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Sammanfattning 
Utvecklingen av teknik och tekniska hjälpmedel har lett till att det finns fler sätt att lära ut på än de 
traditionella klassrumslektionerna. Studenterna behöver inte vara bundna till en specifik tid eller plats, när 
lärandet kan göras mobilt. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur studenter vid 
distanskurser upplever att kommunikationen fungerar samt vilka för- och nackdelar de finner. Åtta 

intervjupersoner har intervjuats i arbetet och de utförda intervjuerna har transkriberats och tolkats. Det 
framkom att intervjupersonerna till största del använde e-mail och icke-verbala chattar för att 
kommunicera med varandra och med lärare. Detta medförde att det var svårt att komma fram till 

gemensamma beslut inom grupper och det var även svårt att tolka och förstå text och förklaringar från 
kurskamrater och lärare. För att kommunikation på distans ska fungera optimalt bör kommunikationen 
ske synkront samt innehålla verbal kommunikation och helst bör denna ske via en videochatt för att 
användarna inte ska gå miste om icke-verbala ledtrådar, som avslöjar mycket i en konversation som sker 

face to face (FtF), dvs. ansikte mot ansikte. Genom att göra samtalen mer personliga och delge 

kurskamrater mer personlig information kan gemenskapen i klasserna och grupperna öka. 
 

Nyckelord: Distansstudier, kommunikation, verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation 

 

  



Abstract 
With the advancement of technology there are more ways to teach than by means of traditional 
classroom lessons. Since the education can be made mobile, students don’t need to be tied up to a 
specific time or place. The purpose of this thesis is to try to answer questions about how students in 
distance education experience the communication and what the advantages and disadvantages are. To 

answer this, eight distance education students were interviewed and the interviews were transcribed and 
interpreted. The results show that the interviewees often used mail and nonverbal chats to communicate 
with each other and with teachers, which meant that it could be difficult to arrive at joint decisions 

within groups but also difficult to interpret and understand other people. In order to optimize the 
communication in distance studies, the students and teachers should communicate synchronically with 
some amount of verbal communication. Distance communication should preferably be conducted via 
video chat so that they do not miss non-verbal clues, which reveal much in a Face-to-Face (FtF) 

conversation. By making the conversations more personal and sharing personal information about 

themselves with their fellow students the connection within the class and the groups improves.  

Key words: distance education, communication, verbal communication, non-verbal communication 
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 Inledning 

 
I dagens läge har tekniken utvecklats så mycket att det nu finns flera sätt att lära ut på än via traditionella 
klassrumslektioner. Då lärandet kan göras mobilt betyder det att studenterna inte behöver vara bundna 
till en specifik plats eller närvara vid en specifik tid. Material och föreläsningar kan läggas ut på Internet, 

vilket innebär att distansstudenter kan ta del av material vid ett senare tillfälle (Wu & Chao, 2008). 

En kurs på distans kan se ut på olika sätt och i vissa fall sker inga föreläsningar, utan material lämnas ut 

till studenten via en virtuell plattform. I andra fall hålls föreläsningar via en videokonversation, där både 
student och lärare kan se och prata med varandra. Föreläsningarna kan även läggas ut på Internet och på 
så sätt kan studenterna titta på föreläsningarna när de passar dem själva (Asherian, 2007). Dessa 

distansutbildningar har ökat i popularitet och ges både av utbildningsinstitutioner och inom olika 

organisationer. Idag finns det ett stort utbud av verktyg för att kommunikation på distans ska fungera; 
chattar finns tillgängliga, där användarna kan prata skriftligt eller muntligt via mikrofon liksom 
videochattar, där användarna både kan se och höra varandra. Bloggar och diskussionsforum kan även 

användas för att få ut information till den tänkta målgruppen (Hrastinski & Jaldemark 2012). 

Tidigare forskning 

Teng, Chen och Leo (2012) undersökte studenternas upplevelse av inlärning vid en distanskurs. 
Distanskursen hölls av tre professorer och de doktorandstudenter som deltog kom från olika länder. För 

att ta reda på upplevelsen av inlärningen undersökte forskarna studenternas interaktion med andra 
studenter och lärare samt innehållet i kursen baserat på hur studenten uppfattade studiegemenskap. Det 
virtuella klassrummet var utformat så att studenter och lärare såg och hörde varandra via webbkamera 

och mikrofon, men de kunde även skicka textmeddelanden via ett chattrum. Det framkom i denna 
studie att studenterna upplevde en närvaro av läraren trots det fysiska avståndet. Däremot ansåg många 
att de inte upplevde social samvaro under seminariet, exempelvis öppen kommunikation och 
grupptillhörighet. Det framkom även att de flesta kände sig bekväma med att delta i diskussioner. 

Tucker och Gentry (2009) påstår att en smart och smidig design med ett bra innehåll samt rätt teknik är 
viktiga förutsättningar för en framgångsrik distansinlärning. De menar också att designen måste 

kombineras med vad som efterfrågas samt vad publiken vill ha, det vill säga studenterna som ska delta. 
Administrationens, lärarnas och studenternas synpunkter bör även beaktas för att utveckla en 
framgångsrik distanskurs. 

Haleb (2012) visade i en studie, som jämförde direkt kommunikation med kommunikation över telefon 
vid konferenser att den icke-verbala kommunikationen har betydelse vid dessa konferensmöten. Vid 

direkta möten har deltagare möjlighet att uppfatta icke-verbala ledtrådar hos andra personer, som kan 

avslöja exempelvis tystnad, till skillnad från telefonkonferenser där tystnad ofta behöver förklaras, 
exempelvis ”byter dokument”. Deltagare tycks vara mer bekväma med att diskutera vid direkt 
kommunikation, som konferenser, än vid endast verbal kommunikation, exempelvis telefonmöten. Vid 
konferenser där deltagarna möttes direkt var sättet att tala mer spontant och informellt. Icke-verbal 

kommunikation som kroppsspråk hjälper även individer att tolka när det är tillåtet att tillägga något när 
andra talar. I telefonkonferenser visades i denna studie att individer ofta väntade till dess att den andra 
deltagaren hade talat helt klart till skillnad från den andra typen av konferensmöte där deltagarna oftare 

avbröt varandra. 
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Emerson och MacKay (2011) har jämfört två typer av distansinlärning; en inaktiv och en aktiv form. Vid 
den inaktiva formen tilldelades studenterna föreläsningsmaterial och ansvar själva för inlärningen, medan 

den aktiva formen var utformad för att efterlikna en traditionell klassrumslektion, där läraren höll 
föreläsningar. Båda grupperna hade en överensstämmande syn på vad de hade lärt sig under studierna, 
men resultatet visade att studenterna som gick den aktiva utbildningsformen lärde sig mer än de som 

gick den inaktiva. 

I en undersökning gällande distanskurser har Ortiz-Rodriguez, Telg, Irani och Rhoades (2005) tagit 

fram vissa standarder, som bör följas för att kursen ska uppnå kvalité. Dessa utgår från att interaktion och 
kommunikation mellan lärare och student har en inverkan på kursens kvalité Det bör alltså finnas många 
möjligheter till interaktion mellan lärare och student, vilket kan uppnås genom att använda diverse 
konversationsmedier. En viktig förutsättning för att främja kommunikationen är att ge och ta emot 

feedback. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Studenterna uppfattade en närvaro av läraren, däremot inte någon gemenskap med sina kurskamrater. 
Det framkom även att de inte kände sig bekväma med att delta i gruppdiskussioner (Teng, Chen, & Leo, 
2012). Tystnaden som uppstår via kommunikation, som inte sker FtF behöver av många förklaras för 

mottagaren genom att till exempel beskriva vad han eller hon gör under tystnaden (Haleb, 2012). 
Studenterna ansåg att de hade lärt sig lika mycket vid aktiva och inaktiva distansstudier, men 
forskningsresultatet visar att de som hade använt sig av den aktiva utbildningsformen hade lärt sig mer än 

de som hade använt sig av den inaktiva (Emerson & MacKay, 2011). En viktig del i utbildningen är 
feedback och för att förbättra kursens kvalité bör det finnas möjlighet för lärare och student att interagera 
med varandra (Ortiz-Rodriguez, Telg, Irani, & Rhoades, 2005). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur studenter vid distanskurser upplever att 

kommunikationen fungerar samt vilka för- och nackdelar de upplever. 
 
Frågeställningar  

● Vilken betydelse har direkt kommunikationen för studenterna med avseende på deras 
prestationer?  

● Vilket kommunikationsmedium väljer studenterna att använda vid kommunikation på distans? 

● Finns det skillnader beroende på vilket kommunikationsmedium som används? 
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 Teori 

Datormediterad kommunikation 

Kommunikation via datorer och Internet har förändrat sättet att skriva. Det kan upplevas vissa skillnader 
i språk om en e-mail- eller chattkonversation jämförs med ett skrivet brev eller en FtF konversation. 
Svenningsson (2002) beskriver att vissa forskare menar att språket håller på att förfalla på grund av att vid 

kommunikation via datorer ignoreras ofta stavning, meningsbyggnad och grammatiska regler i det som 
skrivs. Computer mediated communication (CMC), på svenska datormediterad kommunikation, ligger 
någonstans mellan skriftligt språk och talspråk. Även om det handlar om en skriven text räknas det inte 

till skriftligt språk på grund av att svaren ofta är snabba och informella samt att konversationen kan ske 
synkront, vilket liknar talspråket. Kommunikation kan vara både synkron och asynkron, alltså ske 
samtidigt mellan parterna eller med en tidsskillnad. Kommunikation kan även ske mellan två parter eller 
flera parter. När kommunikation sker asykront, exempelvis via e-mail, finns det tid för användaren att 

formulera och redigera texten innan den skickas, men då konversationen är synkron sker den i realtid 
och har ofta ett ganska högt tempo (Svenningsson, 2002). 

Avsaknaden av icke-verbala ledtrådar försämrar CMC-kommunikationens förmåga att stödja 
interpersonell kommunikation. De icke-verbala ledtrådarna, som återfinns i konversationer som sker FtF 
inkluderar till exempel att forma individuella uttryck om andra, förmågan att förmedla status och 
karisma, samt uppvisning av trovärdighet. Dessa icke-verbala ledtrådar saknas i en CMC konversation, 

därför är CMC mer opersonlig och mindre relationsorienterad än FtF kommunikation. Det har även 
visats att när kommunikation sker via CMC är denna kommunikation mindre socioemotionell samt 
innehåller ofta färre gemensamma beslut. Samtidigt som viss icke-verbal kommunikation går förlorad vid 

CMC anpassar sig användare till denna avsaknad. Användare ändrar sitt språk och tajmningen för att 
uttrycka affektiva, emotionella och socioemotionella meddelanden. När en användare av CMC är 
motiverad anpassar användaren samtalet till att inkludera personlig information om sig själv, sina känslor 
och sin attityd. De drar slutsatser om andra baserat på ovanstående ledtrådar för att forma ett intryck och 

utveckla en relation. Vid CMC använder sig användaren av de olika funktioner som mediet erbjuder, 
exempelvis uttryckssymboler, för att kompensera för avsaknaden av icke-verbala signaler. Användning av 
CMC tillåter avsändaren att konstruera och redigera meddelanden i större utsträckning än i en FtF 

konversation, vilket ger användaren högre kontroll över självpresentationen och vad användaren vill få ut 
av meddelandet (Walther, Deandrea, & Tong, 2010). 

Media Rhichness Theory 
I Media Rhichness Theory (MRT) ligger fokus på hur rikt ett medium anses vara och hur rikt det är 

beror på: 

 Möjlighet till direkt återkoppling. 

 Användning av flertalet ledtrådar, exempelvis fysisk närvaro, tonläge och kroppsspråk. 

 Användning av naturligt språk för att förmedla ett bredare sätt av koncept och idéer. 

 Ett personligt fokus på mediet. 

 
Ju fler av dessa punkter ett medium innehåller desto rikare anses det vara. Det rikaste mediet är FtF 

kommunikation, eftersom mötet sker synkront och FtF. Efter det kommer telefonkommunikation, 
elektroniska meddelanden, personligt skriven text (brev och noteringar), formellt skriven text 
(exempelvis dokument) och sist formell numerisk text (statistiska rapporter). När ett 

kommunikationsmedium väljs bör hur rikt mediet är matchas med den uppgift som ska utföras. Om det 
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som ska framföras är tvetydigt eller otydligt föredras ett rikare medium för att framföra informationen, 
men om den är tydlig och definierad kan ett fattigare medium användas (Sheer & Chen, 2004). I MRT 

utvärderas den mellanmänskliga kommunikationen i termer av om den teknik som används kan ge icke-
verbala ledtrådar. Ett medium som möjliggör för fler icke-verbala ledtrådar, ett rikt medium, anses bättre 
än ett så kallat fattigt medium, dvs. ett medium som möjliggör färre icke-verbala ledtrådar (Mesch & 

Beker, 2010). 
 

Självutlämnande 
Självutlämnande definieras som den mängd personlig information, som användaren väljer att 

offentliggöra, dvs. information om användaren som tidigare var okänd hos andra. Det är alltså mängden 
information som gör det möjligt för andra att identifiera den virtuella användaren som en riktig person. 

Möjligheten att identifiera användaren på detta sätt bestäms av användaren själv och är beroende av hur 
mycket information han eller hon väljer att delge andra och som kopplar den virtuella användaren till 

den riktiga människan. Även vilken typ av medium som användaren väljer att använda har betydelse. 
Självutlämnande krävs för att etablera tillit och gemensam förståelse i relationer människor emellan 
(Mesch & Beker, 2010). 

 
Mesh och Beker (2010) beskriver att vid Internetanvändning utvecklas nya normer för vad som är 
accepterat att avslöja om oss själva och normer för hur sociala interaktioner fungerar. Något som betonas 
är avskildheten och anonymiteten som uppkommer vid sociala sammanhang på Internet. Anonymiteten 

som uppstår samt avsaknaden av de vanliga funktioner som används för att etablera nära förhållanden 
minskar risken för att användaren omedvetet delar med sig av för mycket personlig information. 
Däremot kan avsaknaden av icke-verbala ledtrådar och tidigare vetskap angående individen i samband 

med kommunikatörens engagemang i samtalet ofta leda till stereotypa uppfattningar om andra. Mycket 
av informationen om andra hämtas från visuella observationer i FtF samtal och baseras på icke-verbala 
ledtrådar som exempelvis gester, kroppsspråk och tonläge och som faller bort vid en CMC konversation. 
Ett vanligt beteende på Internet är att individen ofta lämnar ut mycket information om sig själv, 

oberoende av syftet med konversationen, för att kompensera för det som förloras i konversationer på 
Internet. Då en konversation sker FtF är dessa personliga avslöjanden i många fall mer spontana, medan 
avslöjanden i CMC är mer medvetna (Mesh & Beker 2010). Impression management är ett försök att 

kontrollera information om oss själva för att påverka andras uppfattningar och åsikter. I sociala nätverk 
finns ofta en profil, där individer kan presenterar sig själva. Där kan individen kontrollera vilken 
information som är tillgänglig för andra och påverka hur andra uppfattar individen (Amichai-Hamburger 
& Vinittzky, 2010). 

Social närvaro 
Social närvaro (Social Presence Theory) introducerades på 1970-talet och definierades av Short, 
Williams och Christie (1976, refererad i Sung & Mayer, 2012, s.1739) som “...the degree of salience of the 
other person in the interaction and the resulting salience of the interpersonal relationship”. Social närvaro kan 

förklaras som hur verklig en person uppfattas av andra vid användning av CMC. Kommunikation med 
hjälp av diverse medier påverkar människors känsla av närhet och direkthet. Andra forskare har 
modifierat detta koncept och beskriver det som att social närvaro definieras av i vilken grad användaren 

känner av avsikter, sinnesuttryck och intelligens hos en annan människa eller deltagarnas förmåga att 
framföra sig själva, både socialt och emotionellt, som riktiga människor genom det valda 
kommunikationsmedlet (Biocca, Harms, & Burgoon, 2003; Garrison, Anderson, & Archer, 2000, 
refererade i Sung & Mayer, 2012). 
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Angående social närvaro vid distanskurser är det en subjektiv känsla att vara uppkopplad tillsammans med 
andra under användning av CMC, det vill säga att användaren får en känsla av att dem de kommunicerar 

med är verkliga människor. Graden av den upplevda sociala närvaron baseras på karakteristiska 
egenskaper hos det medium som används samt hur användaren uppfattar andra deltagare. Den sociala 
närvaron associeras med två komponenter; närhet och direkthet. Närhet är beroende av icke-verbala 

faktorer som fysiskt avstånd, ögonkontakt, ansiktsuttryck och personlighet i samtalen. Direkthet är det 
psykologiska avståndet mellan kommunikatören och mottagaren av kommunikationen och den framförs 
både via verbal- och icke-verbal kommunikation. Dessa komponenter har visats ha en stor inverkan på 
inlärning på distans. Lärare med hög social närvaro uppfattas som mer positiva och effektiva av 

studenterna än lärare med låg social närvaro. Det är även troligt att dessa komponenter är kopplade till 
den kognitiva inlärningen (Sung & Mayer, 2012). 
 

Både teorin om social närvaro och MRT antyder att kommunikation via CMC bidrar till lägre social 
närvaro än vad FtF och telefonkommunikation gör. När den sociala närvaron är låg blir meddelanden 
mer opersonliga och mindre emotionella. Inom CMC saknas icke-verbala ledtrådar och när dessa saknas 
kan det vara svårt att tolka och förstå vad som sägs i meddelanden och missförstånd kan uppstå. Även 

uppfattningar av andra kan misstolkas och användaren utvecklar ofta en idealiserad uppfattning av den 
andra, som inte överensstämmer med verkligheten. Denna uppfattning om andra stämmer ofta bättre 
överens när möten sker FtF (Mesch & Beker, 2010). 
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 Metod 

Intervjupersoner 
Åtta intervjupersoner deltog, varav sex var kvinnor och två var män i åldrarna 20 till 25 år. 

Material 
Som hjälp vid intervjuerna upprättades en intervjuguide. Den semistrukturerade intervjuguiden (Bilaga 
1) arbetades fram utifrån den teoretiska referensramen samt arbetets syfte och frågeställningar. 
Intervjuguiden bestod av öppna frågor och meningen med dessa var att intervjupersonen skulle beskriva 
upplevelsen med egna ord. 

Procedur 
För att kontakta intervjupersoner användes Luleå tekniska universitets (LTU) hemsida och de klasser som 
kontaktades valdes slumpmässigt ut. Att endast skicka till studenter vid LTU var på grund av att 
intervjuerna skulle utföras direkt och inte via telefon eller liknande. Ett e-mail formulerades och 

skickades ut till de olika klasserna, där mottagarna informerades om studien, att intervjupersoner söktes 
samt kraven för att kunna delta. Dessa krav var att de skulle ha avslutat en kurs på distans. Av de studenter 
som mailades togs mailkontakt med drygt tio studenter, varav åtta stycken slutligen deltog i en intervju. 
Att vissa av de studenter, som kontakt hade upprättats med inte deltog i intervjun berodde på att de 

antingen inte uppfyllde kraven eller skulle vara bortresta en längre tid och därför inte kunde medverka. 
För att underlätta transkriberingen användes en diktafon, vilket godkändes av intervjupersonerna. Sju av 
de åtta intervjuerna utfördes via ett direkt möte på bestämd tid och plats. En intervjuperson var inte 

tillgänglig för en direkt intervju och därför mailades frågeformuläret och intervjupersonen ombads svara 
så utförligt som möjligt på frågorna. Intervjuguiden följdes inte alltid till punkt och pricka, utan vissa 
följdfrågor tillkom och vissa frågor uteslöts.  
 

För att intervjupersonerna skulle vara medvetna om vad de ställde upp på presenterades syftet med 
studien. Intervjupersonerna hade själva tagit ställning till om de ville medverka i intervjun. De var även 
medvetna att om de av någon anledning ville avbryta sin medverkan i intervjun skulle det ske utan 

konsekvenser för dem. Intervjupersonerna var även medvetna om att ingen annan skulle ta del av det 
oredigerade materialet samt att den informationen som framkom endast skulle användas för detta 
examensarbete. 

Avgränsningar 
För att avgränsa arbetet undersöktes endast hur intervjupersonerna upplevde att kommunikationen 
fungerade. Andra aspekter som exempelvis teknik och studiemiljö uteslöts. 

Databehandling 
De inspelade intervjuerna transkriberades och materialet behandlades genom att använda Miles och 

Hubermans (1994) metod för analys, vilket innebär att koder som framträdde i materialet antecknades 
och kategoriserades för att sammanställas till teman. Citat från de olika intervjupersonerna togs fram för 
att förtydliga de teman och tolkningar som hade gjorts.  
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 Resultat 

Distanskursernas upplägg 
Upplägget på intervjupersonernas kurser var olika. Ett av uppläggen innehöll både ljud och bild. 
Intervjupersonen fick tillträde till ett virtuellt klassrum, där det fanns en lärare utrustad med mikrofon 
och kamera för att kunna göra en direkt presentation för klassen. Dessa föreläsningar liknade en reguljär 

föreläsning genom att intervjupersonen kunde både höra och se läraren presentera ämnet i realtid. 
Intervjupersonerna kunde även ställa frågor till läraren via mikrofon eller chatt och frågorna besvarades 
allt eftersom de kom in. I vissa kurser spelades lektionerna in och lades ut på en studentportal och på så 
sätt kunde intervjupersonerna i efterhand titta på föreläsningarna och i dessa fall var det inte möjligt att 

ställa frågor till läraren, eftersom det var en förinspelad föreläsning. Den andra typen av upplägg innehöll 
bara ljud och läraren använde en Powerpointpresentation eller liknande för att presentera ämnet. Detta 

kunde ske både i realtid och vara förinspelat. Läraren berättade om ämnet och det fanns en möjlighet att 

ställa frågor till läraren. I ett fåtal fall var det endast en berättarröst som berättade om ämnet och ingen 
verklig person. I ett tredje upplägg lade läraren endast ut information om ämnet och intervjupersonerna 
fick använda kurslitteratur för att fördjupa sig i ämnet. Det som lades ut i detta fall var en PDF-fil eller 
ett liknande dokument, som enligt intervjupersonen kunde jämföras med föreläsningsmaterial. De 

uppgifter som gjordes under distanskurserna varierade beroende på kurs och i en del fall fick 
intervjupersonerna exempelvis individuella inlämningsuppgifter, duggor, hemtentamen, IT-baserad 
tentamen, grupparbeten och examinerande seminarier. 

Närvaro och tillgänglighet  
Lärarens närvaro beskrevs av intervjupersonerna som en viktig del av studierna. En intervjuperson sade 
”Det är avgörande tycker jag för att det ska fungera att plugga på distans.” Intervjuperson beskrev att 

kontakten med läraren mestadels hade varit bra. En annan beskrev att kontakten med läraren var bättre 
på distans än vad han/hon hade upplevt att den var under reguljärklasser. Läraren gav snabb feedback på 
frågor och funderingar och svaren var tydliga och utförliga. Denna lärare uppmanade även studenterna i 
kursen att ställa frågor och starta diskussioner. En aktiv lärare beskrevs av intervjupersonerna vara viktig 

och att denna faktor till stor del påverkade studierna. Då intervjupersonerna stötte på svårigheter var det 
viktigt att läraren var aktiv i att svara på frågor för att de skulle hinna klart med arbetet i tid. 

 
Hur engagerad läraren var ansågs påverka kvalitén på kursen mer än om kursen gick på distans eller 
reguljärt. I vissa fall beskrev intervjupersonerna att de uppfattade att läraren var villig att hjälpa och var 

engagerade i deras lärande, vilket beskrevs som viktigt och påverkade intervjupersonernas motivation. 
Det beskrevs även angående inlärning att det var lättare att lära sig, då fler sinnen stimuleras. I vissa kurser 
fick intervjupersonerna inga föreläsningar eller grupparbeten, utan endast material att läsa in. I dessa fall 

saknades att höra en muntlig förklaring av lärarna och muntligt eller skriftligt diskutera med lärare och 

kurskamrater angående ämnet. 
 

Kommunikationen 

Vid kommunikation mellan lärare och intervjupersonerna användes oftast e-post. Läraren använde e-post 
för att skicka ut information till intervjupersonerna och intervjupersonerna använde e-post för att ställa 

frågor. Vid grupparbeten på distans kommunicerade intervjupersonerna med sina gruppmedlemmar via 
diverse chattar, ett exempel på detta var Skype, men många använde endast skrift och, i vissa fall, även 
verbal kommunikation. I de flesta distanskurser erbjöds även ett studentforum där intervjupersonerna 
kunde skapa diskussionstrådar och diskutera med varandra samt med lärare. Dock användes detta 

kommunikationsmedium endast då det var ett krav för godkänt på kursen. Intervjupersonerna beskrev 
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att det även fanns möjlighet att ringa och sms:a lärare om det uppstod problem eller om de hade 
funderingar som behövde diskuteras mer ingående. Det beskrevs även av intervjupersonerna vara lättare 

att diskutera och komma fram till slutsatser om gruppen träffades och diskuterade problem eller 
funderingar direkt med varandra. Intervjupersonerna ansåg att det sällan blev en diskussion i 
grupparbeten på distans ”Det är ingen diskussion hur man ska uttrycka sig utan det är mer någon som 

ändrar och tycker att det låter bättre.” 
 
Intervjupersonerna ansåg det vara lättare att kommunicera om de såg personen de pratade med ”Just det 
där att man inte ser en person och det är svårt att diskutera för man ser ju inte reaktionen hos personen 

man pratar med… om man säger någonting så ser man ju inte om någon förstod det rätt.” 
Intervjupersonen menade att den icke-verbala kommunikationen saknades. Detta förtydligades av en 
annan intervjuperson, som berättade att det upplevdes enklare att få en fråga av läraren under en reguljär 

lektion. Med detta menades att läraren kunde se att individen funderade, medan på distans (då de endast 
kommunicerade via ljud) uppkom känslan av att svaret behövde ske på en gång eftersom läraren och 
kurskamrater inte såg vad intervjupersonen gjorde. ”Dem kan inte se dig och ser inte att du sitter och 
tänker… Är du tyst så kan du inte svara i stort sett och det känns som att då var man tvungen att svara på 

en gång”. Vissa av intervjupersonerna ansåg det vara svårt att kommunicera genom endast text, när de 
inte hörde hur personerna lät. Något som stod skrivet kunde uppfattas som otrevligt eller ironiskt, trots 
att det inte var menat så. Intervjupersonerna påpekade att de saknade att ha någon ”där” på 

distanskurserna, någon att diskutera med: ”Sitter man och diskuterar något i grupp är det lättare att bolla 
tankar”. 
 
Vissa intervjupersoner menade dock att det ibland var lättare att formulera sig i ett e-mail till läraren, 

eftersom de då hinner tänka efter och formulera texten. ”Man hinner ju tänka medan man skriver och 
när man pratar kan det ju komma ut lite vad som helst”. Två av intervjupersonerna hade en 
Facebookgrupp och där kunde frågor och funderingar diskuteras med kurskamrater och informationen 

beskrevs som lättare att få ut via Facebook än de studentforum som skolan erbjöd. Detta motverkade 
faktumet att de inte hade kurskamrater i närheten att diskutera och bolla idéer med. Där fick de även se 
att de inte var ensamma med att inte förstå uppgiften ”Så fort de kom upp en uppgift så var det alltid 
någon som la upp en fråga precis som man själv tänkte och då kändes det gud vad skönt att man inte är 

själv.” 
 
Intervjupersonerna ansåg inte att någon samhörighet i klassen fanns, dels för att intervjupersonerna inte 
träffade varandra i verkligheten och dels på grund av att kommunikationen till största del skedde via text. 

I de fall där kommunikationen mellan gruppmedlemmarna skedde verbalt upplevdes samhörigheten 
bättre med gruppen, men de som inte ingick i gruppen var oftast okända för intervjupersonerna. Många 
av de som kommunicerade via skrift trodde att verbal kommunikation hade förbättrat samhörigheten i 

gruppen samt kvalitén på grupparbetena. Att endast kommunicera via skrift ansågs av vissa begränsa deras 
uttrycksförmåga och de var därför inte lika engagerade i kursen. Samhörigheten bland kurskamraterna 
var bättre hos de intervjupersoner som kommunicerade med fler än bara sina gruppmedlemmar. 
Exempelvis de intervjupersoner som hade en Facebookgrupp beskrev att det kände samhörighet och 

gemenskap med klassen. I dessa fall kommunicerade intervjupersonen med sina kurskamrater ofta utanför 
skolan, det vill säga, kommunikationen handlade inte bara om skolarbete utan de kunde föra mer privata 
samtal med varandra och utveckla relationer. Andra intervjupersoner beskrev däremot att det inte blev 

samma gemenskap när de studerade på distans, de kände inte någon annan i klassen och vid kursens slut 
hade de inte lärt känna någon annan än sina gruppmedlemmar. 
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Tolkningar och missförstånd 
Intervjupersonerna beskrev att de ofta saknade en muntlig förklaring ”När den står skriven är det svårt 

att få den förklarad på ett muntligt sätt, det kan man sakna.” En annan intervjuperson beskrev att 
problemet kunde vara att de olika parterna inte förstod varandra via skrift ”Största problemet jag 
upplevde var att läraren inte alla gånger förstod vad jag menade och för läraren kan det vara så självklart 

att svaret inte är tillräckligt utförligt”. I dessa fall kunde det vara enklare att diskutera problemet i 
verkligheten ”Förstår personen inte vad man menar kan det bli en ganska utdragen mailkonversation.” 
De flesta missförstånden beskrevs uppkomma på grund av att det var svårt att uttrycka sig via text. 
Individen kunde inte använda sitt kroppsspråk eller tolka andra individers kroppsspråk. Det var även en 

intervjuperson som inte kände sig bekväm med att uttrycka sig via text ”Jag tycker att det är svårare för 
mig personligen att uttrycka mig genom skrift det är lättare att förstå varandra när man pratar face to 

face.” 
 

Vid beskrivningar av uppgifter som skulle utföras sade intervjupersonerna att det kunde variera från 
lärare till lärare hur bra dessa beskrivningar var. Då uppgiften var tydligt utformad var det inga problem 
för intervjupersonerna att utföra uppgifterna. Då uppgiftsbeskrivningen ansågs otydlig av 

intervjupersonerna påverkade bristen av kommunikation och tillgänglighet till läraren 
intervjupersonerna. I de fall inlämningsuppgifter och dylikt misstolkades orsakade detta ofta merarbete 
och vad intervjupersonerna ansåg vara onödiga kompletteringar. När läraren dröjde med svar till 
intervjupersonerna beskrev de att de inte kom igång med uppgiften i tid eftersom ”Man vill inte sitta 

och babbla på i tre A4 om man skrivit fel och får man då inte reda på om man skrivit rätt så känner man 
sig väldigt osäker.” Detta var någonting många ansåg påverkade resultat och inlärning, eftersom de då 
stressade igenom uppgiften. 

 
Vissa av intervjupersonerna föredrog att inte kommunicera direkt med läraren vid frågor, utan ansåg att 
”När man träffas i verkligheten blir det mycket småprat bredvid medan om man läser på distans blir det 
mer rakt på sak.” Intervjuperson ansåg att vid skrift formulerades frågorna med mer eftertanke och 

missförstånden blev färre, eftersom de då gick rakt på sak och oftare ställde en direkt fråga till läraren, 
som, i sin tur, gav ett mer direkt svar till intervjupersonerna. 

Anonymitet 
Att läsa på distans gav intervjupersonerna en viss anonymitet. Intervjupersonerna ansåg att kontakten 

med kurskamrater var dålig, vilket beskrevs bero på att de inte sågs på föreläsningar och seminarier. 
Kontaktinformation till kurskamrater beskrevs finnas tillgänglig, men en intervjuperson sade ”Man ringer 
ju inte upp alla på listan utan man pratar med dom man behöver prata med.” De flesta av 

intervjupersonerna hade tillgång till chattforum som både kurskamrater och lärare kunde ta del av, men 
intervjupersonerna menade att då de visste att de inte skulle träffas såg de ingen idé med att ta kontakt 
med andra förutom sina gruppmedlemmar. Intervjupersonerna beskrev att anonymiteten som uppstod 
gjorde att de inte visste vilka som deltog i kursen, förutom deras gruppmedlemmar i de fall där 

gruppuppgifter utförts. 
 
När det handlade om att ställa frågor i klassrummet kunde anonymiteten ha en positiv inverkan på 

intervjupersonerna. En intervjuperson beskrev att det inte var lika pinsamt att ställa frågor via mikrofon 
eller chattforum, som på reguljära lektioner på grund av att ingen såg intervjupersonen. ”När du sitter på 
reguljära lektioner måste du räcka upp handen och alla stirrar på dig medan du frågar den där frågan och 
en kan vara en så dum fråga så det är inte klokt men du måste ändå ställa den... på distans kan du bara 

skriva på chatten och fråga eller använda mikrofonen.” 
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Övriga reflektioner 
Överlag var intervjupersonerna nöjda med distanskurserna och majoriteten trodde att de i framtiden 

skulle läsa fler distanskurser. Kurserna ansågs vara ett bra komplement om intervjupersonerna vill läsa 
något utöver sitt program eller lära sig ett nytt ämne trots att de jobbade. Majoriteten ansåg att lärarnas 
tillgänglighet kunde förbättras, då den var en viktig del av distansstudier. Att det skulle vara svårare att 

kommunicera på distans och utföra grupparbeten var något de flesta hade förväntat sig redan innan de 
började kursen. Detta var dock någonting de fick ”stå ut med”, då kurser de ville läsa inte gavs på deras 
eget lärosäte eller krockade med andra kurser de hade planerat att läsa. 
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 Diskussion 

Att kommunicera på distans upplevdes av intervjupersonerna vara svårare än att kommunicera direkt 
med andra. Då intervjupersonerna inte såg dem de pratade med kunde de inte tolka mottagarens 
kroppsspråk, vilket enligt intervjupersonerna gjorde det svårare att läsa av om mottagaren hade förstått 

vad de hade sagt. Vid inlärning hade det troligen underlättat för intervjupersonerna om de hade fått se 
läraren och kunnat uppfatta lärarens kroppsspråk. I MRT beskrivs att de kommunikationsmedel bör 
väljas med tanke på komplexiteten i det som ska förmedlas (Sheer & Chen, 2004). Med detta i åtanke 

kan den information som ska läras ut till studenter tänkas vara komplex och därför bör ett så rikt 
medium som möjligt användas. I vissa fall handlar inlärning om att studenten själv söker information och 
ansvarar för inlärningen. Trots att föreläsningar hålls handlar studier ofta om att komplettera dessa med att 

läsa in diverse material. Studenter får i många fall hjälp med inlärning genom att föreläsningar hålls för att 

förklara de mer komplexa delarna i det som ska läras in. Vid distanskurser är FtF kommunikation mellan 
lärare och studenter uteslutet på grund av avståndet och de måste kommunicera via diverse medier. För 
att dessa samtal och föreläsningar ska ge så mycket som möjligt bör de ske via en videokonferens så att 

lärare och student kan se varandra. Viktigast är att studenten ser läraren, eftersom det är läraren som ska 
förmedla informationen till studenterna. I CMC-teorin beskrivs hur kroppsspråket går förlorat vid 
kommunikation med CMC, något som är viktigt för att kunna tolka andra människor (Walther, 
Deandrea, & Tong). Vid videokonferenser kan dock en del av detta kroppsspråk återfinnas och för 

studenterna kan det vara lättare att tolka och förstå läraren. 
 
Kommunikationen mellan lärare och intervjupersoner samt kurskamrater emellan förekom till största del 

via e-mail eller chatt. Det finns både för- och nackdelar med att använda dessa kommunikationsmedel. 
Är frågorna av mindre komplex karaktär kan ett fattigare medium användas. Exempelvis e-mail eller 
överföring av dokument. Fattiga medium kan användas om informationen som ska förmedlas handlar 
om vilken tid någonting sker eller enkla förklaringar på exempelvis tillvägagångssätt för en 

inlämningsuppgift. När frågor eller det som ska förmedlas är mer komplext kan det vara till fördel att 
använda ett rikare medium. Exempelvis telefonkontakt eller videochattar. När intervjupersonerna utförde 
grupparbeten kommunicerade de via e-mail eller chatt, medan verbal kommunikation sällan användes. 

Både i MRT och CMC antyds att vid grupparbeten bör åtminstone verbal kommunikation användas för 
att åstadkomma bästa resultat. Inte bara tar kommunikationen ofta längre tid på grund av den tid det tar 
att skriva, tolka och återkoppla mellan varandra, utan en diskussion är ofta mer givande då den sker 
verbalt. Trots att kroppsspråket saknas då kommunikationen inte sker FtF, utan endast verbalt, förekommer 

vissa ledtrådar som exempelvis emotionell ton. Intervjupersonerna nämnde att det ibland kan vara svårt 
att tolka andra vid endast skriven text, vilket verbal kommunikation kan motverka då den innehåller fler 

ledtrådar än endast skriven text. 
 

Att kommunicera på distans har både för- och nackdelar. Dels kan det vara svårare att komma fram till 
gemensamma beslut, då kommunikation sker via skrift och därför bör kommunikation via exempelvis 
grupparbeten ske verbalt. I grupparbeten går det ofta ut på att kommunicera och diskutera studenter 

emellan för att komma fram till gemensamma beslut angående diverse uppgifter, vilket ofta går fortare 
vid verbal kommunikation och missförstånden minskar gruppmedlemmar emellan. Däremot kan även 
kommunikation via skriven text vara givande. När studenter kommunicerar med varandra eller med 
lärare finns det tid för både mottagare och avsändare att redigera och undersöka frågorna eller svaren. 

 
Även självutlämnande blir större vid verbal kommunikation och FtF jämfört med en konversation som 
sker via text. Även om användaren inte väljer att berätta allt om sig själv kan vissa karakteristiska 
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egenskaper utläsas. Exempelvis etnisk bakgrund kan i vissa fall framgå vid verbal kommunikation och om 
mottagaren är man eller kvinna och i vissa fall kan en ungefärlig ålder utläsas. Alla dessa ledtrådar bidrar 

till att bilda uppfattningar om andra människor, dels hur de är som person och på så sätt kan emotionella 
band mellan deltagare, men också stereotypa uppfattningar, bildas. Tillit och gemensam förståelse mellan 
användarna bildas oftast, vilket stärker känslan av att tillhöra en grupp (Mesch & Beker, 2010). Om 

kommunikationen sker åtminstone till viss del verbalt, exempelvis via telefon eller chatt med mikrofon, 
bör även detta öka den sociala närvaron. Användaren upplever individen de kommunicerar med som 
verkligare än vid endast skriven text (Sung & Mayer, 2012). Då användaren varken ser eller hör den andra 
kan vem som helst föra kommunikationen över text, antingen en annan person eller datorn. Därför 

påverkar personligheten och emotionerna i samtalet den sociala närvaron och likaså de icke-verbala 
ledtrådarna som kan utläsas vid vissa typer av CMC. 
 

Den sociala närvaron behöver inte endast bero på vilken information användaren väljer att offentliggöra 
om sig själv, utan kan även bero på valet av medium. I teorier angående CMC framhålls att personliga 
avslöjanden sker mer spontant i FtF-kommunikationer och är mer kontrollerade i CMC-
kommunikation. Däremot brukar användaren av CMC kompensera för avsaknaden av icke-verbala 

ledtrådar genom att lämna ut mer information om sig själv till andra (Walther, Deandrea, & Tong, 2010). 
Dock kan även detta bero på vilket medium de använder. I en asynkron kommunikation kan ”impression 
management” appliceras enklare och då inte kommunikationen sker synkront kan användaren korrigera 

information och på så sätt påverka mottagarens uppfattning om dem själva (Amichai-Hamburger & 
Vinittzky, 2010). 
 
Lärarens grad av social närvaro påverkade vad intervjupersonerna ansåg om kurserna. De 

intervjupersoner som hade bra kontakt med läraren ansåg även att de lärde sig mer samt lämnade bättre 
omdömen angående kurserna. I vissa fall var lärarna väldigt tillgängliga och upplevdes av 
intervjupersonerna som närvarande och engagerade i deras lärande, medan i andra fall saknades denna 

egenskap hos läraren. Om denna lärare arbetade på distans eller reguljärt ansågs av intervjupersonerna 
inte ha någon betydelse och vissa lärare ansågs bättre än andra inom detta område. Denna egenskap hos 
läraren bör vara viktigare, då inlärningen sker på distans. Vid reguljära kurser träffas studenter och lärare 
mer regelbundet och kan då bilda uppfattningar om varandra och känna en gemenskap och närvaro i 

klassen, något som inte upplevdes lika lätt när undervisningen skedde på distans. Därför är det viktigt att 
läraren är engagerad och visar social närvaro även då kommunikation och träffar sker på avstånd. I teorin 
om social närvaro beskrivs även att den sociala närvaron kan påverka den kognitiva inlärningen, det vill 
säga i de kurser där lärarna har hög social närvaro eftersom direkthet och närhet förbättras studenternas 

kognitiva inlärning (Sung & Mayer, 2012). Detta var någonting som även intervjupersonerna själva 
påpekade. Kurserna och inlärningen upplevdes högre i de fall då läraren upplevdes som bra. Detta kan 
dock påverkas av många faktorer. Intervjupersonerna beskrev även att i de fall läraren kändes frånvarande 

minskade deras engagemang i kursen och ansträngningen för högt betyg sjönk i jämförelse med om 
läraren upplevdes ha en hög social närvaro. Lärarens sociala närvaro förefaller alltså påverka studenternas 
engagemang i kursen och om studenterna inte är engagerade i kursen och anstränger sig kan på grund av 
detta inlärningen minska. 

 
Intervjupersonerna beskrev att de oftast upplevde social närvaro av sina kurskamrater. I de flesta fall visste 
de inte ens vilka kurskamraterna var, förutom gruppmedlemmarna. Detta berodde för många på att de 

inte ansträngde sig att lära känna kurskamraterna. I en FtF-kommunikation med andra sker 
självutlämnande mer spontant och uppfattningar som bildas om andra är mer korrekta. I en CMC-
kommunikation måste användaren anstränga sig och själv välja vilken information han eller hon lämnar 
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ut, vilket kan påverka andras uppfattningar om en själv. Om individen väljer att inte lämna ut någon 
information förblir denna individ osynlig för andra (Walter, Deandrea, & Tong, 2010). Individer kan välja 

att förbli anonyma i klassen, så länge inte uppgifter kräver interaktion med andra människor. Detta var 
något som ofta hände, dvs. intervjupersonerna inte tog kontakt eller interagerade med andra 
kurskamrater än dem som de för att klara kurserna var tvungna att interagera med. Den sociala närvaron 

kan även bero på vilket medium användaren väljer. Ett rikt medium ökar den sociala närvaron bland 
studenterna, kommunikation via CMC anses ofta vara mer opersonligt än FtF-kommunikation och den 
sociala närvaron beror dels på personligheten i samtalen och dels på icke-verbala funktioner, som finns i 
direkta samtal (Sung & Mayer, 2012). För att öka den sociala närvaron bör studenterna använda ett rikt 

medium, där mer än bara ord framkommer. Via video- eller ljudchatt och telefonsamtal framkommer en 
del icke-verbala ledtrådar, som ökar den sociala närvaron och gör samtalen mer personliga. Den sociala 
närvaron kan även öka beroende på vilken typ av information individen väljer att lämna ut till andra 

(Mesch & Beker, 2010). Då en individ lämnar ut information som gör samtalen mer personliga kan 
denna individ uppfattas som mer verklig av mottagaren och avsikter kan lättare avläsas, vilket, i sin tur, 
ökar den sociala närvaron. 
 

De intervjupersoner som använde sig av det sociala mediet Facebook beskrev sin kontakt och 
kommunikation med kurskamrater som större i jämförelse med de som inte använde Facebook. Detta 
kan bero på att Facebook är en sida där användare själva får skapa en profil. När kommunikation sker via 

Facebook kan användare och mottagare ta del av mer information om varandra än om samtalet sker via 
en vanlig chatt. På Facebook kan andra se bilder, en del information om individen och vad andra har 
skrivit till individen. Allt detta beror på vad individen själv väljer att offentliggöra. Denna information 
antas vara bättre än den information som kan utläsas, då användarna chattar via exempelvis skolans 

verktyg. Mer sociala avslöjanden leder till att mottagaren får en mer korrekt uppfattning av individen 
samt uppfattar individen som en verklig person, något som enligt teorin om social närvaro beskrivs öka 
den sociala närvaron hos andra (Sung & Mayer, 2012). När intervjupersonerna upplevde större 

gemenskap och de sociala relationerna upplevdes starkare beskrev intervjupersonerna att grupparbeten 
fungerade bättre. När det sedan tidigare har etablerats relationer och tillit till varandra har en uppfattning 
skapats om resterande gruppmedlemmar. För att dessa grupparbeten ska fungera väl krävs att de känner 
en gemenskap i gruppen och upplever de andra gruppmedlemmarna som verkliga personer. 

 
Vid kommunikation som sker via CMC är det många gånger upp till användaren att avgöra hur anonym 
han eller hon vill vara (Walther, Deandrea, & Tong, 2010). Intervjupersonerna kunde själva välja hur 
mycket information de ville delge andra och hur mycket social interaktion de ville ha med andra. Denna 

anonymitet beskrevs ha både för- och nackdelar. Nackdelen med anonymiteten är som tidigare har 
nämnts att intervjupersonerna inte lärde känna eller upplevde gemenskap med kurskamrater. De fördelar 
som denna anonymisering medförde var att då de inte visste vilka resterande klasskamrater var ökade, 

enligt intervjupersonerna, villigheten att ställa frågor. De beskrevs att i en reguljärklass kan det upplevas 
pinsamt att ställa frågor, då de vet att alla tittar på en. Då frågorna ställs via distans, även om det är via en 
ljudchatt, upplevde intervjupersonen att de andra “ändå inte visste vem de pratade med”. På så sätt kan 
anonymiteten och att en CMC-kommunikation är mer opersonlig vara en fördel för distansstudenter. De 

kan ställa och få svar på frågor de annars inte hade ställt, alltså har anonymiteten dels att göra med vad 
individen själv väljer att delge andra och i vilken grad andra uppfattar individen som en verklig person, 
samtidigt som anonymiteten påverkas av valet av medium. Ett rikt medium minskar anonymiteten, då 

fler ledtrådar kan utläsas och den sociala närvaron ökar (Sheer & Chen, 2004). Vissa lärare beskrevs vara 
mer aktiva än andra och uppmanade intervjupersonerna att ställa frågor och starta diskussioner både 
mellan lärare och student samt studenter emellan. Detta ökar gemenskapen i klassen samt den sociala 
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närvaron och då studenterna kommunicerar med varandra kommer de troligen att lämna ut information 
om sig själva och på så sätt öka den sociala närvaron och gemenskapen. 

Slutsats 
Att kommunicera på distans upplevdes av intervjupersonerna vara svårare än att kommunicera direkt 
med andra. Det framkom att intervjupersonerna ansåg att det var svårare att tolka andra människor samt 

komma fram till gemensamma beslut. En slutsats som kan dras är att på distanskurser är det viktigt att 
kommunikationen fungerar väl, eftersom det är enda sättet för studenterna att framföra information till 
varandra, men också för att bilda emotionella band och tillit studenter och lärare emellan. När läraren 
upplevdes ha hög social närvaro påverkade detta intervjupersonerna på ett positivt sätt. De upplevde 

generellt att kurserna var mer givande och att den kognitiva inlärningen var högre. De 
kommunikationsmedel som intervjupersonerna valde att använda innebar att de oftast kommunicerade 

via skrift. De använde sig av olika chattverktyg för att kommunicera inom grupperna och e-mail för att 
kommunicera med läraren. Det fanns en viss skillnad beroende på vilka kommunikationsmedium som 

användes. Vilket som bör användas kan anpassas till det som ska förmedlas och när studenter arbetar i 
grupp behövs ofta diskussioner föras och gruppen behöver komma fram till gemensamma beslut. I dessa 
fall bör mer än endast skriftlig kommunikation användas, dvs. kommunikationen bör ske synkront och 

verbalt för att de snabbare ska komma fram till gemensamma beslut. Även asynkron kommunikation, som 
e-mail, kan vara givande i ett arbete, då den informationen ofta är djupare och användaren får tid att 
efterforska svaret. Är det dock gemensamma beslut en grupp ska komma fram till bör konversationen ske 
i realtid och gärna verbalt.  

Metoddiskussion 
Syftet var att undersöka hur studenter vid distanskurser upplever att kommunikationen fungerar samt 
vilka för-och nackdelar som finns, vilket anses ha gjorts. Intervjuguiden är utarbetad med syfte och 
frågeställningar i åtanke och den är även utformad för att intervjupersonerna själva ska få berätta och 

förklara hur de känner angående kommunikation på distanskurser. De intervjupersoner som återkopplade 
via mail och valde att delta hade läst olika distanskurser vid olika universitet. Ljudinspelningarna som 
gjordes vid intervjuerna var av hög kvalité och det som sades på intervjuerna hördes tydligt på 

inspelningarna. Reliabiliteten och validiteten kan ha påverkats, eftersom ingen oberoende bedömare har 
deltagit vid datainsamling eller vid analys av material. En oberoende bedömare hade i detta läge kunnat 
se frågor och tolka svar på ett annorlunda sätt. En oberoende bedömare hade alltså kunnat förbättra 
studiens validitet och reliabilitet. Den största felkällan i arbetet är intervjuareffekten, vilket innebär att 

svaren intervjupersonerna ger kan ha påverkats av intervjuaren. För att undvika detta har författaren 
försökt hålla sig objektiv till frågor och svar för att inte påverka intervjupersonen. Eftersom alla 
intervjupersoner redan hade avslutat sina kurser är detta en retrospektiv studie, vilket kan ha gett en viss 

osäkerhet i intervjupersonernas svar. Intervjupersonerna kan antingen minnas fel eller blanda ihop olika 
kurser. 

 
En intervju utfördes inte genom personligt möte, utan intervjuguiden skickadea till intervjupersonen 
som ombads att svara så utförligt som möjligt. Vid ett möte med intervjupersonen hade dessa svar troligen 
blivit djupare och följdfrågor hade kunnat ställas. Den här tekniken användes då intervjupersonen inte var 

tillgänglig för ett möte. Funderingar på att utföra intervjun över telefon fanns, men vid ett telefonsamtal 
med intervjupersonen var ljudet i telefonen dåligt och därför valdes intervjun att göras via e-mail. 
Könsfördelningen var ojämn, då endast två av de åtta deltagarna var män. Detta har troligen inte påverkat 

resultatet på grund av att svaren för de deltagande männen och kvinnorna inte varierade över kön. 
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Etiska överväganden 
Intervjupersonerna informerades skriftligt och muntligt om syftet med examensarbetet. 

Intervjupersonerna informerades även att deltagande i intervjuerna var frivilligt och anonymt samt att de 
fick avbryta intervjun ifall de önskade. Om det var vissa frågor intervjupersonerna inte ville svara på 
informerades de om att dessa frågor fick lämnas obesvarade. De var även medvetna om att intervjuerna 

spelades in och att det transkriberade materialet endast skulle användas i detta arbete och sedan raderas. 
Vid intervjuns start meddelades att intervjuerna skulle spelas in och alla intervjupersoner godkände detta. 

Förslag till fortsatt forskning 
I detta arbete har fokus legat på studenterna och deras synpunkter, men vad anser lärare? 

Intervjupersonerna påpekade att lärarens tillgänglighet och engagemang var viktigt för vad de ansåg om 
kursens kvalité samt att tillgänglighet och engagemang från läraren beskrevs påverka studenternas 
motivation. Vid distanskurser finns det ofta möjlighet för flera studenter att läsa samma kurs, har läraren i 
dessa fall möjlighet att vara tillgänglig och visa engagemang för alla studenter? Vad anser läraren om 

kommunikationstekniken? Anser de att det fungerar att hålla distanskurser? Vilka för-och nackdelar anser 
de finns? 
 
Som tidigare har nämnts påverkade den sociala närvaron intervjupersonerna och de ansåg att kurserna i 

vilka så var fallet var mer givande och att deras kognitiva inlärning ökade jämfört med i kurser där 
läraren hade låg social närvaro. Den sociala närvaron påverkas av två faktorer, direkthet och närhet, och 
om dessa två uppfattas tydligare ökar upplevelsen av den sociala närvaron hos läraren. Närhet är beroende 

av icke-verbala faktorer, vilka kan innefatta fysiskt avstånd, ögonkontakt, ansiktsuttryck och personlighet i 
samtalet, medan direkthet är beroende av det psykologiska avståndet mellan kommunikatör och 
mottagare, vilket framförs både verbalt och icke-verbalt. Hur kan lärare och studenter påverka och öka 
faktorerna närhet och direkthet för att förbättra den sociala närvaron vid kommunikation på 

distanskurser? 
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 Bilaga 1 

 

Bakgrund 

 ålder 

 studienivå 

Kursen/upplägget 

 Vilken kurs var det ni läste? Var? 

 Kan ni beskriva hur distanslektionen såg ut för er? Steg för steg, från inloggning till avslut. 

 Hade ni några fysiska träffar? 

 Beskriv vad ni gjorde för typ av arbeten. 

Kommunikation och interaktion 

 Hur var kontakten med lärare? Andra elever? 

 Beskriv hur ni kommunicerad med lärare och andra elever. Mail, chatt. 

 Hur anser ni att kommunikationen är på distanskurser jämfört med reguljära kurser? Vilka för 

och nackdelar finns. 

 

 Beskriv hur ni samarbetade? 

 Hur fungerade samarbetet? 

 Vad anser ni påverkar hur samarbetet fungerar? 

 Anser ni att det skiljer sig i sättet att samarbeten från reguljära lektioner? Om ja, på vilket sätt? 

 Uppstod det komplikationer i samarbetet? Om ja, vilka/vad för komplikationer? 

 Påverkar den begränsade kommunikationen ert samarbete? Om ja, hur påverkade den 

begränsade kommunikationen ert samarbete? 

 

 Hur var tillgänglighet från läraren? Alltså var läraren snabb på att svara på frågor samt rätta 

uppgifter? Var det bra svar? 

 Påverkade tillgängligheten från lärarna dig och dina studier? 

 Skiljer sig tillgängligheten från reguljär klasser? 

 

 Ställde ni lika mycket frågor till läraren på en distanskurs som under en reguljär kurs? Vad var 

det som gjorde att du ställde fler/färre frågor? 

 Hur var samhörigheten med kurskamraterna? 

 Fanns det någon gemenskap i klassen? 

 

 Anser ni att avsaknaden av direktkontakt med lärare och elever har påverkat dig på något sätt 

under distanskursen? Om ja, på vilket sätt? 



 

 Uppstod det missförstånd på grund av den begränsade kommunikationen? 

Övrigt 

 Vilka förväntningar hade ni på kursen? 

 Anser ni själv att det finns något som skiljer sig åt mellan traditionella klassrumslektioner och 
distanskurser? 

 Beskriv vad ni skulle göra för att förbättra distansundervisning för att den ska passa dina behov 
bättre. 

 Skulle ni kunna tänka dig att läsa fler distanskurser? 

 Finns det någonting ni skulle vilja tillägga gällande för och nackdelar? 

 Finns det någonting ni skulle vilja tillägga gällande kommunikationen på distanskurser? 

 Anser ni att jag har missat något? 


