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Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng i Systemve-

tenskap vid Luleå Tekniska Universitet. 

Vi vill tacka våra handledare, Dan Harnesk och Sören Samuelsson, för deras råd 

och stöd under uppsatsskrivningsprocessen. Ett stort tack även till våra respon-

denter som ställde upp på att intervjuas och till våra korrekturläsare. Slutligen vill 

vi även rikta ett varmt tack till våra familjer som har varit ett stort stöd, inte bara 

under uppsatsprocessen utan även under hela vår utbildning. 

  



 

 

Sammanfattning 

Distansutbildning, där studenter befinner sig på en annan geografisk plats än där 

utbildningen sker, är en snabbt växande form av högskolestudier. Antalet distans-

studenter blir inte bara fler för varje år, de ökar dessutom i antal relativt till cam-

pusstudenter. 

Vi presenterar befintlig teori om hur distansutbildningar utvecklats, hur studenter 

kan samarbeta och hur olika informations- och kommunikationsverktyg uppfattas. 

Vår empiri är baserad på semistrukturerade intervjuer med sex studenter som alla 

befinner sig på olika nivåer och utbildningar. Vi presenterar empirin genom att 

lägga fram citat som sedan analyseras och jämförs mot det tidigare framlagda teo-

retiska ramverket. 

Vår forskningsfråga är ”hur samarbetar distansstudenter och varför används speci-

fika verktyg i dessa samarbeten?”. Resultatet blev att studenterna föredrar att ar-

beta individuellt eftersom de då anser sig vara mer effektiva än när de måste ar-

beta tillsammans med andra studenter. Vid obligatoriska grupparbeten försöker 

studenterna dela upp uppgiften på ett sätt som gör det möjligt att efterlikna den 

individuella arbetsgången. Resultaten visar också att studenter överlag föredrar att 

använda de verktyg som deras högskola eller universitet erbjuder.   



 

 

Abstract 

Distance education, in the sense that students are geographically separated from 

their educational institution, is a fast growing form of higher education. Not only 

does the number of distance students increase every year, they also constitute an 

increasingly higher percentage of the total student population. 

We introduce relevant previous research regarding the evolution of distance edu-

cation, the ways students can work together, and what the perception is towards 

different information- and communication tools. Our empirical approach is based 

on semi-structured interviews, involving six students who are at different stages in 

their educations or courses. We report our empirical results by presenting quota-

tions which are then analyzed and compared to the previously introduced theory. 

Our research question is: “how do distance students work together and why do 

they use specific tools in these collaborations?” Our findings are that distance stu-

dents prefer to work individually, reasoning that they are more efficient working 

on their own, compared to when they have to collaborate with other students. 

When instructed to collaborate, students are prone to divide the assignment in a 

way that allows them to mimic an individual workflow. The results also indicate 

that, in general, students prefer to use the tools that their University provides. 
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1 Inledning 

Här går vi igenom bakgrunden till vårt problemområde samt presenterar syfte, 

forskningsfråga och avgränsningar för vår undersökning. 

1.1 Bakgrund 

Distansstudier, där studenter fysiskt befinner sig på en annan plats än där utbild-

ningen sker, är en snabbt växande form av studier. Statistiska Centralbyrån (SCB) 

anger i sin statistik över läsåret 2006/2007 att en av fyra studenter läser på distans 

och att de senaste 10 åren har antalet studenter som studerar på distans tredubblats 

(SCB & Högskoleverket, 2008). 

Vidare genomförde Högskoleverket en undersökning angående distansutbild-

ningar i Sverige mellan läsåren 2002/2003 och 2008/2009 som visar att antalet 

högskolestudenter som studerar på distans inte bara ökat i antal utan också att an-

delen distansstudenter har ökat jämfört med campusstudenter. Andelen distans-

studenter anges till 22 procent av det totala antalet studenter för läsåret 2008/2009 

(2011a). 

I Högskoleverkets undersökning från 2011(a) framkommer också att prestations-

graden (andelen helårsstudenter som klarar alla poäng de varit registrerade på) vid 

distansutbildningar som helhet (både program och fristående kurser) är ungefär 56 

procent, att jämföra med 79 procent vid all sammantagen högskoleutbildning. 

Detta gör det extra intressant att belysa de processer, tekniker och verktyg som 

används vid denna form av högskole- och universitetsstudier. 

1.2 Problemområde 

En uppenbar svårighet som är unik för distansstudier är hur samarbete ska ske 

eftersom studenterna ofta är spridda över ett stort geografiskt område. Olika uni-

versitet använder olika former av undervisning och kommunikation beroende på 

vilken typ av utbildning de erbjuder, men generellt sett baserar respektive univer-

sitet sin kommunikation på en kombination av: en lärplattform där kursmaterial 

tillgängliggörs; ett verktyg för realtidsbaserad kommunikation mellan lärare och 

studenter alternativt student till student; samt ett e-postverktyg. 

I sin undersökning om hur studenter upplevde samarbeten, fann So och Brush 

(2008) att studenter som samarbetade på ett sätt som gjorde att man upplevde sig 

som mer närvarande upplevde att känslan av ”closeness and connectedness with 

group members” (s. 329) positivt påverkade motivationen att engagera sig i 

grupparbeten.  

Boling, Hough, Krinsky, Saleem och Stevens (2011) skriver i sin undersökning 

om vad som skapar positiva inlärningsupplevelser i onlineutbildningar att man fått 

följande reaktion från en av studenterna: ”I don't like CLCs [collaborative 



 

8 

 

learning communities]… there have been instances where I [have] taken upon 

myself to complete everything because the group was not giving me anything 

back, and I wanted my grades.” (s. 4). Detta indikerar att om inte rätt förutsätt-

ningar för ett produktivt och stimulerande grupparbete existerar, så föredrar stu-

denter uppenbarligen att inte samarbeta överhuvudtaget. 

Kurser kan både innehålla moment som antingen kräver samarbete eller har sam-

arbete som en frivillig del. Dessutom finns kurser som studenter kan genomföra 

helt och hållet på individuell basis. För fem år sedan gjorde Korenkova och 

Molina (2007) en undersökning vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) om på vil-

ket sätt distansstudenter samarbetar. Resultatet visade att distansstudenter före-

drog att samarbeta genom att stycka uppgiften i mindre delar som sedan delades 

upp bland gruppmedlemmarna. Korenkova och Molina undersökte även vilka 

verktyg studenterna använde för detta samarbete. Vid tiden för undersökningen 

var studenterna hänvisade till Marratech, ett e-mötesverktyg som sedan dess har 

slutat utvecklats och vars användning på högskolor och universitet har avslutats. 

Ersättningsverktyg saknas inte då utvecklingen av e-mötesverktyg har gått snabbt 

och studenterna har numera en uppsjö av verktyg att välja mellan. Vi avser under-

söka hur distansstudenter samarbetar i de fall där detta är ett inslag i utbildningen, 

dessutom vill vi veta vilka verktyg studenter använder för samarbete idag och 

framför allt, varför väljs just dessa verktyg. 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att skapa en bild av hur studenter på distans arbetar tillsam-

mans med gruppuppgifter, vad som påverkar deras val av verktyg för utförandet 

av detta samarbete, samt att framföra förslag på fortsatt forskning inom området. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur samarbetar distansstudenter och varför används specifika verktyg i dessa 

samarbeten? 

1.5 Avgränsningar 

Vi avser inte att behandla innehållet eller dess pedagogiska upplägg i distansstu-

dier. Vi har dessutom ett rent studentperspektiv i undersökningen och kommer 

inte att beröra handledarens eller lärarens perspektiv. 
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2 Teori 

En mängd studier har gjorts inom fenomenen distansstudier, inlärning, samarbete 

och en kombination av dessa. I detta kapitel presenterar vi relevant, befintlig teori 

för att skapa en förståelse för vad distansstudier är och vilka samarbetsformer 

som finns. Genom att ha framlagt relevant teori, skapar vi en kontext och ett ut-

gångsläge för vår egen undersökning med påföljande analys. 

2.1 Definition av distansstudier 

För att bättre förstå hur samarbete på distans går till, är det viktigt att känna till 

vad distansstudier egentligen är. Det har gjorts många försök att definiera distans-

studier och vad det innebär. McIsaac och Gunawardena (1996) skriver att det 

finns olika definitioner i olika länder, men att en generell definition är att distans-

studier är strukturerad inlärning som kan utföras utanför den akademiska institu-

tionens fysiska ramar, såsom hemma eller på arbetsplatsen. 

Ett mer utförligt försök att beskriva karaktärsdragen hos distansutbildning gjordes 

av Keegan (1980). Han menade att distansutbildning: är när lärare och elev är fy-

siskt separerade; påverkas av en utbildningsorganisation; använder sig av tekniska 

hjälpmedel; tillhandahåller tvåvägskommunikation; möjligen har tillfälliga möten. 

Ett annat sätt att förklara distansutbildning och samtidigt sätta det i ett historiskt 

perspektiv gjordes av Nipper (1989) och Bates (1990). De definierade tre genera-

tioner av distansutbildning: 

 Första generationen innehöll lite eller inget studiematerial och känneteck-

nades av att det lilla material som studenten ändå fick var tryckt media. 

 Andra generationen hade avancerat till att använda multimedia såsom ljud 

och videoband och visst datorstöd. Dessa multimedia användes dock bara 

som ett komplement, huvuddelen av materialet bestod fortfarande av 

tryckt material. 

 I tredje generationen är undervisningen huvudsakligen baserad på informa-

tionsteknik och använder sig av telekommunikation för tvåvägskommuni-

kation, inte bara mellan lärare och student utan även mellan student och 

student. 

Taylor (1995) föreslår att en fjärde generation av distansutbildning är aktuell, som 

han kallar den flexibla inlärningsmodellen. Denna består av interaktiv multimedia 

och användandet av Internet som kommunikationsbärare. Taylor menar att detta 

ger studenten större möjligheter att anpassa inlärandet efter sina egna förutsätt-

ningar avseende när man har tid, oberoende av geografisk plats och valfri studie-

takt. Detta är den aktuella generationen och situationen för distansstudenter idag. 
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2.2 Gruppbildning 

Innan någon form av grupparbete kan ske måste en grupp bildas. För att bättre 

förstå hur studenterna bildar sina grupper, presenterar vi forskning från Nilsson 

och Waldemarson (1994). Enligt dem fungerar människor så att ”[u]nder den 

första tiden av en grupps tillvaro är vi upptagna av att få svar på en mängd frågor 

som rör gruppens sociala struktur” (s. 145). Gruppmedlemmarna behöver utröna 

sina roller, vilka krav de ställer på sig själva, andra medlemmars värderingar samt 

regler och normer som gäller alla. 

Axelson och Thylefors (2005) uttrycker det som att ”energin spenderas mer på att 

tillgodose egna individuella behov än gruppmål” (s. 52). I sin modell har förfat-

tarna skapat faserna initialfas, smekmånad, integration, konflikter, mognad och 

separation. I nystartade grupper anger man att initialfasen innehåller ”osäkerhet, 

oklara normer och roller, maktkamp, ytlig kommunikation, ev. besvikelse och 

aggression” (s.52). 

2.3 Samarbetsformer 

När två eller flera studenter samarbetar med ett grupparbete, finns det olika sätt att 

organisera detta arbete på för att komma fram till ett resultat. För att förstå hur 

studenter organiserar detta samarbete behövs en definition av olika samarbetsfor-

mer. Dillenbourg och Schneider (1995) beskriver två olika former av samarbete. I 

den kooperativa formen beskrivs samarbetet som att man delar uppgiften i mindre 

delar och fördelar dessa mellan personerna som arbetar med uppgiften och som 

efter att var och en har löst sin uppgift sedan sätter ihop delarna till ett gemensamt 

slutresultat. Den kollaborativa formen av samarbete beskrivs däremot som att 

deltagarna tillsammans löser hela eller delar av uppgiften eller problemet. 

Rose (2002) går ett steg längre och beskriver kollaborativ inlärning som “typified 

by self-directed groups working together on a common learning task. The 

approach relies upon mutual engagement of learners to jointly clarify their 

reasoning process and construct common meaning primarily through dialogical 

discourse” (s. 6). Rose menar därmed att arbetet är beroende av att deltagarna 

måste förklara för varandra hur de resonerar, varvid gemensam inlärning uppstår. 

Vid tidigare undersökningar har Hathorn och Ingram (2002) och Paulus (2005) 

funnit att studenter tenderar att arbeta kooperativt, även om instruktionerna varit 

att arbeta kollaborativt. Paulus föreslår dessutom att en anledning till detta feno-

men kan vara att man vill försäkra sig om att uppgiften blir klar i tid. Paulus un-

dersökte även i detalj hur små grupper, som samarbetar på distans och blivit in-

struerade att arbeta kollaborativt, verkligen utför uppgiften. Resultatet blev att 61 

% av arbetet utfördes kooperativt istället.  

Vid en undersökning av distansstudenter vid LTU angående deras samarbetssätt, 

fann Korenkova och Molina (2007) att 16 % av studenterna utförde sitt samarbete 
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på ett kollaborativt sätt, medan 84 % av studenterna föredrog att samarbeta koope-

rativt. Man fann alltså att en än högre andel studenter föredrog kooperativt samar-

bete än vad Paulus påvisade. Med denna information är vi bättre rustade att för-

söka förstå hur attityden är hos distansstudenter angående hur man samarbetar 

med grupparbeten. 

2.4 Olika typer av samspel i distansutbildningar 

För att bättre förstå distansutbildningar och samarbeten studenter emellan, finns 

det ett antal olika samspel som är av intresse. Dessa samspel har dessutom en nära 

koppling till de verktyg som distansstudenter måste använda för att hantera sam-

spelen, för att efterlikna de förhållanden som gäller för campusstudenter. 

Moore (1989) angav att det finns tre olika typer av samspel för distansstudenter 

som är typiska för alla distansutbildningar. 

Med learner – content -samspelet är fokus på en interaktion mellan studenten och 

innehållet i kursen, som kan vara i form av text, TV-program, lektion eller lik-

nande. Detta anses vara en definition på lärande och är en process där man sam-

verkar med innehållet på ett sätt som skapar förståelse hos studenten. 

När man talar om learner – instructor handlar det snarare om samspel mellan stu-

dent och lärare. Detta i sin tur omfattar en kedja av händelser där läraren: 

 planerar ett innehåll eller material som skall förmedlas 

 stimulerar och motiverar studentens intresse för innehållet 

 presenterar innehållet 

 underlättar och organiserar studentens lärande 

 utvärderar för att bedöma studentens framsteg och avgöra ifall en annan 

strategi behövs i lärandet 

 tillhandahåller stöd och uppmuntran till studenten 

Tredje samspelet, learner – learner, omfattar interaktion mellan studenter, an-

tingen mellan enskilda studenter eller mellan grupper av studenter samt med eller 

utan inblandning av lärare. 

Anderson (2003) åskådliggjorde Moores åsikter, i samband med sin egen uppfatt-

ning att liknande former av interaktion existerar för lärare, med modellen på nästa 

sida. I denna modell lägger Anderson dessutom till konceptet ”Deep and 

Meaningful Learning” som en central företeelse och hävdar att detta uppnås ge-

nom att minst en av de tre interaktionsformerna (student – teacher, student – 

student, student – content) har en hög grad av nyttjande. De övriga formerna kan 

nyttjas minimalt, eller till och med inte användas alls, utan att minska inlärningen. 



 

12 

 

 

Figur 1: Modes of Interaction. (Anderson, 2003, s. 3) 

Boling et al. (2011) skriver om ”disconnect between students and instructors” (s. 

4), avseende samspelet mellan student och lärare/handledare, att studenter definie-

rar en bra handledare som tillgänglig, flexibel och han/hon har förmågan att ge 

individuell feedback på arbeten. Tillgängligheten hos en handledare är en grund-

läggande egenskap och påverkar studentens intryck avseende studieprogrammet 

och handledaren. Ifall dessa egenskaper saknas eller uppfattas som bristande, upp-

står ingen känsla av samhörighet mellan studenten och handledaren. Studenterna i 

undersökningen indikerar dock att de föredrar onlineutbildning framför traditio-

nell utbildning som innebär fysiska möten på samma plats. Studenterna vill ha 

flexibiliteten och bekvämligheten som en onlineutbildning ger. 

Hillman, Willis och Gunawardena (1994) har byggt vidare på Moores uppfattning, 

varvid man lagt till ett learner – interface -samspel. Detta beskrivs som en process 

där studenten manipulerar eller använder något slags verktyg för att uppnå sitt 

mål. Med andra ord, studentens samspel med det tekniska medium som möjliggör 

interaktion enligt de tidigare tre samspelen som Moore identifierat. Detta är därför 

en viktig kunskap för studenten att besitta eftersom denne annars använder mer tid 

och kraft på att försöka bemästra enskilda verktyg än på att kunna tillgodogöra sig 

kursmaterialet. 

Swan (2003) benämner de olika samspelen något annorlunda, men visualiserar 

learner – interface enligt figur 2. Samspelen med peers (andra studenter), content 

(inlärningsmaterialet) och instructor (handledaren), är alla delaktiga i inlärningen 

online. Samspelet med interface är nödvändigt för att övriga samspel skall kunna 

bedrivas effektivt och Swan exemplifierar på s. 19: 
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“...a student who has difficulty navigating folders or asynchronous 

conferences may completely miss vital course content or instructions. 

At the very least, students who must devote significant mental 

resources to interface interaction will have fewer resources to devote 

to learning.” 

Ett dåligt interface kan alltså negativt påverka inlärningen. 

 

Figur 2: Interaction with Interface Conceptualized. (Swan, 2003, s. 19) 

Nu när det är fastställt att det finns ett samspel som är av stort intresse för distans-

studenter, det samspel med interfacet som krävs för att nå andra samspel, är vi 

bättre positionerade att börja utreda vilka verktyg som distansstudenter använder 

för att navigera och hantera detta samspel. 

2.5 Olika sorters verktyg 

En mängd olika verktyg finns för distanssamarbeten. Dessa kan placeras i olika 

kategorier och en grundläggande förståelse för de olika kategorierna är nödvändig 

för att kunna förstå hur de används för olika kommunikationsbehov. 

Det finns huvudsakligen två olika sorters verktyg för kommunikation och samar-

bete (Serçe et al., 2011). De asynkrona verktygen tillåter studenter att oberoende 

av varandras tillgänglighet kommunicera med varandra. Ett typiskt exempel på 

detta är e-post. Synkrona verktyg är snarare av realtidskaraktär och möjliggör en 

mer flytande kommunikation. Exempel på denna typ av verktyg är instant-messa-

ging (en SMS-liknande kommunikation mellan deltagarna). 

Swan (2003) anger att asynkrona verktyg ofta upplevs som jämställda och demo-

kratiska av studenter eftersom de ger alla individer möjlighet att ta plats. Dess-

utom tillåter de asynkrona verktygen tid för varje student att fundera över sina 

medstudenters inlägg och vad man själv vill tillföra till konversationen. 
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McInnerney och Roberts (2004) skriver i sin artikel om hur en känsla av att vara 

isolerad kan framträda hos distansstudenter. Ett sätt att minimera isoleringskäns-

lan är genom användandet av synkrona kommunikationer som i sin tur ger stu-

denterna möjlighet att interagera i realtid. Man är dock noga med att påpeka att 

synkrona kommunikationer är ett komplement och inte en ersättning för asyn-

krona sådana. 

I sin uppfattning av hur olika medier kan graderas beroende på sin förmåga att 

hantera tvetydig eller oklar information, presenterar Daft, Lengel och Trevino 

(1987) följande modell: 

 

Figur 3: Hierarchy of Media Richness (Daft et al., 1987, s. 5) 

Mediets placerings på skalan avgörs med en blandning av följande kriterier: 

 Feedback, förmågan att ge omedelbar feedback eller att tillåta korriger-

ingar. 

 Cues, extra information som är en del av meddelandet man försöker få 

fram. Exempel på detta inkluderar kroppsspråk eller sättet man använder 

rösten, men även ord och bilder. 

 Language variety, hur väl språket och dess olika symboler kan framföras. 

 Personal focus, tillåtande av känslor och sinnesrörelser  
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Med ledning av dessa kriterier placeras personliga kontakter (face-to-face) högst 

upp eftersom detta medie hanterar alla kriterier. I andra änden av skalan återfinns 

opersonliga dokument som innehåller minimalt av kriterierna. Daft et al. påpekar 

dock att bara för att ett medie placeras lågt på skalan innebär det inte att det inte 

har ett användningsområde. ”When the communication concerns well-defined 

issues and information, equivocality is low. Precise written and quantified data 

can be communicated through media low on the richness hierarchy” (s. 6). 

2.5.1 Faktorer vid val av verktyg 

För att bättre förstå varför studenter väljer ett verktyg framför ett annat, trots att 

de till synes är snarlika, är det viktigt att kunna förstå de faktorer som ligger 

bakom detta val. 

Vid valet av ett visst medie i inlärningssammanhang, sammanställde Guo, Lu, Li 

och Li (2011) ett antal påverkande faktorer som relevanta. Bland dessa framhålls 

bland annat tillgången till mediet, kostnad för detta och ändamålet med använd-

ningen. I sin slutsats pekar man på att de främsta faktorerna vid valet av medie är 

tillgången till detta och det sätt som kommunikationen sker på (till exempel för-

mågan att genomföra samtal eller bara skicka textmeddelanden, visa kroppsspråk 

eller om det är möjligt att infoga text, bilder, ljud och video i kommunikationen). 

 

Figur 4: Proposed Theoretical Framework (Zhang, 2010, s. 39). 

I den modell som föreslås av Zhang (2010), ingår fem faktorer som har en positiv 

effekt på studenters attityd och anammande av distanssamarbetsverktyg: 

Likability, hur tilltalande det är; Technology Accessibility, hur åtkomlig det är, 

främst med tanke på kostnaden; System Quality, hur pålitligt, felfri och säker det 

är; Perceived Usefulness, hur relevant det är för det aktuella användningsområdet; 
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Perceived Ease of Use, hur intuitiv och lätt att förstå det är. Modellen skall enligt 

Zhang utläsas som att en låda som pekar mot en annan har en positiv effekt på 

denna. Till exempel Likability har en positiv effekt på Perceived Usefulness som i 

sin tur har en positiv effekt på Attitude toward Use of Technology. 
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3 Metod 

För att ha en stabil vetenskaplig grund att basera en undersökning, analys och 

uppsats på behöver selektioner inom vissa områden göras. Det finns ett antal an-

satser och inriktningsalternativ att välja mellan. I detta kapitel förevisas och dis-

kuteras alternativ inom relevanta områden, dessutom redogör vi för de val vi har 

gjort. 

3.1 Forskningssyfte 

Det finns främst tre olika inriktningar att välja mellan när en undersökning ska 

genomföras, beroende på vilket syfte forskningen har: explorativ (exploratory), 

deskriptiv (descriptive) eller hypotesprövande (explanatory).  

En explorativ studie (exploratory study) närstuderar ett visst fenomen eller pro-

blem för att till exempel förklara vad det innefattar, varför det uppstått eller för att 

få en ny infallsvinkel på fenomenet/problemet (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). För att säkerställa att insamlingen av information om fenomenet/problemet 

blir så heltäckande som möjligt kombineras ofta flera olika tekniker. Eftersom 

explorativa undersökningar ofta försöker fylla i vetenskapliga kunskapsluckor är 

det viktigt för forskaren att hålla sinnet öppet och använda kreativitet och idérike-

dom till sin fördel (Patel & Davidson, 2011). 

Avsikten med deskriptiv forskning (descriptive research) är att ge en detaljerad 

bild av ett fenomen eller problem. Definitionen av deskriptiv forskning är ”fact 

finding with adequate interpretations” (Krishnaswamy, Sivakumar & Mathirajan, 

2006, s. 163). För att anses vara forskning räcker det alltså inte med enbart fakta-

insamling, tolkningar av det insamlade materialet krävs också. Oftast används 

bara en informationsinsamlingsteknik i deskriptiva studier eftersom man vill be-

skriva fenomen/problem eller delaspekter av dessa på ett detaljerat sätt (Patel & 

Davidson, 2011). 

Hypotesprövande forskning (explanatory research) har som främsta avsikt att för-

klara samband mellan olika faktorer eller orsak/verkan-fenomen (Saunders et al., 

2009). Här finns också ett intresse av att undersöka och försöka förutse hur för-

ändringar i variablerna eller situationen påverkar utgången av densamma (Schutt, 

2006). För att använda denna typ av forskning måste det finnas tillräckligt med 

teori inom området för att antaganden (hypoteser) ska kunna utvecklas och sedan 

testas. Vid testandet måste andra eventuellt påverkande orsaker elimineras, dess-

utom bör man sträva efter att den insamlade informationen är så exakt som möj-

ligt (Patel & Davidson, 2011).  

Vi har valt att göra en deskriptiv studie eftersom vi vill närstudera och belysa det 

sätt som distansstudenter samarbetar på och även undersöka varför studenterna 

använder sig av de samarbetsverktyg som har använts i grupparbetet. 
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3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom all forskning och alla forskningsgenrer används vetenskapliga förhållnings-

sätt för att beskriva vilken syn som den individuella forskningen eller forskaren 

har, alternativt vilket förhållningssätt som generellt sett främst förknippas med 

forskningsområdet. I den praktiska forskningen är det dock ovanligt att hålla sig 

strikt till ett renodlat förhållningssätt, oftast används flera olika parallellt. De två 

förhållningssätt som oftast framhålls är positivismen och hermeneutiken, men det 

finns även ett antal mindre kända förhållningssätt (Patel & Davidsson, 2011). 

Positivismen härstammar från naturvetenskapen och utgår från att det finns en 

absolut kunskap: den som vi människor kan ”registrera med våra fem sinnen och 

det vi kan resonera oss fram till med mänsklig logik, vårt förnuft” (Hultén, 

Hultman & Eriksson, 2007, s. 122). I förlängningen innebär detta att en analyser-

bar helhet alltid kan delas upp i mindre beståndsdelar som i sin tur är analyser-

bara. Ursprungligen skulle teori och observationer vara helt separerade och inte 

influera varandra. Detta skulle garanteras via verifierbarhetsprincipen där ”varje 

teoretisk utsaga i ett teorispråk ska kunna översättas till verifierbara 

observationer” (Patel & Davidson, 2011, s. 26). Verifierbarhetsprincipen blev 

senare diskvalificerad när dess anhängare tvingades inse att även forskare bär med 

sig privata uppfattningar och erfarenheter som färgar observationerna. Idealet är 

idag att forskaren ska förhålla sig objektiv, alltså att forskaren åsidosätter sina 

personliga åsikter (Patel & Davidson, 2011). Positivismen verkar främst genom 

verifiering eller falsifiering av teorier och/eller hypoteser, beroende på vilken 

forskningsansats forskaren väljer för sitt arbete (Hultén et al., 2007). 

Hermeneutiken beskrivs som en tolkningslära och var ursprungligen en metod för 

bibeltexttolkning. Som en respons till positivismen har hermeneutiken sedan ut-

vecklats till en existentiell filosofi som används inom forskningen (Patel & 

Davidson, 2011). Fokus inom hermeneutiken ligger på relativ kunskap, att tolka 

och förstå mänskligt beteende. En social helhet anses vara summan av de inblan-

dade individernas upplevelse av densamma. Risken här ligger i de variabler som 

ligger utanför medvetandet hos deltagande individer, och förutom ett deltagarper-

spektiv måste forskaren oftast även inta ett åskådarperspektiv för att få en kom-

plett helhetsbild av en social situation (Hultén et al., 2007). Forskaren tolkar sedan 

informationen ”subjektivt utifrån sin egen förförståelse” (Patel & Davidson, 2011, 

s. 29), det vill säga att här är forskaren medveten om sin personliga utgångspunkt 

och behöver inte inriktat sträva efter en absolut objektivitet. Hon kan sedan ut-

nyttja sin egen kunskap för att pendla mellan deltagarens och forskarens perspek-

tiv och på så sätt få en tydligare helhetsbild. Eftersom hermeneutikern ser på 

människor, samhället och händelser som ständigt föränderliga finns ingen absolut 

sanning eller början och slut på forskningen (Patel & Davidson, 2011). 
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När det gäller vetenskapligt förhållningssätt hamnar vi närmare hermeneutiken än 

positivismen, genom att vi anser att individer är olika och att det är omöjligt att 

hitta ett specifikt arbetssätt eller verktyg som fungerar för alla studenter/ männi-

skor. Vårt val att använda intervjuer syftar till att kunna förstå de intervjuade indi-

vidernas resonemang och åsikter, vilket även det är i linje med hermeneutiken. Vi 

inser också att vi har våra egna individuella åsikter och upplevelser av samarbets-

sätt, samt våra egna preferenser när det gäller vilka verktyg vi väljer att använda 

och varför. Fokuset för undersökningen är dock våra respondenters upplevelser 

och vi kommer endast att använda våra egna erfarenheter för att få en rikare bild 

och förståelse för fenomenet/problemet, helt i enlighet med hermeneutiken. 

3.3 Forskningsansats 

Innan ett forskningsprojekt påbörjas måste studiens forskningsansats bestämmas: 

avser man att genomföra studien deduktivt eller induktivt, eller är en kombination 

av de två ansatserna att föredra? 

Deduktion har sina rötter i naturvetenskapen och innebär att en hypotes utformas 

innan själva undersökningen genomförs. Syftet med undersökningen blir då att 

bekräfta eller avslå (oftast tolkat som ett behov av omdefiniering av) hypotesen. 

Viktiga delar hos deduktiva undersökningar är att de ska kunna replikeras, de ska 

generera kvantitativa, mätbara data och att resultaten ska kunna generaliseras. 

Detta uppfylls genom koncepten structured methodology (sammanställa en 

detaljerad plan för genomförande), reductionism (förenkla problemet till minsta 

möjliga beståndsdel) och generalization (se till att urvalet är tillräckligt stort för 

att kunna generalisera resultatet). Generellt sett används oftast kvantitativa meto-

der för datainsamling inom den deduktiva ansatsen, men det är även möjligt att 

använda kvalitativa data om den valda forskningsfrågan tillåter det (Saunders et 

al., 2009). 

Induktion utvecklades ur de sociala vetenskaperna och innebär att teori och hy-

poteser utformas efter själva undersökningen eller datainsamlingen. Till skillnad 

från den deduktiva ansatsen intresserar sig forskaren för hur respondenterna upp-

lever det studerade sociala fenomenet, varför de upplever det så, hur de tolkar 

fenomenet samt vilka känslor de har inför fenomenet. Den induktiva ansatsen är 

ointresserad av att replikera en undersökning eftersom hypotesen följer den rikt-

ning som insamlad data och den påföljande analysen därav pekar åt. En återupp-

repad undersökning skulle alltså inte bevisa något eftersom den sociala kontexten 

har förändrats (Saunders et al., 2009). 

Om en klar inriktning mot antingen deduktion eller induktion inte kan avgöras via 

forskningsfrågan är det möjligt att kombinera de två ansatserna, det kan till och 

med vara fördelaktigt med en kombination för att på bästa sätt kunna besvara 

forskningsfrågan. 
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Med ledning av vår forskningsfråga har vi valt att använda oss av en deduktiv 

ansats eftersom vi med hjälp av ett teoretiskt ramverk vill få en djupare förståelse 

för hur distansstudenter ser på samarbete och verktygen för detsamma.  

3.4 Forskningsstrategi 

Det finns ett antal olika forskningsstrategier att välja bland, en del är bättre läm-

pade för deduktiv datainsamling, andra för induktiv datainsamling. Grundstom-

men av forskningsstrategier består av följande: experiment, undersökning, fallstu-

die, aktionsforskning, grundad teori, etnografi samt arkivstudie (Saunders et al., 

2009). På grund av sin omfattning och arbetsmetod får experiment, fallstudie, en-

kätundersökning och arkivstudie anses vara de mest relevanta för en c-uppsats. 

Experiment har sina rötter i den naturvetenskapliga forskningen och här undersö-

ker forskaren samband mellan orsak/verkan och olika variabler i en strikt kon-

trollerad miljö. De vanligaste frågorna som kan besvaras via experiment är hur 

och varför. Vanligtvis används en testgrupp eller testobjekt samt en kontrollgrupp 

eller kontrollobjekt för att säkerställa validiteten i undersökningen. Testgruppen/ 

-objektet utsätts för det som ska testas medan kontrollgruppen/-objektet istället 

utsätts för ett verkningslöst substitut (Saunders et al., 2009). 

En fallstudie studerar ett specifikt, unikt fall av ett socialt fenomen eller social 

företeelse, men storleken på fallet kan variera i omfattning från en individuell per-

son till ett helt system. Exakt vad som anses vara lagom omfattning varierar från 

författare till författare (Simons, 2009). Fallstudier används främst för att få svar 

på frågan varför, men kan också användas för att få svar på vad och hur (Saunders 

et al., 2009). Vid fallstudier är det viktigt att tänka på att studien ska genomföras i 

den kontext där fenomenet vanligen utspelas/uppstår för att få en korrekt bild av 

företeelsen (Swanborn, 2010). 

Styrkan med enkätundersökningar är möjligheten att nå ut till många respondenter 

med sin undersökning. Ofta används enkäter vid begagnande av den deduktiva 

forskningsansatsen och producerar svar som kan tolkas kvantitativt. En fördel 

med enkäter är att människor är vana vid dem och att det, med välavvägda frågor, 

är relativt enkelt för respondenterna att fylla i dem. Det finns dock ett antal nack-

delar med enkätutskick: forskaren får inte någon personlig kontakt med den indi-

viduella respondenten vilket kan resultera i en avsaknad av motivation att besvara 

enkäten; många människor mottar enkäter från olika källor regelbundet och ids 

därmed inte besvara ännu en; det är dessutom viktigt att utforma entydiga, lättför-

stådda frågor eftersom forskaren inte har möjlighet att förtydliga oklarheter då 

respondenterna besvarar enkäten (Saunders et al., 2009). 

Vid en arkivstudie används andrahandsdata och eventuellt resultat från redan exi-

sterande dokument och källor, detta möjliggör en studie som följer utveckling 

över tid. Nackdelen här är att utvald data samlats in för sitt originalsyfte och inte 
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är designade för den specifika studie som forskaren genomför. Det finns också en 

risk att data är inkomplett eller otillgänglig, därför börjar arkivstudier ofta med en 

kartläggning av tillgänglig data och studiens detaljer byggs sedan upp från den 

änden. (Saunders et al., 2009). 

I vår studie har vi valt att undersöka hur ett visst fenomen, närmare bestämt sam-

arbetet mellan distansstudenter, går till samt varför vissa (av respondenten speci-

ficerade) verktyg används i dessa samarbeten, därför anser vi oss utföra en fall-

studie. 

3.5 Kvantitativ eller kvalitativ datainsamling 

För att klassificera data som kvantitativ eller kvalitativ, föreslår Saunders et al. 

(2009) att den förstnämnda försöker hitta svar med utgång från antal och den sist-

nämnda försöker hitta svar med utgång från ord.  

Objektivitet är ledordet vid kvantitativ datainsamling eftersom kvantitativ data 

generellt sett är mätbara eller kan beräknas. Här fokuseras oftast på insamling av 

standardiserade åsikter från ett större antal respondenter via enkäter (Allwright & 

Bailey, 1991).  

Kvalitativ data är nästan alltid subjektiv, den utgår från individuella utsagor och 

åsikter. Här är det den personliga upplevelsen hos respondenten som är intressant 

och därmed är antalet respondenter mindre men data från varje respondent mer 

omfattande och mer djupgående (Allwright & Bailey, 1991). Kvalitativ data in-

hämtas främst genom ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer, det vill 

säga intervjuer där frågorna är öppna och respondenten är fri att uttrycka och be-

skriva sin egen åsikt/upplevelse (Saunders et al., 2009). 

Som så ofta inom forskningen går det att kombinera de två dataalternativen för att 

få en mer komplett bild av det undersökningen behandlar. Ofta sker dock denna 

kombination vid analysen av insamlad data, till exempel kan kvalitativ data sam-

manfattas och kategoriseras för att analyseras kvantitativt (Saunders et al., 2009). 

Vi har valt att göra en kvalitativ datainsamling eftersom det ger oss möjlighet att 

utforska ett fåtal individuella respondenters åsikter på djupet. Vår forskningsfråga 

föranleder inte heller något behov av att kunna beräkna eller kategorisera respon-

dentsvar, vilket även det talar för en kvalitativ datainsamling och påföljande ana-

lys. 

3.6 Design av datainsamling 

Saunders et al. (2009) definierar en intervju som en meningsfull diskussion mellan 

två eller flera personer. Man pekar också på att det finns flera typer av intervjuer i 

forskningssammanhang: 
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 Structured interviews (strukturerade intervjuer) 

Man använder sig av på förhand uppsatta frågor och ställer identiska frå-

gor till alla intervjuade personer. Man läser upp respektive fråga och note-

rar svaret, vanligen med ett av flera fördefinierade möjliga svar. 

 Semi-structured interviews (semistrukturerade intervjuer) 

Intervjuaren har en lista med de områden och detaljer hon/han vill täcka 

in. Dessa kan skilja sig en del från intervju till intervju, till exempel kan 

ordningen på frågorna ändras eller så kan frågor läggas till om man tycker 

det finns ett behov av det. Inspelning av intervjun är vanligt, i mindre om-

fattning anteckningar, eftersom man inte på förhand vet vilka svar som 

kommer att ges. 

 Unstructured (in-depth) interviews (ostrukturerade intervjuer) 

Informella samtal som används för djupstudier. Ingen klar eller fördefinie-

rad frågelista finns, men man bör ha en röd tråd som man försöker följa 

och hålla sig till. Respondenten får fritt svara på frågorna och har mycket 

större möjlighet att avvika från den av intervjuaren fastställda planen. 

De olika intervjutyperna kan även delas upp i kategorierna standardiserade inter-

vjuer, här hamnar strukturerade intervjuer, och icke-standardiserade intervjuer, 

vilket gäller de två sistnämnda typerna av intervjuer. Detta innebär helt enkelt att 

strukturerade intervjuer innehåller en lista på möjliga svar där respondenten väljer 

ett av flera alternativ. Denna ansats är därför kvantitativ i sin natur, medan de 

andra ger respondenten möjlighet att i sitt svar använda sig av egna ord och dess-

utom frihet att vidareutveckla svaren. Av denna anledning anses icke-standardise-

rade intervjuer vara av ett kvalitativt slag (Saunders et al., 2009). 

Patel och Davidson (2011) pekar på att i en deskriptiv studie används oftast enbart 

en teknik för att samla in information, man begränsar sig till att bara undersöka 

några aspekter av det eller de fenomen man har valt att inrikta sig på. Dessa be-

skrivningar är dock detaljerade och grundliga. Vidare anger man att i större stu-

dier kan flera olika typer av undersökningar förekomma. 

Intervjuer (antingen semistrukturerade eller ostrukturerade sådana) anger 

Saunders et al. (2009) är den lämpligaste datainsamlingen när: 
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 många frågor skall besvaras 

 frågorna är komplexa och/eller öppna 

 intervjuaren behöver ändra ordningen eller frågelogiken av någon anled-

ning 

 intervjuaren ser ett behov att gå in djupare på ett svar. 

Eftersom vi vill undersöka hur studenter samarbetar samtidigt som vi arbetar för-

utsättningslöst och inte vill begränsa respondenten till ett svar som kanske inte 

passar, har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta ger oss 

både möjligheten att behålla fokus på det område som vi valt att belysa, samt att 

ge respondenten möjlighet att svara fritt. Det största skälet till att vi väljer inter-

vjuer som datainsamlingsmetod är dock det Gillham (2005) uttrycker som ”probes 

[följdfrågor] are used according to whether the interviewer judges there is more to 

be disclosed at a particular point in the interview” (s.70). Vi får alltså möjligheten 

att anpassa oss under intervjuns gång och gå in djupare på vissa svar. 

3.6.1 Kvalitetsfrågor 

Det finns enligt Saunders et al. (2009) ett antal datakvalitetsfrågor man måste 

tänka på vad gäller delvis strukturerade och ostrukturerade intervjuer: 

 Tillförlitlighet 

Ett sätt att öka tillförlitligheten är att man skriver ut den eventuellt föränd-

rade frågan i rapporten, men överlag är det en avvägning man gör för att få 

fördelarna med denna form av datainsamling. Det är dock viktigt att klar-

göra detta, samt att dokumentera datainsamlingen för att göra den så tro-

värdig som möjligt. 

 Påverkan från intervjuare/respondent 

Påverkan från intervjuare innebär att sättet intervjuaren agerar eller pratar 

på kan påverka respondenten. Viktigt är att man ej lägger värderingar i 

frågor eller avsiktligt alternativt oavsiktligt påverkar respondenten. För att 

minska påverkan i detta fall, bör frågorna ställas i neutral ton.  

Påverkan från respondent relaterar till att respondenten blir påverkad av 

någon anledning, som inte nödvändigtvis är relaterad till intervjuaren. Med 

påverkan menas att respondenten kan ge felaktiga svar eller välja att inte 

svara över huvud taget. Ett sätt som nämns för att minska risken för denna 

typ av påverkan är att göra urvalet korrekt (välja respondenter som inte har 

någon anledning att ha en förutfattad mening). Dessutom nämns att man 

bör agera neutralt, men inte uttråkat under intervjun, att man bör vara en 

god lyssnare och visa förståelse för respondentens svar. 

 Validitet / generalisering 

Validitet innebär att man får rätt svar eller information relaterat till den 

ställda frågan. Ett sätt att öka validiteten är att man minskar risken för att 

hantera intervjudata fel. Man kan både spela in och ta anteckningar för att 
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ha något att falla tillbaka på ifall inspelningen fallerar. Ett annat sätt är att 

sätta av tid direkt efter intervjun för att anteckna ytterligare data (som in-

tervjuaren inte hann med eller som blev påkommen i efterhand) som är 

viktigt för intervjun. 

Generalisering. Man kan inte generalisera när man har ett litet urval, vilket 

är vanligt i fallstudier. Det finns dock två undantag: när ”fallet” innehåller 

ett stort antal undersökta objekt eller delfall, eller när undersökningsresul-

taten från fallstudien sammanfaller med resultat från tidigare utförd forsk-

ning, vilket ger forskaren möjlighet att hävda att fallstudien har en större 

betydelse än enbart för det undersökta fallet. 

För att öka kvaliteten på vår datainsamling har vi ställt frågor som, både i ordalag 

och i ton, har varit neutrala utan att leda respondenten i någon riktning. Respek-

tive intervjutillfälle har spelats in, men även noterats i form av anteckningar. Ge-

neralisering är inte möjlig eftersom antalet intervjuade studenter inte kan anses 

vara representativt för alla distansstudenter i Sverige. Dessutom kan man inte för-

vänta sig att en liknande studie skulle ge exakt samma resultat eftersom vi inte 

använt oss av standardiserade frågor 

3.6.2 Förberedelser innan intervju 

Saunders et al. (2009) anser att det är viktigt att intervjuaren är tydlig med hur 

materialet ska användas, beräknad tid som går åt och vilket syftet är med frågorna. 

Vi har därför valt att redan vid första kontakten med respondenten förklara att vi 

ämnar spela in intervjun för att korrekt kunna återge svaren och att vi ämnar 

genomföra intervjun inom loppet av 30 minuter. Vi har också angett att syftet är 

att samla in data för vår uppsats samt vad vår forskningsfråga och syfte är. Detta 

repeteras vid intervjutillfället för att inte orsaka några tveksamheter. 

Det är dessutom angeläget att man förbereder sig och vet vad man skall ha för 

riktning och fokus, annars kan det lätt hända att man svävar iväg i fel riktning. Det 

är också grundläggande att man väljer en tidpunkt och plats som respondenten är 

bekväm med, samt att ingen (intervjuare eller respondent) blir störd. Ifall man 

spelar in intervjun är det även viktigt att tänka på att man sitter i en tyst miljö utan 

störande ljud. (Saunders et al., 2009) Vi har därför helt och hållet överlåtit åt re-

spondenten att välja tidpunkt för intervjun. Eftersom respondenterna är distans-

studenter är de geografiskt utspridda och detta innebär att intervjuerna har utförts 

på distans. I detta fall har de skett via Skype, vilket har gett följande fördelar: 

 Lägre kostnader för intervjun 

 Enklare möjlighet att spela in intervjun 

Dessutom anger Saunders et al. (2009) att det vid fysiska möten är betydelsefullt 

att man anpassar sin klädsel och sitt utseende till situationen och därigenom inger 
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förtroende i respondentens ögon. Detta har dock varit av enbart teoretiskt värde 

eftersom alla intervjuer genomfördes på distans. 

I inledningen av intervjun är det viktigt att man får respondenten att slappna av, 

vilket man kan göra genom att man använder någon slags förhandsinformation om 

denne och öppnar samtalet med en dialog om exempelvis ett gemensamt intresse 

eller visar ett genuint intresse för något som respondenten står för eller är aktiv 

inom. Det är i detta sammanhang också grundläggande att låta respondenten veta 

att allt som sägs är konfidentiellt och att eventuella inspelningar kommer att kodas 

för anonymitet och förstöras efter att syftet med intervjun är uppnått. Detta nämns 

även som essentiellt för att minska risken att man påverkar respondenten negativt 

(Saunders et al., 2009).  

För att skapa extra validitet vid inspelningar kan man spela in en kommentar om 

platsen för intervjun, datum och klockslag samt övriga förutsättningar (till exem-

pel om man blir störd av ljud eller andra yttre faktorer), bakgrundsinformation om 

respondenten (såsom namn och vilken årskurs densamme studerar). Dessutom kan 

intervjuarens egna tankar om hur intervjun fortlöpte (till exempel ifall responden-

ten stundtals var frånvarande eller om det upplevs som att vissa svar inte fick det 

fokus och djup man tänkt) noteras efter avslutad intervju (Saunders et al., 2009). 

Vid intervjun har vi förklarat att vi spelar in intervjun, men att vi kommer att för-

störa inspelningen efter renskrivning av denna och de renskrivna svaren kommer 

att anonymiseras genom att ersätta respondentens namn med en pseudonym. 

3.6.3 Intervjuernas genomförande 

Alla intervjuer har genomförts på distans, mer specifikt med hjälp av Skype till 

telefon i fem av intervjuerna och Skype till mobiltelefon i en intervju. Respon-

denterna har själva fått välja tidpunkt, för att få en så avslappnad och stressfri in-

tervju som möjligt. Varje intervju har inletts med att berätta om syftet med inter-

vjun, vad vår uppsats handlar om och ungefärlig tidsuppskattning för intervjun. 

Under intervjuerna har vi som intervjuat pratat något långsammare än vid normala 

samtal för att minimera problem med släpande ljud, hack och brus. Alla intervjuer 

har avslutats med att tacka respondenten och tydligt förklara att intervjudelen är 

slut och inspelningen har stoppas. Respondenten har sedan tillfrågats om hur det 

kändes att bli intervjuad och om han eller hon har några frågor. Vid detta tillfälle 

har vi även gett respondenten möjlighet ange ifall man vill ta del av den färdiga 

uppsatsen. Samtliga respondenter har visat intresse för detta. 

3.6.4 Efter intervjuerna 

Varje ljudfil har sparats med ett löpnummer som filnamn. Till varje löpnummer 

har ett fingerat namn, dag och klockslag för intervjun, samt eventuella anteck-

ningar som gjorts under intervjun skrivits in i ett separat dokument. 
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3.6.5 Inspelningar 

Det nämns ett antal fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer. Fördelar är 

att intervjuaren kan fokusera mer på sina anteckningar och frågeställningen, att 

man kan spela upp och fånga upp information i efterhand samt att man kan få en 

mer noggrann och tillförlitlig datainsamling (Saunders et al., 2009). 

Nackdelar som Saunders et al. (2009) nämner är att respondenten kan känna sig 

obekväm med att bli inspelad, att tekniska problem kan uppstå och att det tar tid 

att transkribera inspelningen. I vårt fall har vi bedömt att fördelarna mer än väl 

uppväger nackdelarna och har därför valt att spela in alla intervjuer.  

Respondenterna har informerats om att de blir inspelade både vid det tillfälle då 

de kontaktats med frågan ifall de vill ställa upp och bli intervjuade, samt vid det 

faktiska intervjutillfället. Efter att intervjun har transkriberats har inspelningen 

raderats. Inspelningen gjordes med hjälp av Pamela for Skype, vilket är en pro-

gramvara som gör det möjligt att spela in samtal och spara dessa som en vanlig 

ljudfil på datorns hårddisk. 

3.7 Respondenturval 

Med cirka 134 000 distansstudenter i Sverige (under läsåret 2009/2010) 

(Högskoleverket, 2011b) finns ingen möjlighet att intervjua tillräckligt många 

studenter för att göra några generaliseringar. Det är inte heller praktiskt möjligt att 

göra ett statistiskt urval. Eftersom vår avsikt inte är att kunna generalisera utan att 

istället ge en djupare inblick i hur studenter arbetar vid grupparbeten har vi valt att 

göra ett ändamålsenligt urval. Vi har kontaktat sex stycken distansstudenter som 

vi känner och som har varit villiga att bli intervjuade. 

3.7.1 Hantering av uteblivna svar 

Eftersom vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med distansstudenter som 

varit intresserade av att delta i undersökningen har vi inte behövt hantera några 

uteblivna svar. Vi har alltid haft möjlighet att följa upp våra fastställda frågor med 

följdfrågor om respondenten har missuppfattat frågan eller inte haft något klart 

svar. 

3.8 Analys av insamlad data 

För att kunna presentera några resultat av en undersökning måste insamlad data 

analyseras, antingen genom statistiska (kvantitativa) metoder eller textbaserade 

(kvalitativa) metoder. Det är dock inte så enkelt som kvantitativ eller kvalitativ 

eftersom det inom respektive kategori finns ett antal underkategorier. Gemensamt 

för de kvantitativa metoderna är att de baseras på siffror, statistik och mätbara 

data som sedan beräknas, analyseras och sammanställs till någon form av resultat. 

De kvalitativa metoderna är mer flytande eftersom man här behandlar responden-

ternas fria svar i form av text. Därför finns det inte heller någon färdig metodik för 

att analysera kvalitativ data utan varje forskare får utveckla sin egna, för projektet 
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eller ämnet, passande metod. Patel och Davidson (2011) föreslår en arbetsgång 

där forskaren läser och läser om respondenternas svar tills mönster, kategorier och 

relationer börjar framträda, sedan väljs beskrivande citat ut och analyseras och 

slutligen presenteras citaten med tillhörande tolkning för läsaren av rapporten. 

3.8.1 Vår kvalitativa dataanalys 

I enlighet med Gillhams (2005) mer detaljerade beskrivning av samma tillväga-

gångssätt som Patel och Davidson (2011) förespråkar har vi förberett analysarbe-

tet genom att transkribera de intervjuer vi har genomfört. Dessa transkriberingar 

har sedan sammanställts i ett gemensamt dokument där alla respondenters svar 

grupperas per fråga, i syfte att få ett mer överskådligt material. 

Vi har därefter kategoriserat de svar vi fått, vilket vi gjorde genom att med så få 

ord som möjligt benämna de svar vi fått på våra frågor. Efter att ha kategoriserat 

transkribering nummer två, gick vi tillbaka till den första transkriberingen och 

identifierade lika eller snarlika kategorier och samlade dessa i en gemensam kate-

gori. Detta förfarande upprepades efter varje kategoriserad transkribering. Till sist 

hade vi cirka 45 kategorier som vi, baserat på vår forskningsfråga och kategorier-

nas utformning, ytterligare kunde slå ihop. Slutligen hade vi samlat in alla katego-

rier i följande områden: 

 Anledningar till att arbeta individuellt 

 Hur/varför grupper bildas för samarbete på distans 

 Kooperativt eller kollaborativt samarbete och motivation för det ena eller 

andra 

 Synen på distansstudier och samarbeten 

 Svårt och lätt med samarbete på distans 

 Vad som påverkar verktygsvalet vid samarbeten på distans 

Dessa områden utgjorde sedan varsin sektion i analysfasen, i empiri- och analys-

kapitlen har vi ändrat rubrikerna något för att få en mer följsam läsning. I kapitel 

fyra presenterar vi citat och sammanfattningar från våra respondenter inom re-

spektive kategori, i kapitel fem analyserar och tolkar vi sedan respondenternas 

svar och sätter dem i relation till vårt teoretiska ramverk. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt redovisar vi vår datainsamling. Vi har intervjuat sex personer som 

studerar eller som tidigare har studerat på distans. Två av respondenterna är 

programstudenter och resterande respondenter har vid något tillfälle de senaste 

åren studerat fristående kurser. Respondenternas ämnesval och åldrar skiljer sig 

åt. För att hålla våra respondenter anonyma har vi gett dem varsitt fingerat 

namn. 

4.1 Anledningar till att arbeta individuellt 

Som en utgångspunkt till frågorna om samarbete på distans ville vi ta reda på hur 

våra respondenter föredrar att arbeta på distans och anledningen till den preferen-

sen. Samtliga respondenter är eniga om att de föredrar att arbeta individuellt när 

de studerar på distans. Anders sammanfattar det som samtliga respondenter anser 

vara fördelen med individuellt arbete vid distansstudier: ”det är ganska skönt att 

inte behöva vara beroende av andra, man kan styra sin tid och sitt arbete helt själv 

utan påverkan av andra”. Flera av våra respondenter jämför också distanssamar-

bete med arbetsformer de anser vara bättre:  

”annars tycker jag grupparbeten oftast ger mer, man kommer ju längre 

i sina tankar när man diskuterar med andra, men det måste jag nog 

säga att det blir... just när man läser på distans är det ju enklare och 

smidigare att [arbeta med uppgifterna] själv” (Anna) 

”det är enklare att få uppgifterna gjorda [vid individuellt arbete]. I en 

grupp ska man försöka dela upp uppgiften, hitta mötestider och 

sådant. Det känns mer tidseffektivt att arbeta själv, då får jag 

dessutom inblick i alla delarna av uppgiften, ibland kan det ju vara så 

att man tappar någon del av en uppgift för att någon annan i gruppen 

gör den” (Sofie) 

Stina upplever frustration vid distanssamarbete och beskriver situationen i sin 

motivering för att arbeta individuellt: 

”att göra uppgifter ihop med folk på distans kan det bli lite så att man 

får gå och vänta på svar från den och sen får man vänta där och så kan 

man liksom inte komma in ett flyt på samma sätt som om man gör det 

själv.” 

Kenneth ser skillnader i personlighet som en anledning till varför grupparbeten är 

problematiska: ”lite olika [som] personer; en del vill ju göra allting en månad 

innan [inlämningsdatum] medan en del gör uppgiften två timmar innan den ska 

lämnas in.” 
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4.2 Synen på distansstudier och samarbeten 

Alla våra respondenter har valt att läsa fristående kurser eller hela program på 

distans av olika anledningar, de flesta har dock även provat på att studera på plats 

på ett universitet. Vi ville ta reda på vilka skillnader de ser mellan distansstudier 

och ”vanliga” studier. För Kenneth är distansstudier en positiv upplevelse. 

”Jag tror att egentligen är det mindre problem med att samarbeta på 

distans, […] när man jobbar på distans så håller man sig till ämnet, när 

man jobbar i grupp [inte på distans] då flamsar man ut, då pratar man 

om hundra andra [saker] utom det man ska prata om […] Jag tror att 

man kan vara mer målinriktad på själva problemet, men att 

kreativiteten med de andra och många idéer det kanske man förlorar 

lite på distans.”  

Sofie har överlag en positiv upplevelse av distansstudier, men nämner ändå att det 

finns saker hon saknar i jämförelse med campusstudier: 

”Att kunna fråga personen bredvid sig om man har ett problem eller 

en fundering över något. Det går ju inte att få ett direkt svar på 

distans… man får maila, eller chatta vilket inte blir lika direkt som en 

uttalad fråga och ett uttalat svar. Sitter jag dessutom med något där jag 

inte kan komma vidare om jag inte får hjälp så är det otroligt 

stressande.”  

Liksom Sofie upplever Stina ibland att distansstudieformen orsakar frustration: 

”[på distans] får man ju inte svar direkt; man kan diskutera och få svar 

och gensvar direkt när alla är på samma plats. […] ibland kan man ju 

ha halvkrångliga frågor [där] man inte riktigt vet hur man ska 

formulera sig i tal och det kan vara ännu svårare att formulera det i 

skrift så jag tror det är mycket lättare för missförstånd när man 

[frågar] via distans. Sedan inser man [kanske] att man får ett svar på 

distans där [man tänker att] ’nej men det var inte så jag menade…’ då 

tar det mycket längre tid innan man får svar igen […] om alla däremot 

är i samma rum så kanske man hade rett ut den frågan på fem 

minuter.”  

Sofie och Stina är de två av våra respondenter som gått in djupare på avsaknaden 

av personlig kontakt vid distansstudier. Av dessa två studerar Stina idag på plats 

på ett campus, medan Sofie på en följdfråga uppger att hon troligen skulle göra ett 

annorlunda val angående distansstudier om hon började studera idag: ”[i]dag 

skulle jag nog välja att läsa själva utbildningen på plats, men läsa de valfria 

kurserna på distans för att få tillgång till det stora utbudet av ämnen och kurser”.  
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Anders kommenterar sin syn på distansstudier kontra campusstudier som att ”den 

största skillnaden är att man får ha bra koll på sig själv och att man faktiskt själv 

avsätter tid till att arbeta med uppgiften. Man har ingen direkt att ta hjälp av 

medan man är själv”. 

4.3 Organiserandet av grupper 

När studenter har instruerats att samarbeta i grupper kan gruppsammansättningen 

antingen göras av läraren eller av studenterna själva. Några av våra respondenter 

har deltagit i lärarsammansatta grupper och har därmed inte haft någon influens 

över vilka de ska samarbeta med. Detta ses dock som positivt, Maria berättar: 

”[Lärarindelade grupper] tror jag var väldigt bra […] när man läser på 

distans och man är så många, det kanske var 60-70 personer. Skulle 

man då själv börja leta efter vilken grupp ska jag tillhöra och […] nej, 

det tycker jag var bra att vi blev tilldelade. Absolut.” 

Stina uppger att hon uppskattade tilldelade grupper av en annan anledning, den att 

det ges lite variation i gruppsammansättningen och att man inte väljer samma 

medlemmar som man alltid gör: ”då får man plugga lite med olika personer, 

annars finns det ju en risk att man väljer dem man alltid umgås med och det är kul 

att umgås med lite nya människor.” 

Vi har frågat samtliga respondenter vad de bedömer som avgörande vid egna 

gruppbildningar. Stina svarar att tidigare relationer spelar en stor roll: 

”Då handlade det oftast om [att] det är dem som man umgås med i 

klassen, som man kanske käkar lunch med, som man kanske umgås 

med på fritiden. Det blir ju alltid små sub-grupper i en så pass stor 

klass, och då handlade det nog oftast om att man väljer dem.” 

Anders svarar att ”[det är] naturligt att slänga iväg ett mejl till någon som man 

arbetat med tidigare och fråga honom eller henne ifall det finns en ledig plats.” 

Sofie berättar att i hennes fall var det hon som blev kontaktad av en bekant inför 

första samarbetet. Hon ger också ett exempel på en metod hon själv valt att an-

vända för att få tag i gruppmedlemmar: ”Jag och en av mina medstudenter hade 

träffats tidigare, så hon tog kontakt med mig. Sedan ’annonserade’ vi på kursens 

forum efter andra medlemmar”. Sofie avslutar med ”sedan dess har jag oftast 

jobbat med samma personer i flera kurser” och att ”nu är vi några stycken som 

fungerar väldigt bra ihop och ’känner’ varandra”.  

När grupperna väl har satts samman behöver mötestider bestämmas. Våra respon-

denter har använt olika metoder för hur tider bestäms. Sofie berättar att ”vi brukar 

komma överens om nästa mötestid på mötena”, Anders har liknande erfarenheter: 

”vid varje sammankomst så bestämmer vi upp tid för nästa och då alla kan.”  
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Anna och hennes grupp hade ett annat sätt att organisera sina möten på. De hade 

ingen löpande tidsbestämning utan gjorde allting klart redan vid start. 

”den här kursen började med att vi var på plats i Karlstad och då när vi 

var där så bestämde vi en tid varje vecka så vi hade samma tid varje 

vecka, återkommande, som vi träffades över nätet då och det var en tid 

som alla kunde.” 

Alla respondenterna nämner att det gäller att hitta mötestider som passar för alla 

deltagarna i en grupp. Sofie berättar att: 

”sedan får man kompromissa. Jag är heltidsstudent och föredrar att 

plugga på dagtid, men beroende på vem man jobbar med och när de 

kan så blir det lite olika tider. Har man ett jobb har man ju inte samma 

flexibilitet med tider och då får jag naturligtvis anpassa mig till den 

personens tider.” 

Anders berättar samma sak, ”ibland har någon varit tvungen att arbeta eller hålla 

på med något i en annan kurs och då anpassar vi vår mötestid till det”. 

Anders och Sofie, som båda har använt flexibla mötestider, har inte haft några 

problem med frånvarande gruppmedlemmar. Övriga respondenter har använt fasta 

mötestider och de har erfarenhet av frånvarande gruppmedlemmar och olika sätt 

att hantera problemet. Stina berättar hur hennes grupp hanterade situationen: ”då 

säger vi att ’okej, då kan inte du vara med, men då får du läsa det [stycket] tills 

nästa gång’ eller ’då ska du ha skrivit det’”. 

Stina berättar även varför man hellre ger frånvarande medlemmar uppgifter och 

startar mötet ändå med de deltagare som inte har förhinder, istället för att boka in 

nya tider då alla kan: 

”ofta kanske det är fem i en grupp men att det [bara] är tre som kan 

träffas samtidigt [eftersom] de andra två kanske är lite problem, men 

då träffas de tre och så börjar man ändå annars får man aldrig nånting 

gjort.” 

Även Anna visar prov på att man i hennes grupparbeten agerade på liknande sätt. 

De hade bestämda tider varje vecka och sedan fick deltagarna anpassa sig efter 

dessa tider: ”nån gång kanske nån inte kunde […] då fick vi ta en annan tid eller 

att vi träffades ändå”. Kenneth har erfarenhet av grupparbete där kommunikatio-

nen med de frånvarande gruppmedlemmarna inte fungerar: ”vi var väl fem eller 

sex stycken i gruppen, det var jag och kanske en eller två till som gjorde inlägg, 

resten [struntade] ju i det överhuvudtaget”. 
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4.4 Kooperativt eller kollaborativt samarbete? 

Det görs en åtskillnad mellan kooperativt samarbete, där deltagarna i ett samar-

bete bryter ned en uppgift i mindre delar varvid dessa mindre delar sprids på del-

tagarna, och kollaborativt samarbete, där deltagarna i ett samarbete tillsammans 

löser uppgiften. I våra intervjuer har vi tillfrågat respondenterna både hur de 

själva föredrar att samarbeta gällande denna aspekt och även hur de faktiskt sam-

arbetar när de ställs inför uppgifter som kräver samarbete i någon form. 

Stina beskriver hur ett kooperativt grupparbete kan se ut:  

”den övervägande delen är att man gör varsin del och sen samlas man 

allihop och sätter ihop det tillsammans och ser att det blir en röd tråd 

och ungefär samma språk och så. […] Man skriver ju väldigt olika och 

det kan ju se lite roligt ut ifall man inte ändrar lite.” 

De flesta respondenterna var tydliga med att de föredrar en kooperativ ansats. 

Maria motiverar varför hon anser att kollaborativt samarbete inte fungerar på di-

stans: ”[samarbetet] ska gå snabbt, en del jobbar inte lika mycket, en del har inte 

lika mycket tid”. Flera av respondenterna tar upp tidsaspekten i sina motiveringar 

till varför kollaborativt samarbete inte används. Stina berättar att ”det tar [en] sån 

evighet mycket längre tid att göra ett grupparbete helt ihop... väldigt ineffektivt 

blir det”, Sofie instämmer med att ”det känns som ett stort slöseri med tid.” 

Kenneth tar istället upp det han anser vara den stora fördelen med kooperativt 

samarbete: ”då har jag åtminstone gjort min bit” medan Anders utvecklar sitt re-

sonemang lite mer: ”det känns naturligt att dela upp komplexa 

[inlämningsuppgifter] för att få en mer hanterbar uppgift […] att kunna ha sin 

egna lilla bit att jobba med gör det enklare och snabbare att få fram något utan att 

man måste dubbelkolla eller debattera fram och tillbaka med andra om det.” 

Anna är ensam respondent i att uttrycka en önskan om att anamma den kollabora-

tiva ansatsen. Realiteten för henne är dock en helt annan: 

”jag föredrar att alla jobbar tillsammans med hela uppgiften. För 

återigen tycker jag att i diskussionen när man jobbar ihop, det är då man 

kommer längst […] jag föredrar alternativ två [kollaborativt] absolut 

men det blir ofta alternativ ett [kooperativt]” 

När frågan kommer upp om varför hon tror att det oftast blir det kooperativa ar-

betssättet, dyker samma svar upp som de andra respondenterna angivit: 
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”jag tror det handlar om effektivitet och tid och så, att det är många 

som tycker att det ska gå... att man inte riktigt har tid med att sitta... att 

alla sitter med samma [uppgift] och allting. Man blir tidsmässigt 

effektivare.” 

Ett flertal av våra respondenter reflekterar spontant över huruvida det kooperativa 

samarbetssättet är det mest lärorika. Marias resonemang gäller insikten i uppgif-

tens olika delar: ”man kan ju naturligtvis [den del] bäst [som] man gjort själv. Så 

blir det ju. [Övriga delar] är man ju inte så insatt i. Jag vet inte om det är den bästa 

inlärningsmetoden, egentligen, för grupparbeten.” Samma erfarenhet har Sofie: 

”delar man upp uppgiften får man i och för sig sämre inblick i vissa delar av 

uppgiften.” Stina nämner istället en fördel med kollaborativt samarbete: ”man 

diskuterar mycket mer, vilket ju är bra på ett sätt för det lär man sig ju [av]”. 

4.5 Samarbete på distans – fördelar och nackdelar 

Distansstudier är på många sätt annorlunda än studier på ett fysiskt campus; 

kommunikation sker med datorns hjälp istället för direkt från person till person. 

Våra respondenter har fått ge sin syn på saken och både fördelar och nackdelar 

med avsaknaden av fysisk närvaro kommer fram, Anna berättar att: ”det blir inte 

samma flyt i samtalet i och med att man måste skriva samtidigt. Man måste också 

välja orden på ett annat sätt när man skriver än när man pratar”. Annas åsikt delas 

av flera av de respondenter som har samarbetat via chatt eller forum där kommu-

nikationen varit enbart av skriftlig karaktär. Maria ser dock den skriftliga kommu-

nikationen som en av fördelarna med att arbeta via chatt eller forum: 

”Träffar du någon har du ju mycket mer ord och du kan läsa av 

nyanser och kroppsspråk och så där, det kan du ju inte när du läser 

eller när du bara har text. Det tycker jag är den stora skillnaden, det 

blir mer koncentrerat och man tänker mer på hur man skriver och så.”  

En stor nackdel som de flesta av våra respondenter nämner är tekniken, som långt 

ifrån alltid fungerar optimalt. Sofie har samarbetat via ett e-mötesverktyg: 

”Sedan har vi ju verktygen som kan trilskas rätt bra, bland annat blir 

det ofta fördröjningar vilket gör konversationen väldigt upphackad när 

man börjar prata i munnen på varandra, tystnar och sedan ska komma 

överens om vem som ska prata först […] Det är problem då och då; 

problem att logga in, eller visa dokument eller så blir man utkastad 

utan anledning.” 

En stor fördel med distansstudier är den flexibilitet gällande tid och rum som stu-

dieformen tillåter, Anders berättar att ”största fördelen är att vi kunnat plugga på 

den eller de tider som passat bäst. Om vi har ett möte och jag skall göra A och 

någon annan B så behöver vi ju inte göra det samtidigt.” 
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4.6 Samarbeten på distans – val av verktyg 

För att man på distans skall kunna samarbeta med andra studenter så behövs något 

slags verktyg för att skapa kommunikationsmöjligheter personerna emellan. 

4.6.1 Föreläsningar och gruppmöten 

Adobe Connect är ett virtuellt konferenssystem som används vid flera högskolor 

och universitet i Sverige. Dess funktion är att möjliggöra för distansstudenter att 

följa föreläsningar och seminarier. Oftast sker detta genom att en handledare, som 

är en superanvändare med mer rättigheter, anpassar ett virtuellt rum för det gäl-

lande ändamålet och sedan ansluter studenterna till rummet. Rum kan även skapas 

och tilldelas användare som fritt får använda dessa för samarbete. Funktioner är 

bland annat tal, video samt visning och redigering av dokument (Adobe, 2012). 

Skype är ett program för telefoni via datorn som möjliggör för en eller flera delta-

gare att kommunicera via röstsamtal, videosamtal eller snabbmeddelanden (chatt). 

Den stora fördelen med Skype är att det är gratis (både programmet och nyttjandet 

av detta) så länge som alla deltagarna använder Skype. I de fall där man ringer till 

en vanlig telefon tillkommer en taxa som är betydligt lägre än för vanliga telefon-

samtal, vilket ger stora besparingar vid internationella samtal. Anledningen till 

gratiskommunikationen är att Internet används som kommunikationsbärare. Pro-

grammet erbjuds för ett stort antal operativsystem (Skype, 2012). 

Två av våra respondenter har använt sig av Adobe Connect för sina grupparbeten, 

Sofie berättar att: 

”Adobe Connect är universitetets verktyg, eller jag menar att 

universitetet använder det för föreläsningar, och vid grupparbeten kan 

vi få egna rum där vi kan mötas. Dessutom är Adobe Connect 

komplett, man får liksom alla delar. Annars ska man prata via ett 

verktyg samtidigt som respektive deltagare har ett dokument öppet 

och så ska man försöka synka skrollningen i dokumentet.” 

Anders anger följande fördelar med att använda sig av e-mötesverktyg vid grupp-

möten: ”vi kunde ju prata med varandra och dela våra dokument. Vi kunde visa 

dem för varandra och sedan komma överens om hur vi går vidare.” Även Anders 

har använt sig av Adobe Connect i samarbetet med gruppmedlemmar. På frågan 

om hur valet av e-mötesverktyg gick till berättar han att: 

”Vi valde väl egentligen inte alls, det var universitetet som [slutade 

använda] Marratech och [istället] använder Adobe Connect för att 

sköta lektioner. Jag vet förresten att vi vid något tillfälle använt Adobe 

Connect för att samarbeta [också], vi fick något liknande rum som 

lektionerna hålls i och kunde använda detta för att plocka upp 

dokument på [vår egen] dator och visa och diskutera.” 
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Anders har dock synpunkter på användarvänligheten hos det av universitetet till-

handahållna e-mötesverktyget: 

”Oftast skippade vi Adobe Connect för det är ganska knöligt med 

inloggningar och så, man blir dessutom utkastad emellanåt. Att helt 

och hållet skriva i dokument inne i Adobe var inte riktigt något 

alternativ för det går inte lika fort som när man öppnar upp något på 

[sin] egen dator.” 

Sofie beskriver samma fenomen och presenterar samtidigt sin lösning för att han-

tera detta problem, hon löser detta genom att helt enkelt välja ett annat verktyg när 

något krånglar med Adobe Connect. 

”Det är problem då och då, problem att logga in, eller visa dokument 

eller så blir man utkastad utan anledning. När det är riktigt tjurigt så 

kan det ta en evighet att logga in, och då använder vi Skype. Det 

fungerar inte lika bra som AC i och med att man inte kan se ett 

gemensamt dokument, men eftersom det bara är ibland så funkar det” 

Anders anger att han oftast använder verktyget Skype för gruppmöten, och han 

har även en motivering till varför Skype ligger nära till hands att använda: 

”Enkelt, alla visste vad Skype var. Vi har ju varit lite blandad kompott 

vad gäller datorvana, jag själv är väldigt van och använt Skype i andra 

sammanhang och de som hade mindre datorvana visste vad det var 

ändå.” 

4.6.2 Dokumentdelning 

Dropbox är en tjänst som tillhandahåller lagring i molnet, användaren installerar 

ett program på sin dator och detta ser sedan till att utpekade kataloger och filer 

synkroniseras mot Dropbox. Användaren kan dela ut kataloger till andra specifi-

cerade användare av Dropbox, varvid dessa också får en lokalt synkroniserad ver-

sion av katalogerna (Dropbox, 2012). 

Google Docs är Googles webbaserade kontorsprogram, som tillåter att man ska-

par, redigerar och exporterar dokument inom bland annat ordbehandling, kalkyl-

blad och presentationer (Google, 2012). 

Sofie anger att hon använder Dropbox för dokumentdelning, hon berättar sedan i 

vilka situationer detta användes: 
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”Oftast vid grupparbeten ska ju en rapport framställas och då är det 

bra att slippa skicka ett dokument mellan sig. Det gäller ju även 

bakgrundsmaterial, vi kan samla det på ett ställe istället för att var och 

en sitter på några filer, det är lättare att få en överblick över det 

tillgängliga materialet.” 

Anders förklarar varför man bytte e-postande av dokument inom gruppen mot 

Google Docs: ”det gjorde vi ett tag [svar på frågan om e-post användes för 

dokumentdelning] men det slutade vi med för det blev ganska förvirrat och man 

visste väl egentligen aldrig vilket som var det senaste dokumentet” 

Dessutom anges att det universitetstillhandahållna alternativet för dokumentdel-

ning, Fronter, inte fungerar tillfredsställande. Detta faller på grund av användar-

vänligheten, det vill säga att (till exempel) Dropbox konfigureras och sedan sköter 

sig självt, medan man däremot måste logga in i Fronter varje gång innan man kan 

nå de gemensamma mapparna. Sofie förklarar: ”Tidigare har vi använt olika delar 

av Fronter, typ delade dokument och gemensamma mappar, men det har aldrig 

funkat riktigt bra, man ska ta omvägen via Fronter för allt då.” 

4.6.3 Forum och chatt 

Flera av universitetens lärplattformar har någon slags funktion för forum, där stu-

denterna kan kommunicera genom att lämna ett elektroniskt meddelande som nå-

gon annan kan besvara när det passar denne. Ofta finns även en chatt-funktion där 

man i realtid kan skicka textmeddelanden till varandra, ofta med tilläggsfunktio-

ner som att bifoga filer eller symboler för sinnesstämningar. 

Anna har följande erfarenheter av grupparbeten via chatt och förklarar att ”allt 

samarbete var ju genom First Class och då hade vår grupp som ett eget rum eller 

konferensrum [...] vi var i chatten och genom ’vår’ sida, alltså vårt konferensrum, 

med dokument och så... som vi samarbetade.” 

Även Stina förklarar sin användning av forum och chatt, hur dessa verktyg använ-

des för att kommunicera och samarbeta mellan studenter, men även att kontakt 

med lärare sköttes denna väg. 

”det var om vi behövde diskutera något oss studenter emellan, man 

kunde ge tips och råd om hur man funderade och hur man tänkte. Det 

var också det sättet som man kunde nå lärarna på, där lade vi också ut 

frågor till lärarna som då svarade.” 

Stina nämner dock att i vissa fall var forumet inte tillräckligt vid kontakt med lära-

ren, utan hon tvingades att använda sig av ytterligare verktyg: ”då handlade det 

nog om någon fråga och så lade jag ut den på forumet men [sedan] tog det sån tid 

innan läraren svarade så att jag skickade mejl också för att trycka på lite.” 
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En annan student, Maria, som också har använt sig av lärplattformen First Class, 

använde också enbart chatt vid samarbetet. Inga problem framkommer vid inter-

vjun, men det framförs inga alternativa kommunikationssätt heller och Maria kon-

staterar att hennes grupp inte sökte andra verktyg än det som universitetet tillhan-

dahåller: ”det var väl för att det var det de kunde erbjuda, det var väl så långt de 

hade hunnit i utvecklingen på universitetet, tror jag. Det var det det hängde på.” 

Med enbart chatt som kommunikationssätt fann vi anledning att ställa följdfrågor 

om hur det fungerade och om man upplevde några problem med användningen. 

Anna beskriver sina erfarenheter: 

”man hinner inte riktigt med i chatten, nån skriver snabbare än nån 

annan och [ibland] har man börjat svara på [ett inlägg] eller skriva 

nånting [och sedan] hinner nån annan innan och så kanske när jag är 

färdig [med mitt inlägg] då har man kommit på en annan vinkling. När 

man sitter i [samma fysiska rum] kan man hela tiden flika in på ett 

annat sätt, i chatten måste man ju vänta in varandra och det var ett 

problem för vi var lite olika snabba på tangenterna.”  

Istället för att anpassa eller välja bort problematisk teknik valde Anna och hennes 

studiekamrater att utnyttja den visuella information man får när någon annan hål-

ler på att skriva något, man hanterade sedan problemen via en anpassning av 

kommunikationssättet. Anna anser vidare att verktyget duger för det ändamål som 

föreligger och trots att hon visar medvetenhet om andra verktyg för kommunika-

tion, valde Anna och hennes studiekamrater att behålla det verktyg de har. 

”man lärde ju sig lite allteftersom att man väntade in varandra. Man 

ser ju när nån håller på och skriver på chatten och då, istället för att 

jag börjar skriva någonting och slänger in, så kan ju jag faktiskt vänta 

[...] vi tyckte väl ändå att det funkade med chatten till det som vi 

behövde [...] jag vet att andra i samma kurs till exempel använde 

Skype.” 
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5 Analys 

I detta kapitel utgår vi från vårt teoretiska ramverk och ställer detta emot empirin 

inhämtad från respondenterna. Vi tolkar våra respondenters svar och pekar på 

samband mellan dessa och den tidigare framlagda teorin. 

5.1 Anledningar till att arbeta individuellt 

Distansstudenter vill ha kontroll över hur uppgifter utförs – och framför allt att de 

utförs. I studien av Boling et al. (2011) beskriver en distansstudent att hon hellre 

tar sig an hela uppgiften själv än att samarbeta och därmed vara utlämnad till att 

samarbetet med andra eventuellt påverkar hennes betyg. Våra respondenter näm-

ner inget om betyg utan fokuserar mer på problem med utförandet (avsnitt 4.1, 

sidan 28). Valet att studera på distans istället för på ett campus verkar vara en pri-

oriteringsfråga: man vill studera men av någon anledning är man inte villig att 

flytta eller pendla på daglig basis till en universitets- eller högskoleort. Anled-

ningarna till detta är otaliga, men resultatet av detta val blir en prioritering av ef-

fektivitet över social interaktion med sina medstudenter. Om samarbete är obli-

gatoriskt ska det ske så komplikationsfritt och tideffektivt som möjligt, är samar-

bete frivilligt kommer uppgiften att utföras individuellt eftersom distansstudenten 

då undviker att spendera tid på samkoordineringen med andra. 

Det finns även ett insyns- och kontrollelement involverat i anledningarna till var-

för våra respondenter vill arbeta individuellt. Rose (2002) anser att deltagarna i ett 

samarbete uppnår gemensam inlärning genom att de måste förklara för varandra 

hur de resonerar. I vår undersökning märks en tydlig riktning bort från den ge-

mensamma diskussionen för att istället riktas mot att dela upp uppgiften och en-

bart ha kortare koordineringsmöten. Detta innebär att inlärningen som Rose anför 

sätts ur spel medan studenterna också får sämre inblick i vissa delar av uppgiften 

(avsnitt 4.1, sidan 28). Återigen vinner effektiviteten över inlärningen, men re-

spondenterna är medvetna om detta och föredrar att förbättra situationen genom 

att arbeta individuellt. Uppdelningen av uppgiften har försakat större delen av 

diskussionen – individuellt arbete innebär att studenten helt väljer bort diskussion 

till förmån för inblick i uppgiftens alla delar. 

5.2 Synen på distansstudier och samarbeten 

Boling et al. (2011) anger i sin rapport att samhörighet med andra (både studenter 

och handledare) samt tillgång till handledare är något som främjar inlärningen. 

Flera av respondenterna har angett att de upplever begränsningar i kommunikatio-

nen vid distansstudier (avsnitt 4.2, sidan 29-30). Vi tolkar detta som att dessa 

kommunikationsproblem, oavsett vad de beror på, minskar känslan av samhörig-

het eftersom det naturliga samtalet försvinner. Det faktum att kommunikationen 

på distans ofta är skriftlig och asynkron, vilket innebär att den tar tid och kan bli 

utdragen, ökar medvetenheten om avståndet och påverkar samhörighetskänslan 

negativt. 
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Boling et al. (2011) nämner att anledningar till val av distansutbildning är flexibi-

liteten och bekvämligheten med dessa. Möjligheten att studera i sin egen takt och 

när man själv har tid är en stor faktor. Trots svårigheterna med att ställa frågor och 

få direkta svar eller feedback ser och uppskattar våra respondenter de stora förde-

larna med sina distansutbildningar (avsnitt 4.2, sidan 29-30). Som alla andra saker 

i samhället har distansstudier och campusstudier både fördelar och nackdelar och i 

slutänden handlar det om studentens personlighet och preferenser vilket som pas-

sar henne eller honom bäst.  

5.3 Organiserandet av grupper 

Beroende på hur grupper sätts samman vid grupparbeten har de individuella stu-

denterna mer eller mindre inflytande över gruppsammansättningen. Då grupper 

sätts samman av en lärare finns inget studentinflytande vilket upplevs som prak-

tiskt av respondenter som läst fristående kurser och därmed inte känt sina medstu-

denter (avsnitt 4.3, sidan 30-31). När studenterna själva får bilda grupper märks 

en tendens bland våra respondenter att försöka undvika den initiala, mindre pro-

duktiva period som Nilsson och Waldemarson (1994) samt Axelson och Thylefors 

(2005) pekar på (avsnitt 2.2, sidan 10) genom att samarbeta med personer som de 

redan känner eller är bekanta med (avsnitt 4.3, sidan 30-31). I avsnitt 5.1 har vi 

konstaterat att respondenterna prioriterar effektivitet i sina distansstudier; intresset 

av en mer ineffektiv period i grupparbeten är således obefintlig. 

Även inom sin mötestidshantering visar våra respondenter upp sin strävan efter 

effektivitet. Antingen sätter man upp en fast tid varje vecka för gruppmöten och 

sedan får frånvarande gruppmedlemmar kompensera för sin frånvaro, eller så be-

stämmer man mötestiderna från möte till möte och prioriterar därmed samtliga 

gruppmedlemmars närvaro (avsnitt 4.3, sidan 30-31). Här finns också indikationer 

på ett samband där studenter som samarbetar via asynkrona medier använder fasta 

tider medan de som samarbetar synkront via e-mötesverktyg föredrar att ha flexi-

bla mötestider. 

5.4 Kooperativt eller kollaborativt samarbete? 

Bland våra respondenter finner vi en överväldigande majoritet för att arbeta ko-

operativt, en arbetsform som enligt Dillenbourg och Schneider (1995) består av att 

uppgiften delas i mindre delar och sedan fördelas mellan de involverade grupp-

deltagarna. Paulus (2005) anger att en anledning till att den kooperativa ansatsen 

väljs, är att uppgiften måste bli klar i tid. Vid Korenkova och Molinas (2007) un-

dersökning uppgav endast 16 % av respondenterna att de föredrar att arbeta kolla-

borativt. Av våra respondenter föredrar endast en person av sex att arbeta på detta 

sätt, och även hon tvingas oftast att arbeta kooperativt eftersom hon är i minoritet 

(avsnitt 4.4, sidan 32-33). Våra respondenter uppger ett antal olika anledningar för 

kooperativt och mot kollaborativt samarbete (avsnitt 4.4, sidan 32-33), men vi kan 

se att återigen är effektiviteten högprioriterad. Flera av respondenterna visar dock 
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en medvetenhet om att denna konstanta prioritering av effektivitet inom samarbe-

ten kan ha en negativ påverkan på till exempel inlärningen och förståelsen av stu-

diematerialet (avsnitt 4.4, sidan 32-33).   

5.5 Samarbete på distans – fördelar och nackdelar 

Bland våra respondenter finns både personer som enbart samarbetat via asynkrona 

verktyg, där deltagarna inte behöver närvara i diskussionen vid samma tillfälle, 

och deltagare som samarbetat via synkrona verktyg där mötet genomförs via di-

rekt kommunikation. 

Swan (2003) påstår att asynkrona verktyg ofta upplevs som demokratiska (avsnitt 

2.5, sidan 13-15). Vår tolkning av respondenternas svar är att man upplever forum 

som fördelaktiga vid samarbete på distans, eftersom alla ges tillfälle att skriva och 

uttrycka sin åsikt. Det spelar ingen roll om någon är långsammare att skriva eller 

analysera ett problem, eftersom arbetet utförs i egen takt. 

Taylor (1995) definierar den fjärde generationen av distansutbildning bland annat 

som att studenter ges större möjligheter att studera oberoende av rum eller tid (av-

snitt 2.1, sidan 9). Studenter kan befinna sig nästan var som helst geografiskt och 

även anpassa studietakten till sina egna förutsättningar. Av våra respondenters 

svar utläser vi att man anser att den största fördelen är just att en persons arbete 

inte behöver ske samtidigt som en annans, utan det är möjligt att göra detta när 

man själv har tid. 

Daft et al.(1987) anger att direktkommunikation mellan två människor placerar 

sig högst upp på skalan över rik kommunikation (avsnitt 2.5, sidan 13-15). Vi 

uttyder våra respondenters svar som att vid enbart skriftlig kommunikation vid 

distansstudier, upplever man problem för att det inte finns möjligheter att använda 

kroppsspråk. För att kompensera detta måste skriven text vara noga genomtänkt 

för att inte bara frambringa sitt budskap, men även för att den inte skall misstol-

kas. 

Hillman et al. (1994) har definierat ett learner – interface samspel som alla andra 

samspel är beroende av (avsnitt 2.4, sidan 11-13). Vi tolkar våra respondenters 

svar som att tekniken är en stor problemfaktor och därmed att en uppenbar nack-

del med distansstudier är att de kräver mer tekniskt kunnande än traditionella stu-

dier. Vid distansutbildningar förutsätts att deltagarna lär sig bemästra verktygen 

som ska användas. Dagens distansutbildning – via datorer, Internetuppkopplingar 

och digitala verktyg – innebär dock, trots sina många fördelar, ett flertal punkter 

där icke funktionell teknik kan försvåra samarbeten, oavsett studenternas kunskap 

om handhavandet av densamma. 
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5.6 Samarbeten på distans – val av verktyg 

I stycke 5.2 har vi fått reda på att en svårighet med distansstudier och samarbete är 

att det är svårare att ställa frågor på ett naturligt sätt och att få ett snabbt svar. I 

den uppdelning av synkrona och asynkrona verktyg som Serçe et al. (2011) gör, är 

alltså de asynkrona verktygen inte lämpliga för de situationer som kräver en mer 

naturlig och flytande kommunikation deltagarna emellan. Detta verifieras av 

McInnerney och Roberts (2004) som anger att synkrona kommunikationer är ett 

sätt att möjliggöra för studenterna att interagera med varandra i realtid. 

5.6.1 Föreläsningar och gruppmöten 

Två av våra respondenter framhäver att man använder Adobe Connect för att följa 

föreläsningar och hantera grupparbeten. Som verktyg placerar detta sig högt på 

Daft’s ”Hierarchy of Media Richness” (Daft et al., 1987), då det tillåter använ-

dandet av ljud, video, dokumentvisning och chattmeddelanden, allt i realtid. Detta 

verktyg har respondenterna inte valt själva för föreläsningar utan det är det verk-

tyg man måste använda ifall föreläsningar och seminarier skall kunna följas. Där-

emot anger respondenterna att man valt detta verktyg för grupparbete och grupp-

möten på grund av att det innehåller allt som behövs, istället för att kombinera 

andra verktyg för att uppnå röstkommunikation och visning av dokument för var-

andra. 

Vår tolkning är att Adobe Connect stundtals upplevs problematiskt då det kräver 

extra inloggningar, inloggningarna tar tid, ljud förvrängs eller uteblir och att 

skriva i dokument är inte lika effektivt som att skriva på en lokal dator. I sin mo-

dell över vad som påverkar valet av ett visst verktyg, anför Zhang (2010) att om 

ett verktyg är intuitivt, lätt att förstå och enkelt att använda, då har det en positiv 

inverkan på attityden att använda verktyget. Eftersom Adobe Connect uppfattas 

som bristande vad avser enkelhet, ser sig studenterna om efter alternativa verktyg. 

Dessa används när Adobe Connect krånglar eller om den fulla funktionaliteten i 

Adobe Connect inte behövs. 

Ett verktyg som respondenterna anger som alternativ är Skype. Eftersom Skype 

inte har möjlighet till att dela dokument i realtid eller de möjligheter som Adobe 

Connect erbjuder till hantering av deltagares rättigheter eller visning av deltagar-

nas status, hamnar Skype lägre på skalan definierad av Daft et al. (1987). Att man 

trots det väljer att använda Skype, anser vi bero på att det är enklare och mer 

transparent att använda. Skype kan starta automatiskt utan att kräva ytterligare 

inloggningar, vilket gör det mindre irriterande att använda. Zhang (2010) anger att 

åtkomlighet, främst kostnad, påverkar val av verktyg likväl som enkelheten att 

använda verktyget  

Skype tillhandahålls inte av universiteten respondenterna studerar vid, men är ett 

verktyg som är välkänt och de flesta vet vad det är. Eftersom Skype förutom att 
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vara välkänt även är gratis att installera och använda (vid kommunikation mellan 

Skypeanvändare), tolkar vi detta som att respondenterna upplever detta som mer 

åtkomligt vilket därmed gör det attraktivare. 

Avsaknaden av dokumentvisning är ett problem med Skype enligt våra respon-

denter. Att det ändå används tyder på att man föredrar detta verktyg vid situatio-

ner som inte kräver de funktioner Adobe Connect erbjuder. 

5.6.2 Dokumentdelning 

I många av de samarbeten som våra respondenter berättar om, har producerandet 

av dokument, såsom en rapport eller uppsats, varit en central del. Dropbox använ-

des hellre än e-post för distribution av rapporter och dess delar (avsnitt 4.6.2, si-

dan 35-36). Detta program är gratis att använda och efter initial installation sköter 

programmet synkronisering automatiskt, vilket e-post inte gör. Zhang (2010) på-

pekar att användbarhet är en anledning till att ett visst verktyg föredras framför ett 

annat. Eftersom respondenterna anger överblick och smidighet som skäl till varför 

de föredrar att inte e-posta dokument (avsnitt 4.6.2, sidan 35-36), tolkar vi att 

största anledningen till att Dropbox föredras är att det är mer lämpat och använd-

bart för denna typ av uppgifter. 

Google Docs är ett annat verktyg som respondenterna föredrar att använda för 

dokumentdelning. Skälet till att använda detta anges till att man slipper förvirring 

om vilken version av ett givet dokument som är den aktuella (avsnitt 4.6.2, sidan 

35-36). Eftersom det är relativt enkelt att även e-posta och bifoga dokument, tol-

kar vi även här att användbarheten är den främsta anledningen till användandet. 

Respondenterna tar upp att universitetets egna verktyg, Fronter, har funktioner för 

dokumentdelning men inte fungerar tillfredsställande. Liknande problem som 

finns med Adobe Connect finns även med Fronter, man anger att det upplevs som 

omvägar att behöva logga in i Fronter innan gemensamma dokument nås (avsnitt 

4.6.2, sidan 35-36). Zhang (2010) pekar på enkelhet i sin modell som en bidra-

gande orsak till val av verktyg. Vi konstaterar att studenterna vill ha ett enkelt sätt 

med ett minimalt antal moment för att nå sina gemensamma dokument. Fronter 

kräver för många steg innan rätt funktion nås för att det skall ses som användbart. 

5.6.3 Forum och chatt 

Fyra respondenter har i sina samarbeten enbart använt sig av forum och chatt. Då 

dessa är textbaserade, placerar de sig lägre än både Adobe Connect och Skype på 

Daft et als. skala (1987). Daft et al. anger dock att även om ett medie hamnar lågt 

på skalan finns det ett användningsområde för mediet, om det som kommuniceras 

är väl definierat och inte kan missuppfattas. 

Flera respondenter anger att det inledningsvis är problematiskt att kommunicera 

via forum eller chatt (avsnitt 4.6.3, sidan 36-37) på grund av att deltagarna är olika 
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snabba i sitt skrivande och alla inte hinner med att svara innan konversationen gått 

vidare. Efter ett tag har man dock löst problemen. Vi tolkar det som att även om 

det finns vissa problem med verktygen forum och chatt inom respondenternas 

användningsområde lär sig deltagarna att hantera begränsningarna. De gör detta 

genom använda sig av den feedback och visuella ledtrådar verktygen ger, vilket 

enligt Daft et al. (1987) gör att verktyget placeras högre upp på skalan över rik 

kommunikation. 

De respondenter som studerat enstaka kurser visar en benägenhet att enbart an-

vända de verktyg som universitetet eller högskolan erbjuder (avsnitt 4.6.3, sidan 

36-37). Vi tolkar det som att anledningen till att studenterna valt att använda dessa 

verktyg har sin grund i det som Zhang (2010) presenterar som Techonology 

Accessibility och Perceived Ease of Use. Verktyget är direkt åtkomligt då det 

finns i den plattform som erbjuds och detta gör att studenterna finner det naturligt 

att använda verktyget ifråga. 

Ett problem som ligger utanför respondenternas kontroll är när man har forum 

som kontaktväg till handledaren och denne inte svarar inom den tid som respon-

denterna förväntar sig. Här tvingas studenten att e-posta handledaren istället, för 

att få snabbare hjälp med en fråga. Zhang (2010) anger Perceived Usefulness som 

en faktor som påverkar verktygsval, innebärande hur relevant verktyget är för det 

aktuella användningsområdet. Vår interpretation är att samma verktyg som tidi-

gare har upplevts som åtkomligt och naturligt att använda (forum) i detta sam-

manhang fallerar för att det inte är ett lämpligt verktyg att använda. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel sammanfattar vi de slutsatser vi har kunnat dra från vår undersök-

ning. Sedan diskuterar vi slutsatserna, tillvägagångssättet och vår metod. Slutli-

gen ger vi förslag på ämnen och undersökningar vi anser vara intressanta för 

framtida forskning. 

6.1 Slutsatser 

Genom vår undersökning och analys har vi försökt besvara frågan: hur samarbetar 

distansstudenter och varför används specifika verktyg i dessa samarbeten? 

Nyckelordet effektivitet genomsyrar distansstudenters agerande vid samarbeten; 

av den anledningen används ett kooperativt arbetssätt när individuellt arbete inte 

är möjligt. Distansstudenter försöker också undvika tidskrävande aktiviteter under 

samarbetet, oavsett om det handlar om att finna sina positioner i grupper, kom-

promissa med mötestider eller diskutera sig igenom ett helt grupparbete. 

I stor utsträckning använder våra respondenter det verktyg som deras högskola/ 

universitet tillhandahåller. Detta beror till större del på verktygets tillgänglighet än 

dess användbarhet, endast om ett verktyg orsakar problem vid användandet söker 

distansstudenterna ett mer användbart verktyg och då vänder man sig ofta till ett 

välkänt alternativ. 

6.2 Diskussion 

I vår undersökning har vi intervjuat två respondenter som är i slutfasen på en tre-

årig utbildning och fyra respondenter som har studerat en eller ett fåtal fristående 

kurser. De två programstudenterna visar upp en större mångfald i sitt verktygsan-

vändande och även en större medvetenhet om tillgängliga verktyg i sina studier 

jämfört med de studenter som studerar enstaka kurser. I nuläget kan man rimligen 

tänka sig att de som studerar enstaka kurser använder de verktyg som tillhanda-

hålls av utbildningsanordnaren och inte bryr sig om att undersöka alternativen 

utanför dessa. Däremot tycks de studenter som går längre utbildningar vara mer 

benägna att leta alternativa lösningar. Om vi hade intervjuat enbart studenter med 

flera års studier bakom sig, hade vi antagligen fått ett större underlag vad gäller 

användningen av olika verktyg för distansstudier. 

Vår datainsamling har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi hade 

initialt tanken att samla in data via frågeformulär med öppna frågor, men ändrade 

detta eftersom vi såg en risk i att respondenterna kanske skulle missuppfatta frå-

gorna och därmed lämna felaktiga eller inga svar. Genom att ha möjligheten att 

förtydliga frågor eller ställa följdfrågor, anser vi att vi fick mer relevanta och tyd-

liga svar. Om vi hade använt enkäter eller helt strukturerade intervjuer hade vi 

med största sannolikhet fått svar som inte haft samma rikedom och nyans, vilket 
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kunde inverkat negativt på våra möjligheter att tolka svaren och därmed besvara 

vår forskningsfråga. 

6.3 Reflektioner 

Något som vi praktiskt fick erfara var att intervjuer tar tid. Det tar tid att skapa 

frågor, kontakta tänkbara respondenter, genomföra intervjuerna och analysera 

dessa. En oväntat stor tidstjuv i sammanhanget var att transkribera intervjuer, vi 

konstaterade en faktor 1:6 (en minut intervju tar sex minuter att skriva ned). Inter-

vjuernas längd varierade mellan 25 och 35 minuter och varje transkribering tog 

därmed mellan 2,5 och 3,5 timmar. Vår nyvunna erfarenhet är att ta till så mycket 

tid man kan (inom rimliga gränser) för datainsamlingar av denna natur. 

Vårt antal intervjuer var hanterbart i analysfasen. Genom att skriva ut de transkri-

berade intervjuerna fick vi en god översikt över respondenternas svar och kunde 

göra en balanserad beskrivning. Vid en undersökning med ett större antal inter-

vjuer ser vi absolut behov av ett verktyg för att hålla reda på svar, kategorier och 

utvalda citat, för att hålla reda på allt insamlat material. 

Under arbetets gång med främst analysens tidiga stadier, kategoriseringen av data, 

uppstod stundtals tvivel på om vårt arbete verkligen var vetenskapligt. Vi hade 

ursprungligen inställningen att allt måste kunna räknas och presenteras i diagram 

och värden för att det skulle upplevas vara av vetenskaplig karaktär. Efter att ha 

gett våra respondenter fingerade namn som gjorde dem mer levande, valt ut pas-

sande citat för att skapa ett empiriskt underlag för analys och sedan analyserat 

empirin, har vi reviderat vår uppfattning om vad vetenskap innebär och ser kvali-

tativ data med kvalitativ analys som ett mycket bra sätt att utföra undersökningar 

av det här slaget. 

Vårt resultat är av den karaktär att vi fått en djupare insikt i hur några personer 

väljer att samarbeta och att detta skulle undersökas i en större omfattning, kanske 

på en nivå där alla studenter inom ett universitet eller högskola ingår. Detta skulle 

sedan i samband med våra förslag på fortsatt forskning, kunna användas för att 

utforma grupparbeten inom just det universitetet eller högskolan. 
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6.4 Förslag på framtida forskning 

När man genomför en undersökning med efterföljande analys hittar man ofta in-

tressanta perspektiv, sidospår eller outforskade, relaterade ämnen som inte platsar 

i den uppsats man för tillfället arbetar med. Vissa av dessa ämnen skulle vi vilja 

föreslå som möjliga uppslag till framtida forskning. 

 En undersökning av hur lärarna på distanskurser avser att gruppuppgifter 

ska lösas – kooperativt eller kollaborativt. 

 Undersöka hur individuellt arbete eller grupparbete utförs bland en bredare 

population, och vilka faktorer som ska till för att studenter ska vara mer 

benägna till grupparbete. 

 Undersöka hur verktygsanvändningen skiljer sig åt mellan studenter i 

slutfasen av en utbildning jämfört med de i början av samma utbildning, i 

syfte att identifiera outnyttjade verktyg som universitetet eller högskolan 

tillhandahåller. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Frågeområden:  

Samarbete på distans, användning av verktyg för distanssamarbete 

Uppvärmning 

Studerar du på distans idag? 

Vad studerar / studerade du, program eller fristående kurser? 

Vilket program studerade du? / Kan du nämna vad några av kurserna handlade 

om? 

Studentens föredragna arbetssätt 

Om du själv får välja, hur föredrar du att arbeta med uppgifter när du studerar på 

distans?  

I de fall där grupparbete varit ett inslag, vad gjorde att grupparbete uppstod?  

Välj det alternativ som du tycker stämmer bäst in på ditt föredragna sätt att 

grupparbeta. 

1.  Jag föredrar att dela upp uppgiften så att var och en gör sin del. 

2.  Jag föredrar att samarbeta med hela uppgiften så att alla arbetar tillsammans. 

Motivera ditt val. 

Organisering av grupparbeten 

Vid grupparbeten, tilldelades ni grupper eller fick ni sätta samman dessa själva? 

Vid eget sammansatta grupper, vad bedömer du avgörande för att det blev just 

”ni”? 

En svårighet med grupparbeten på distans kan vara att alla gruppmedlemmar skall 

ha tid att mötas samtidigt. Hur brukar ni lösa detta? 

Generellt sett i grupparbeten, hur lades arbetet upp?  

Hur tycker du att det fungerade att arbeta på detta sätt? 

Om du jämför samarbete på distans med samarbete där alla är på samma fysiska 

plats, vilka anser du är de påtagligaste skillnaderna? 

Finns det något/några problem med att samarbeta på distans som du anser hade 

varit mindre problematiskt vid samarbete på plats? 
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Finns det något i samarbetet som är lättare på distans än vid samarbete på plats? 

Verktyg för samarbete på distans 

Vid samarbete på distans, vilka verktyg använde ni för att kommuni-

cera/samarbeta? 

Respondenten svarar med ett eller flera verktygsnamn. 

Hur använde ni [verktygsnamn 1] och i vilka situationer? 

Varför valde ni att använda [verktygsnamn 1] istället för något annat likvärdigt 

verktyg? 

Hur använde ni [verktygsnamn 2] och i vilka situationer? 

Varför valde ni att använda [verktygsnamn 2] istället för något annat likvärdigt 

verktyg? 

Hur använde ni [verktygsnamn 3] och i vilka situationer? 

Varför valde ni att använda [verktygsnamn 3] istället för något annat likvärdigt 

verktyg? 


