarkåren, men gärna också på institutions-, 
program- och fakultetsnivå. Eftersom ”fallerande teknik” angetts som en av de huvudsakliga nackdelarna 
med digitala inslag i undervisningen i studentundersökningar,[Selwyn 2016] är det också av stor vikt att 
den digitala omställningen sker med gott stöd av IKT-kunnig pesonal. 

Det är viktigt att komma ihåg att studenterna inom högskolan i stor utsträckning har en stor digital vana, 
och i någon mån ”växt upp” med teknologin nära till hands. I en studie med syfte att utvärdera 
läkarstudenters upplevelse av en mobilapplikation (”app”) med fysiologifrågesport inventerades också 
studenternas digitala vanor.[Oliviera m.fl. 2019] Man fann att 97% använde mobilapplikationer, 65% 
tittade på videoföreläsningar och 56% webbaserade kurser eller utbildningssidor. Således torde en viktig 
roll för läraren kunna vara att guida, rekommendera och kvalitetsgranska sådant material som 
studenterna redan använder, på samma sätt som läraren tradionellt sätt i de flesta fall rekommenderar 
läroböcker. 

Sammanfattningsvis lever vi en (alltmer) digital värld - studenterna i många fall ännu mer än läraren. Med 
stor sannolikhet använder studenterna redan digitala hjälpmedel i sitt lärande av fysiologi. Som lärare 
inom fysiologi kan vi genom att utnyttja digitala hjälpmedel närma oss studenterna, och guida dem rätt i 
ett växande urval av videoföreläsningar, applikationer och informationsflöde. Genom tekniskt relativt 
enkla metoder kan vi interagera med studenterna, aktivera studenterna och samtidigt som lärare få en 
bättre förståelse för vad studenterna kan och inte kan, och anpassa vår undervisning härefter. Det är inte 
osannolikt att vi förr eller senare kommer bli tvungna att göra det i vilket fall, och möjligheten att göra 
pedagogiskt medvetna val i denna omställning blir förstås lättare ju tidigare vi börjar. 
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