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1 Inledning

I detta kapitel presenteras till att börja med bakgrunden till arbetet och varför 
ämnet valdes, sedan övergår kapitlet i problembeskrivningen, som pekar på olika 
problem inom områden. Sedan förklarar jag syfte, forskningsfrågor och 
avgränsningar.

Mycket av kommunikationen mellan individer sker idag med hjälp av datorstöd 
(IKT, Informations och kommunikationsteknologier). Verktyg för kommunikation 
på distans som e-post, chattprogram och videokonferenser  gör att vi nu kan 
kommunicera med varandra direkt eller indirekt, oberoende av tid och rum. 
Jobring och Carlén (2005) listar bland annat epost, chattprogram och 
programvaror för liveföreläsningar som sådant som lämpar sig bra för 
kommunikation på distans.

Antalet distansstudenter ökar för varje år som går och fler och fler högskolor 
erbjuder någon form av distansutbildning. 

Definitionen av ”distansutbildning” är enligt högskoleverkets begreppsmanual 
”Utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum. 
Jämför nätbaserad distansutbildning.”. Hur högskolorna väljer att benämna 
distansstudier skiljer sig dock åt  och det kan skilja sig även i upplägget av 
utbildningarna. För att distansstudier ska fungera för studenten, gäller det att 
kommunikationen mellan elever och lärare och mellan elev och elev fungerar bra. 

Distansutbildningar har länge erbjudits de människor som inte kunnat  studera på 
samma premisser som andra studenter och det är ett område med fortsatt stark 
utveckling både vad gäller teknisk utveckling och i fråga om antalet studenter.

Sedan 2002 har helårsdistansstudenter ökat med 100%. Antalet 
distanshelårsstuderande är nu uppe i 15% av det totala antalet helårsstudenter. 
Man räknar med att var femte student i Sverige som studerar heltid eller deltid är 
en distansstudent. Av dessa distansstudenter är 2/3 kvinnor och 1/3 män 
(Högskoleverket, 2010).

Generellt sett är avhoppen större på distansstudenter än på studenter som studerar 
på campus (Högskoleverket, 2010). Beror det på dåliga verktyg? Att eleverna inte 
känner tillhörighet? Att elverna inte använder sig av de verktyg som 
tillhandahålls?

I och med att de som läser distansutbildning är skilda åt från läraren i både tid och 
rum behövs något som överbryggar detta dubbla avstånd och det är där de olika 
medierna (fortsättningsvis kallat verktyg) kommer in i bilden (Berglund & 
Fernold, 1997).

Verktygen som används för distansutbildning har gått från brev-korrespondens där 
”läraren” skickade ut kursen i brev till att senare övergå i ljud- och videoband när 
tekniken tillät det. Karaktäristiskt för distansstudier är att  studenten själv kan välja 
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tid och plats för studier. En nackdel som dessa studier medför är att studenterna 
upplever är bland annat att  det  är begränsad kontakt mellan lärare och elev 
(Korenkova & Melina, 2007).

Fungerar de verktyg som tillhandahålls av LTU eller tycker studenterna att 
verktygen fungerar dåligt? 

De verktyg som skall undersökas är dels universitetets lärplattform men även 
andra verktyg som finns tillgängliga för kommunikation, samarbete och 
informationsutbyte mellan elever och lärare och mellan elev och elev. Sådana 
kommunikationsverktyg är bland annat verktyg för live-föreläsningar, inspelade 
föreläsningar, e-post och liknande.

Korenkova och Melina (2007) har undersökt på vilket sätt informations- och 
kommunikationsteknologier (IKT) används och hur de stödjer studenternas 
samarbete på distans. Deras studie visar att studenterna föredrar att arbeta 
självständigt, men när de samarbetar väljer de att samarbeta på ett kooparativt sätt 
framför ett kollaborativt samarbetssätt. Vidare rekommenderar de att man gör 
undersökningar om hur studenter samarbetar med varandra med hjälp av IKT och 
hur studenterna upplever IKT i distanskurser.

1.1 Problembeskrivning

I Distansutbildningskommitténs (DUKOM) kartläggning av distansstudier visar 
resultatet att många studenter säger sig haft problem med det IT-stöd som 
erbjudits, men är positiva till själva studieformen (SOU 1998:57). Vidare pekar 
samma rapport på saker som studenterna upplever som negativa i verktygen, 
såsom opersonlig kontakt via de elektroniska medierna, tekniska problem. 
Positiva saker som studenterna nämner i samma undersökning är själva 
distansformen, kursinnehåll och studiehandledning och många kan tänka sig 
samma sorts distansstudier igen. Vidare visar studien att i kurser där studenterna 
mestadels lämnas ensamma med sina studier, där kontakt  med andra elever och 
med läraren, där kontrollen av studierna är minimal har det visat sig att 
studieresultatet är dåligt, vilket pekar på att det är viktigt för läraren att uppmuntra 
till att  använda de verktyg som finns för kommunikation, grupparbeten och 
liknande. (DUKOM SOU 1998:57).

Problem som de pekar på i kartläggningen är att tekniken som sådan strulat. Att 
uppkopplingar krånglat eller inte räckt till eller att det  tekniska kunnandet hos 
läraren varit  bristfälligt i handhavandet av programvaran. Deltagarna har ibland 
upplevt att det har påverkat studierna negativt när tekniken krånglat, när 
verktygen inte fungerat som det är tänkt och då gjort det blivit  ännu jobbigare än 
det kanske egentligen är och därmed ökat risken för avhopp. Saker som nämns 
som brister är bland annat dåliga instruktioner om hur programmen ska användas, 
att  behovet för introduktion av verktygen underskattats och att  det inte varit 
tillräckligt bra support under kursens gång vad gäller de tekniska bitarna. Däremot 
har studenterna varit väldigt positiva till att läraren alltid svarat snabbt på frågor 
och liknande via mail gällande frågor om innehållet i kursen och på frågor om 
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uppgifter och liknande. En del datorovana studenter har känt sig dumma och 
delvis skyldiga till trasslet som uppstått. En sak man också ska peka på är att efter 
det att kursen avslutats uppges många studenter nöjda och att de skulle kunna 
tänka sig samma studieform igen (DUKOM SOU 1998:57).

Galusha (1998) pekar i sin artikel där han går igenom flera författares syn på 
distansstudier ut olika områden som distansstudenter upplever som problem eller 
hinder i sina studier. Exempelvis pekar Galusha (1998) på att kontakt med lärare 
och lärarens feedback är viktiga för elever, men att dessa kan vara svårare att få 
till via distansstudier om man jämför med vanliga studier, där elever och lärare 
ofta träffas flera gånger i veckan. Vidare pekar Galusha (1998) på att det  är viktigt 
att  den kommunikation som sker mellan elever och läraren eller institutionen 
fungerar bra och att de får svar snabbt på de funderingar han har. Ett annat  område 
som också pekas ut  som problematiskt är att distansstudenter känner sig ensamma 
när de inte har kontakt med sina kurskamrater, något som vanliga studenter har 
varje dag (Galusha, Jill, M., 1998).

Några andra som pekar på att en bra dialog ger en bra distanskurs är Berglund & 
Fernold (1997) där dialogen mellan eleven och läraren eller mellan elev och elev 
pekas ut som något väldigt viktigt om exempelvis en elev kört fast och eller har 
problem. Verktygen som erbjuds ska användas som ett distansöverbryggande 
medel genom att göra det möjligt för distansstudenter att kommunicera socialt 
med varandra och med läraren (Berglund & Fernold, 1997). Vidare skriver 
Berglund & Fernold (1997) att verktygen ska bidra till ett effektivt lärande.

Swan (2010) kom i en studie fram till att kommunikation vid distansstudier är 
viktig för lärande vid distansstudier och pekar vidare i sin studie på tre saker som 
studenter tycker är viktiga vid distansstudier, nämligen tydlighet i kursupplägg 
och kursinformation, interaktion och feedback med och från lärare och samt 
givande diskussioner med kurskamrater. 

Distansutbildningskommittén pekade 1998 på några saker som problemområden 
när det gäller distansutbildning. Bland annat pekar de på de tekniska verktygen 
och att den utvecklas i snabb takt, men fortfarande inte är direkt användarvänlig, 
att  den tekniska användarkompetensen hos studenterna inte var den bästa utan att 
det var viktigt med teknisk support i all utbildning där IT används och att 
handledning behövs för att hjälpa studenterna att hantera teknikerna som erbjuds 
under sina studier (DUKOM SOU 1998:84).

Även lärarens roll är viktig vid distansstudier och en av lärarens viktigaste 
funktioner vid distansstudier är att  försöka skapa interaktion mellan studenterna 
och mellan läraren och studenter (Toresson & Östlund, 2002).

Detta sammantaget gör det intressant att se hur studenterna tycker att de olika 
verktygen fungerar för kommunikation och samarbete.

I distansutbildningarna fungerar verktygen som kommunikation- och 
informationssverktyg mellan lärare och elever. I och med att distansstudenterna 
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ökar borde det finnas intresse för att göra flera undersökningar som tar reda på om  
verktygen som tillhandahålls egentligen fungerar på ett bra sätt. 

1.2 Syfte

Syftet med rapporten är att öka förståelsen för hur studenterna kommunicerar med 
varandra och med lärarna samt hur de tycker att  de olika verktygen som erbjuds 
fungerar. Detta kan i förlängningen ge uppmärksamhet om de eventuella problem 
som de olika verktygen medför och leda till förbättringar av dessa verktyg i 
distansutbildningarna. Uppsatsens och undersökningens mål är att försöka ta reda 
på vilka program och tekniker studenterna använder för kommunikation och 
samarbete och hur studenterna upplever att teknikerna fungerar.

1.3 Forskningsfråga

Vilka verktyg finns för samarbete och kommunikation vid distansstudier på LTU 
och hur tycker studenterna att de fungerar?

1.4 Avgränsningar

Andra frågor man kan fundera på, men som inte tas upp  i denna uppsats, men som 
kan vara intressant i framtida forskning är: Är det problemfritt att studera på 
distans? Räcker det med studiemotivation och vilja eller kräver det även en hel del 
tekniskt kunnande?

Man kan studera IKT-teknikerna ur flera perspektiv, exempelvis lärarperspektivet, 
utvecklarperspektivet studentperspektivet. Syftet med denna uppsats är att ur ett 
studentperspektiv se vilka IKT-lösningar som erbjuds under utbildningarna och 
om studenterna använder sig av dessa och hur de tycker att de fungerar som 
kommunikationsverktyg.  

Enligt högskoleverket (2010) finns det drygt 80 000 studenter på distans i Sverige 
vilket gör att området är väldigt stort. Studien utförs bland studenter på tre olika 
kurser på LTU som erbjuds på distans.

Jag har avgränsat mitt arbete till att  omfatta 276 studenter som läser minst en kurs 
på LTU.

2 Teori 

I detta kapitlet ges en återblick över distansutbildningens utveckling och här ges 
den teoretiska referensramen för arbetet som rör studenternas behov och lärarnas 
ansvar, kommunikation, interaktion, samarbete och lärande, samt ger en överblick 
över de olika IKT-stöd som finns. 
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2.1 Distansutbildning

Vad är distansutbildning? Om man läser i Högskoleverkets begreppsmanual kan 
man läsa att distansutbildning är: 

”Utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum. 
Jämför nätbaserad distansutbildning.”. Det finns även en definition av vad 
”Distansutbildning, nätbaserad” är: ”Distansutbildning där hela eller huvuddelen 
av utbildningen genomförs med stöd av IKT (informations- och 
kommunikationsteknik).” 

Man kan alltså med hänvisning till detta säga att distansutbildning innebär att den 
studerande och högskolan är skilda åt antingen geografiskt eller tidsmässigt. 

När man söker efter distansutbildningar på högskolornas och universiteternas 
hemsidor finner man många benämningar på distansutbildning. På en del 
högskolor heter det  nätbaserad utbildning, och på vissa till och med en uppdelning 
p å n ä t b a s e r a d u t b i l d n i n g o c h l ä r c e n t e r b a s e r a d u n d e r v i s n i n g . 
Distansutbildningarna visar sig vara utbildningar där det finns helt distansbaserade 
undervisningar där inga fysiska träffar finns, till utbildningar där flera fysiska 
träffar är obligatoriska. En distansutbildning kan alltså skilja sig avsevärt från 
högskola till högskola och från universitet till universitet. 

Nätbaserad distansundervisning innebär att den studerande har tillgång till 
studiematerialet via Internet antingen via en lärplattform eller via mailkontakt 
med läraren. När Högskoleverket 2010 skickade ut brev till 38 lärosäten i Sverige 
för att få svar på frågor gällande distansutbildningar på universitet och högskolor i 
Sverige fick man reda å att definitionen för vad distansutbildning är varierade från 
lärosäte till lärosäte men att de flesta anser att den definition som används i Ladok 
stämmer bra. Frågorna berörde dessa tre följande områden:

• Definition, styrdokument och redovisningar
• Organisation, budget och support
• Distansutbildningens utveckling vid lärosätet.

Ladok är ”ett nationellt  system för studieadministration inom högre utbildning i 
Sverige.” (www.ladok.se) Det vill säga ett  system för att  dokumentera studenters 
resultat vid högre utbildning i Sverige.

Ladoks definition för distansutbildning är ”utbildning där lärare och student i 
huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum” (Högskoleverket, 2010 s.59).

Trots att  de flesta lärosätena höll med om definitionen tyckte ändå en del att det 
var värt att diskutera definitionen. Stockholms universitet skrev:
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Hur mycket  av kommunikationen som sker via IKT varierar från kurs till kurs 
vilket gör att det finns en mängd olika termer för distansutbildning (Dafgård, 
2002):

• Korrespondensundervisning
• Open Learning (öppet lärande)
• Flexible Learning (flexibelt lärande)
• Flerformsundervisning
• Home study/Independent study/External study
• Självstudier
• Web-Based Learning (webbaserat lärande)
• On-Line Learning
• E-learning/E-utbildning
• Internetbaserat lärande
• Tele-learning
• Distributed learning
• Open and Distance Learning (ODL)
• Flexibel utbildning på distans

I denna rapport väljs den definiton som Högskoleverket och Ladok använder för 
att beskriva distansutbildning.

I och med att det idag erbjuds teknik för exempelvis e-möten kan studenter och 
lärare träffas vid samma tid fast på olika ställen i landet. Därmed kan möten hållas 
på samma tid, men på olika plats även på distansutbildningarna, men man kan 
även träffas på samma tid och plats (exempelvis vid uppstartsmöten och 
liknande). Distansutbildningen ger ju också möjlighet att via textbaserad 
kommunikation möjligheten att kommunicera vid olika tid och olika plats, men 
textbaserad kommunikation kan även ske på samma tid och plats 
(Högskoleverket, 2010).

Distansutbildning har historiskt sett erbjudits under en mycket lång tid. Redan 
under 1700-talet erbjöds stenografikurser per post i Boston. Studenterna fick 
materialet utskickat till sig, men fick sedan ingen återkoppling eller feedback från 
lärarna, utan allt skedde utan dialog mellan lärare och elev (Holmberg, 1998).

Distansutbildningen i Sverige ökar för varje år som går och nu studerar så många 
som var femte student på distans. Sedan 2002 har en 100% ökning av 
helårsstudenter på distansutbildingar skett i Sverige (Högskoleverket 2010). 
40000 helårsstudenter  studerar på distans i Sverige och om man räknar med de 
som endast studerar fristående kurser så är siffran drygt 80000, vilket är fyra 
gånger fler än 1999 (ibid). Andelen distansstudenter ligger på 69% kvinnor och  
31% män. Av de som studerar på distans är hela 60% äldre än 30 år och att många 
av de som studerar på distans har barn (ca 40%) (ibid).

Antalet kurser och program som erbjuds på distans ökar också från år till år och 
enligt högskoleverket (2010) är det framförallt utbildning på grundnivå som är 
intressant för studenterna med närmare 90 procent av distansutbildningsvolymen. 
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De ämnesområden som står för den största andelen distansstudenter är juridik och 
samhällsvetenskap som tillsammans står för nästan hälften av helårsstudenterna på 
distans i Sverige (Högskoleverket, 2010).

2.2 Studenternas behov och lärarnas ansvar

Studenter ser positivit  på distansutbildning och menar att  fördelarna är många. De 
nämner att distansstudier ger möjlighet för fler att studera i och med att det blir 
lättillgängligt. Andra positiva saker är bland annat att man kan planera studierna 
och anpassa den till sin egna tid, att  det går att studera fast man inte bor i närheten 
av någon högskola eller universitet, att man kan studera trots att  man kanske inte 
kan plugga på heltid pga att  man arbetar eller har familj (Westerberg & Mårald, 
2006).

Det är inte bara positivt att studera på distans utan problem uppstår även på en 
distansutbildning och en sak som studenterna i undersökningen nämner som 
problemområden är att IT-vana är en fördel för studier på distans. En del studenter 
tycker att de har den IT-vana som krävs, medan en del studenter till och med 
tycker att det  borde ingå någon sorts introduktion i de tekniker som används under 
utbildningen, men att den borde vara frivillig i och med att IT-kompetensen 
varierar så mycket från student till student (Westerberg & Mårald, 2006). Detta är 
något som även en del lärare och prefekter håller med om. Vidare skriver 
Westerberg & Mårald (2006) om att det i undersökningen visat  sig att  vissa 
studenter ser begränsningar med distansutbildningar, att inte alla ämnen lämpar 
sig som distansutbildning, att kommunikationen via Internet kan vara 
problematisk och att  campusutbildningar är att  föredra, men att distansstudier kan 
vara bra för de som inte har tillgång till en riktig högskola eller universitet.

Enligt Westerberg och Mårald (2006) visar undersökningen att studenterna tycker 
att  det ställer större krav både på lärarna som arbetar med distansundervisning, 
men också på institutionerna som tillhandahåller IT-stödda utbildningar för att allt 
ska fungera. Ett bra kursupplägg, god IT- och pedagogisk kompetens hos läraren 
samt att läraren ser till att ge bra feedback och ser att allt fungerar nämns som 
andra saker som spelar in i hur studenter upplever IT-stödda utbildningar. 
Kommunikationen mellan lärare och elev nämns som viktiga egenskaper på en 
lyckad distanskurs. Kommunikationen kan bestå i hur läraren väljer att förmedla 
informationen, hur de ger feedback på uppgifter som lämnats in hur snabbt de 
svarar på frågor med mera (Westerberg & Mårald, 2006). Om det tar allt  för lång 
tid att till exempel få en inlämningsuppgift rättad, kan studentens studiemotivation 
sänkas och man kan hinna börja fundera på om man missförstått uppgiften eller att 
den inte höll så hög kvalitet och att detta är orsaken till att  det dröjer med 
rättningen (Dafgård, 2002). 

Även Dafgård (2002) pekar på att det finns fördelar med distansstudier och 
nämner bland annat att  studenter som studerar på distans får en väldigt stor 
datorvana och en större vana att arbeta självständigt och aktivt. Dafgård pekar på 
att  det även finns svårigheter med distansstudier, nämligen att  den studerande får 
ta ett större ansvar för sina studier och att det ofta ställs ett högre krav på ett aktivt 
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deltagande vid studier på distans. Ofta måste studenten själv ta ansvar för att söka 
information och kunskap. Eftersom studenten ofta själv måste gå igenom 
kursplanen, studiehandledning och kursmaterial uppstår det ofta problem och 
frågor. Dessa svårigheter kan det ofta vara mycket svårare att  få hjälp  med vid 
distansstudier vilket gör att många studenter först  försöker lösa situationen själva 
och får då lägga ner många timmar på att  försöka lösa problemet, innan de tar 
kontakt med handledare, administratörer eller studiekamrater (Dafgård 2002). 

Studenterna anser att kontakten med andra studenter är viktig vid distansstudier, 
men menar att  det är kontakten med läraren som är viktigast. Däremot ser 
studenterna att kontakten med andra studenter bland annat ger motivation, vilket 
kan stödja i lärprocessen. All kontakt är viktigt för att studenterna ska känna sig 
mindre isolerade och kontakten är även viktig för att stödja lärande och känslan av 
deltagande i utbildningen (Westerberg & Mårald, 2006).

Det är även viktigt att den tekniska supporten finns tillgänglig vid alla tänkbara 
stunder, både kvällar och helger så studenten snabbt kan få hjälp  när tekniken eller 
verktygen inte fungerar som den skall, utan att studenten behöver ta ledigt från 
jobb och liknande för att få hjälp (Dafgård 2002).

2.3 Kommunikation, interaktion, samarbete och lärande

2.3.1 Kommunikation

Enligt Fiske (2009) kan kommunikation betraktas med två olika skolors glasögon. 
Den första varianten är att man ser kommunikation som överföring av 
meddelanden, medan den andra ser på kommunikation som skapande och utbyte 
av betydelser.

Överföring av meddelande inriktar sig på hur den som kommunicerar blir 
uppfattad av den som blir kommunicerad till. Hur mottagaren kodar sändarens 
meddelande. Teorin ser kommunikation som en process där en person påverkar en 
annan. (Fiske, 2009). Den andra skolan inriktar sig mer på hur meddelanden 
samverkar med människor och hur den därigenom skapar betydelser. Den 
behandlar hur meddelanden i samverkan med mottagaren skapar betydelse. 

Shannon och Weaver (1949) identifierar tre problemnivåer vid kommunikation 
och Fiske (2009 s.18) listar dom enligt följande:

Nivå A  Hur exakt kan kommunikationssymbolerna (tekniska problem) 
  överföras?

Nivå B  Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna(semantiska 
  problem) den önskade betydelsen

Nivå C  Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen (effektivitets-
  problem) beteendet på önskat sätt? 
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Shannon och Weavers (1949) modell är en enkel modell, som på ett 
lättföreståeligt sätt förklarar hur kommunikation fungerar.

I deras modell finns informationskällan som är beslutsfattaren och den som 
bestämmer vad som ska skickas som meddelande. Detta omvandlas från 
meddelande till signal av sändaren. Signalen som omvandlats skickas genom 
kanalen till mottagaren. I distansutildningar kan denna kanal exempelvis vara 
själva telefonlinjen som har hand om internet-uppkopplingen. Två studenter skulle 
kunna vara sändare och mottagare som med hjälp  av två datorer kommunicerar 
med varandra från olika ställen i landet. Brus är det som läggs till signalen medan 
den transporteras genom kanalen och som inte avsetts av källan och förvränger 
alltid sändarens avsikter med meddelandet. Detta kan i studentexemplet vara en 
krånglande internetuppkoppling eller liknande. Brus definieras som ”all 
förvrängning av betydelsen som sker i kommunikationsprocessen och som inte är 
avsett av källan men påverkar mottagningen av meddelandet vid 
destinationen” (Fiske, 2009, s.20). Sådana faktorer är de faktorer som gör att 
koden inte uppfattas på ett korrekt sätt av mottagare till exempel 
ljudförvrängingar, brus eller elavbrott. Fiske (2009) pekar också på att  sådana 
störningar kan uppstå på grund av mänskliga missbedömningar av det som 
uttrycks av sändaren.

En annat begrepp som ofta tas upp i samband med kommunikationsteori är 
medium som definieras som ”tekniska eller fysiska medel för omvandling av 
meddelandet till en signal som kan överföras via kanalen” (Fiske, 2009, s.32) och 
kan exempelvis vara en röst, radio, TV eller liknande. 

Fiske (2009) väljer att dela in medier i tre huvudkategorier; De framställande 
medierna, det vill säga rösten, ansiktet, kroppen som använder ansiktsuttryck, 
gester med mera för att  kommunicera. Denna typ av medier kräver 
kommunikatorns närvaro. De återgivande medierna är exempelvis en text, böcker, 
målningar, fotografier eller liknande som kan existera oberoende av 
kommunikatorns närvaro. Den tredje huvudkategorin är mekaniska medier, det 
vill säga radio, TV, telefoner osv och fungerar som en överförare av kategori 1 och 
2. Den tredje kategorin använder teknologin för sin framställning och begränsas 
mer tekniskt och är oftast  mer utsatta för brus på nivå än A än de i kategori 2 
(Fiske, 2009).

Kommunikation mellan studenter har enligt Hrastinsk (2009) minst två syften 
”kommunikation som kan resultera i lärande men även kommunikation som 
stödjer personliga relationer” (Hrastinski, 2009, s.75). 

Studenter som går på distansutbildningar väljer ofta att kommunicera med privata 
kanaler, exempelvis genom instant messaging, för att  studenterna upplever att den 
typ av kommunikationsmöjligheter, exempelvis forum, som ofta erbjuds på 
lärplattformarna kan läsas av andra studenter och inte bara av läraren (Hrastinski, 
2009). 
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För att hjälpa läraren att uppmuntra till aktiv och givande diskussion och 
kommunikation inom distansutbildning beskriver Hrastinski (2009) tre tips. Det 
första tipset är att läraren skall försöka ”uppmuntra informationsutbyte genom att 
fastställa rimliga kvalitetskrav och genom att ge studenter anledning att 
delta” (Hrastinski, 2009, s.82). Det andra tipset är att läraren skall försöka 
uppmuntra studenterna att försöka dela ansvaret mellan sig för att planera 
uppgifter. Det tredje tipset är att läraren skall ge socialt stöd genom att ”organisera 
sociala aktivi teter och genom att använda privata kommunika-
tionskanaler” (Hrastinski 2009, s.83). Detta tredje tipset  innebär att Hrastinski sett 
att studenterna uppfattade ett bättre socialt stöd när de använde direkt 
kommunikation än när de använde fördröjd kommunikation.

Vid distansstudier används ofta textbaserat  kursinnehåll, där studenten förväntas 
läsa mycket information via skärmen. De nya verktygen som erbjuds idag gör att 
studenter även ta del av föreläsningar via bild och ljud och till och med se 
inspelade föreläsningar flera gånger om det behövs (Dafgård, 2002).

Modern utbildning handlar idag mångt och mycket om att ta del av texter och 
sedan kommunicera med sina medstudenter och lärare om de texter man tagit del 
av. Den viktigaste mänskliga läromiljön är enligt Säljö (2000) den vardagliga 
interaktionen med människor och det naturliga samtalet. Det är i samtalet och 
kommunikationen med andra människor som vi utvecklas som varelser och lär oss 
nya förmågor och färdigheter. Numera finns även verktyg som kan användas för  
detta samtalet. Det är dock den skriftliga kommunikationen som faktiskt 
dominerar vid distansutbildningarna idag. 

Vid distansutbildningarna ges ofta uppgifterna ut i textform och det  finns alltid 
risk att uppgifterna tolkas på fel sätt, eller på olika sätt av olika personer och gör 
att  uppgifterna feltolkas om inte stöd från handledaren finns. Om inte stöd från 
handledarna finns, kan man inte får svar på sina frågor, handledarna kan inte göra 
förtydliganden eller svara på frågor som kan underlätta för eleven att tolka och 
lösa uppgiften (Dafgård, 2002). Detta är den moderna lärprocessen i modern 
utbildning idag. Informationstekniken erbjuder idag en virtuell gemenskap som 
påminner om fysisk gemenskap och skapar därigenom sammanhang för lärande. 
Vi kan med hjälp av den nya informationstekniken lätt kommunicera med andra, 
ta del av texter, ordbehandlare och liknande och blir i större utsträckning än 
tidigare ännu mer oberoende av fysisk samvaro (Säljö, 2000). 

Kommunikation på distans fanns det möjlighet till förr också, i form av 
exempelvis brev, men internet och e-post, chat och liknande ger en helt annan 
snabbhet, realtid, eller möjligen med liten fördröjning, vi har större geografisk 
räckvidd och kan med dessa tekniska lösningar föra mer samtalsliknande former 
än vad brev och liknande gav. Men dagens kommunikation med de verktyg som 
finns är också kunskapskrävande. Man måste kunna hantera de verktyg som finns 
och också klara av att läsa och skriva på en ganska avancerad nivå (Säljö, 2000).

Dafgård (2002) pekar på ett problem med kommunikation vid distansstudier, 
nämligen risken för missförstånd och kommunikationsproblem som ökar när man 
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inte kan träffas fysiskt och då läsa av sina medstudenters ansiktsuttryck, 
gestikulationer, tonfall och liknande.

Kommunikationen i klassrum på campus sker oftast snabbt och direkt både genom 
tal och kroppsspråk och man kan snabbt ändra sig och göra korrigeringar i det 
man sagt om man så behöver. Vid distansstudier sker kommunikationen ofta lite 
långsammare även om viss kommunikation även sker direkt, men oftast utan 
kroppsspråk. Att  säga något och sedan ändra sig när mailet väl är ivägskickat kan 
leda till att det tar tid att få igenom ändringen av det man sagt. Den man skickat 
mailet till kanske redan har läst mailet, agerat, exempelvis med en del i en 
gruppuppgift, sedan åkt iväg för att senare återkomma och se att  uppgiften ändrats 
något.

Det finns vissa fördelar med textbaserad kommunikation. Zhu (2006) menar att en 
stor fördel med denna typ av kommunikation är att  studenter som annars är för 
blyga för att delta i en diskussion direkt i ett  klassrum eller seminarie kan uppleva 
det som positivt att istället delta i en diskussion på nätet där de inte blir avbrutna 
av andra och där de har tid på sig att reflektera över vad de ska säga.

2.3.1.1 Synkron kommunikation

Synkron (direkt) kommunikation innebär att  man kommunicerar i realtid. 
Exempel på tekniker för kommunikation i realtid är föreläsningar och chatt. 
Fördelar som finns med denna typ av kommunikation är att man inte behöver 
vänta på svar utan får feedback direkt på de frågor eller funderingar man har och 
man kan om man vill direkt ställa följdfrågor till lärare eller medstudenter. 
Hrastinski (2009) skriver i sin bok att forskare (Carr m.fl. 2004) pekat på att  direkt 
kommunikation kan bidra till att man känner tillhörighet och att den fördröjda 
kommunikationen kan ge gruppen en känsla av gemenskap. Haythornthwaite 
(2000) visade också på att studenter vid ett magisterprogram kände samhörighet 
med de andra studenterna på grund av återkommande direkta möten. En 
andledning till att studenterna känner samhörighet vid fördröjd kommunikation är 
att  studenterna ofta börjar och avslutar dessa direkta diskussioner med att prata 
om annat än kursens innehåll och att detta leder till att  de känner gemenskap och 
samhörighet med varandra. Detta småprat sker sällan i fördröjd kommunikation 
(Hrastinski, 2009). 

2.3.1.2 Asynkron kommunikation

Asynkron (fördröjd) kommunikation innebär att kommunikationen inte sker i 
realtid som vid synkron kommunikation. Den fördröjda kommunikationen ger en 
frihet och flexibilitet i tid och rum, studenterna kan befinna sig på valfri plats och 
vid valfri tidunkt, och är därför väl lämpad för distansutbidlning. Medier som 
används vid denna typ av kommunikation är till exempel e-post och 
diskussionsforum. Studenterna kan läsa ett  inlägg och sedan kan de i lugn och ro 
begrunda och reflektera över inlägget och sitt eventuella svar innan man till slut 
skriver det i forumet. Hrastinski (2009) skriver att studenterna själva kan 
bestämma tid och plats för deltagande och bestämmer själva när de vill 
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kommunicera med lärare eller andra elever. Dessa fördröjda diskussioner kan 
schemaläggas under en längre period och ge gott om tid för reflektion och 
eftertanke och kan besvaras när studenten har tid. Det finns både för och 
nackdelar med denna typ av kommunikation, fördelen är att man som sagt  kan 
reflektera noga över sitt svar. Nackdelar som forskare tar upp är att vissa studenter 
läser andra studenters inlägg och är så imponerade över de andra studenternas 
inlägg att de själva får prestationsångest över sina egna svar (Haythornwaite, 
2000). Andra nackdelar som studenterna upplever är att alla andra studenter kan ta 
del av vad de skrivit  och därför kanske avstår från att skriva inlägg eller frågor 
(Hrastinski, 2009).

Flera forskare är överens om att direkt och fördröjd kommunikation kompletterar 
varandra och att man genom att använda flera olika medier ger studenterna flera 
möjligheter att lära känna varandra och att lära av och med varandra (ibid).

2.3.2 Interaktion

En beskrivning av vad interaktion är, är ”Interaktion är ett samman-
fattningsbegrepp  för de handlingar som utöver presentation och förmedling av 
information skapar förutsättningar och stöd för lärandet” (Toresson & Östlund, 
2002, s.35).

Verktygen man använder vid distansundervisning ska hjälpa kursdeltagarna och 
lärarna att socialt närma sig varandra, därför bör man noga tänka över vilka 
tekniker man tänker använda sig av redan när man planerar den aktuella kursen 
(Berglund & Fernold, 1997).

Hrastinski (2009) hänvisar till Moore (1989) och listar tre typer av interaktion 
som bör stödjas inom distansundervisningen, interaktionen mellan lärare-student, 
student-kursmaterial och student-student och listar även tre till som Andersson 
och Garrison (1998) nämner, nämligen lärare-kursmaterial, kursmaterial-
kursmaterial och lärare-lärare (Hrastinski, 2009).

Lärare Student

Kursmaterial

Figur 2.2 Hrastinskis tolkning av kommunikationsmodeller enligt Moore (1989) och Anderson & Garrison 
(1998).
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Lärare-student-interaktionen är den interaktion som man bör ge stor 
uppmärksamhet i distansutbildningar detta för att det är viktigt att studenter 
känner sig motiverade av läraren när interaktion med läraren kan ske (Hrastinski, 
2009). Det är först under senare år, när kommunikationsmöjligheterna blivit bättre 
på grund av bättre teknik som lärarna verkligen haft möjlighet att motivera sina 
studenter på ett bra sätt  (Hrastinski, 2009 via Moore, 1989). Det är en bra 
kommunikation mellan lärare och elev som är den viktigaste faktorn för att en 
student skall lyckas med sina studier (Myringer, 2002). Det är denna elev-lärar-
interaktion som skall hjälpa studenten till en ökad förståelse för ämnet och skall 
även hjälpa den studerande att hitta rätt strategi och minska risken för 
missförstånd tidigt i processen (Myringer, 2002).

Moore (1989) nämner även interaktionen mellan studenten och kursmaterialet 
exempelvis arbete med inlämningsuppgifter, som en viktig del i 
distansundervisningen. Moore beskriver den typen av interaktion som  ett sätt för 
studenten att intellektuellt interagera med innehållet i kursen, dvs hur studenten 
för inre resonemang över materialet i kursen. Det gäller dock att se till att eleverna 
klarar av att arbeta med dessa uppgifter om de ska kunna tillgodogöra sig 
materialet. Saker som studenterna kanske behöver öva sig på är sökningar i 
databaser, där de övar sig i att  se vilka artiklar som har hög kvalitet men de 
behöver kanske också lära sig att kritiskt granska och värdera webbsidors innehåll 
(Hrastinski 2009). 

Interaktionen studenter emellan har åtminstonde två uppgifter enligt Hrastinski 
(2009), kommunikation som kan resultera i lärande, men även kommunikation när 
det gäller att främja sociala aspekter och för att få personliga relationer 
studenterna emellan. Ett  problem som visat  sig med all den öppenhet som ofta 
finns på distansutbildningarnas kursrums forum är att studenter känner sig osäkra 
och inte vill skriva i forumen när de vet att det de skriver kan läsas av alla och inte 
bara av den de riktar sig till. Detta kan leda till att studenter struntar i att 
kommunicera och istället fokuserar på kursinnehållet (Hrastinski, 2009). 

Interaktionen mellan studenter är viktigt för att distansstudenterna inte ska känna 
sig ensamma och isolerade under utbildningstiden. Den ofta dagliga kontakt man 
har vid campusstudier saknas helt eller delvis vid distansstudier. Den interaktion 
och kommunikation som sker vid distans blir dock ofta lite långsammare och 
mindre livlig vid distansstudier än vid campusstudier (Dafgård, 2002). Dafgård 
(2002) skriver vidare att det inte heller går att jämföra denna interaktion med 
riktiga fysiska träffar som under campusstudier, då man på ett annat sätt kan få 
fysisk kontakt med andra studenter och ha muntliga spontana diskussioner och 
samarbeten. Vid campusstudier kan man ofta träffas spontant hemma hos varandra 
eller på biblioteket och prata om uppgifter och skola, medan man vid 
distansstudier ofta har mindre fysisk kontakt med studiekamrater.
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De flesta författare som skriver om distansutbildningar använder dessa tre sorters 
interaktion som de ineraktionstyper som är viktigast  vid distansutbildning. 
Hillman, Willis och Gunawardena (1994) lägger även till en till typ av interaktion, 
nämligen den interaktion som finns mellan studenten och själva tekniken och 
verktygen som levererar innehållet eller instruktionerna och pekar på att det är 
viktigt att  detta fungerar på ett  bra sätt och att  institutionerna ser till att det redan 
när kursen planeras finns planer på hur man ska hjälpa eleverna med detta, på 
samma sätt som man planerar för de andra typerna av interaktion. 

Hrastinski (2009) pekar på ytterligare en interaktionstyp som är väldigt aktuell 
och viktig vid distansstudier nämligen den som sker utanför utbildningsmiljön, det 
vill säga interaktionen mellan studenter och omgivning. Studenter som studerar på 
distans tar ofta hjälp och stöd från vänner, familj och kollegor. Denna typ av 
interaktion har visat sig oerhört viktig när man läser på distans (Hrastinski, 2009 
hänvisar till Haythornthwaite & Kazmer, 2004).

2.3.3 Samarbete

Att lärande sker när samarbete sker är det ingen tvekan om enligt Hrastinski 
(2009). Exempelvis har det  visat sig att  samarbete ger positiva resultat på 
studenternas studieresultat och att studenterna ofta tänker både mer kreativt och 
mer kritiskt när de samarbetar i en grupp (Hrastinski, 2009).

”Med utgångspunkt i sin förmåga att kommunicera och att konstituera 
verkligheten i språkliga kategorier, har människan visat en häpnadsväckande 
förmåga att utveckla dels intellektuella och fysiska redskap, dels nya kollektiva 
aktiviteter inom ramen för verksamhetssystem.” (Säljö, 2000, s. 233).

Det människan inte klarar ensamt klarar man i grupp. Genom att man 
kommunicerar med andra människor kan man redan i tidernas begynnelse 
exempelvis koordinera jakt och nå helt andra resultat än om man jagade själv 
(Säljö, 2000).

Jobring och Carlén (2005) skriver om att det kan vara dåligt med 
samarbetslärande när studenter tvingas till det. De skriver också att inte alla 
sorters distansstudier kräver samarbete men att  studenter som samarbetar 
sannolikt kommer fram till bättre lösningar än de som inte samarbetar med 
varandra i grupper.

Samarbete vid distansstudier har visat sig höja studiemotivationen, men kan även 
vara negativ om grupparbetet blir lidande på grund av att exempelvis vissa 
studenter tar ett mindre ansvar för uppgiften än andra. Om någon gruppmedlem 
inte tar sitt fulla ansvar kan det leda till att  grupparbetet blir ohållbart och till att 
några andra får ta på sig större ansvar i att färdigställa arbetet (Dafgård, 2002).
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2.3.4 Datorbaserat lärande

Berglund och Fernold (1997) pekar på ollika typer av lärande  bland annat 
problembaserat lärande (PBL) och datorbaserat lärande (CBL (Computer Based 
Learning)), där problembaserat  lärande är ett lärande där man fokuserar på ett 
arbetssätt som är mer fokuserat på de problem som de studerande kan tänkas hitta 
i ett  arbetsliv som väntar efter studierna. Vid problembaserat  lärande kan det vara 
bra att välja medier som simulerar realistiska situationer som kan tänkas uppstå i 
verkligheten i arbetet. 

Det datorbaserade lärandet ger möjlighet för datoranvändande i lärandet. 
Datorerna används som verktyg för lärande och kan bland annat  ge lättare och 
snabbare tillgång till kunskaper. De ger även en omedelbar tillgång till stora 
mängder data, de möjliggör interaktion mellan de studerande och kursmaterialet, 
ge större möjlighet för interaktion mellan lärare och student och möjliggöra och 
uppmuntra till ett djupinriktat lärande (Berglund & Fernold, 1997).

Hrastinski (2009) menar att det inte råder någon tvekan om att samarbete kan 
bidra till lärande och skriver vidare om Littleton och Häkkinens (1999)  
kollaborativt respektive kooperativt lärande, där kooperativt  lärande är sådant 
lärande som sker när en grupp delar upp en gruppuppgift mellan sig i mindre delar 
som de sedan löser var för sig, medan det kollaborativa lärandet sker när alla 
studenter i gruppen arbetar gemensamt med hela uppgiften och löser hela 
uppgiften tillsammans. Institutionen och läraren bör därför se till att det finns 
tekniskt stöd för sådana typer av lärande. Om kommunikationsmöjligheterna är 
dåliga eller begränsade finns det risk att studenterna inte arbetar gemensamt utan 
delar upp uppgiften mellan sig utan större grad av kommunikation mellan 
gruppmedlemmarna (Hrastinski, 2009).

Bäckström och Said (2004) skriver att det är viktigt att  institutionen tar ett ansvar 
och ser till att fungerande lösningar för samarbete finns tillhanda för att det ska 
fungera med samarbetet. Det gäller för institutionen att se till att studenterna som 
deltar har tillgång till tydliga manualer och tekniska support för att  säkerställa att 
studenterna med lite sämre datorvana klarar av att hantera den teknik som 
tillhandahålls.

Det finns inget som säger att ny  teknik är lika med lärande, men de verktyg som 
finns kan, om de används på ett bra sätt, hjälpa till i lärandeprocessen. De nya 
verktygen och den nya tekniken hjälper oss att  kommunicera över stora 
geografiska områden och kan därmed ge större urval av personer att dela lärandet 
med (Hrastinski, 2009).

För studenten innebär oftast lärande att först och främst ta del av information som 
vanligen innebär flera timmars läsning, sedan skall studenten relatera det den läst 
och så småningom ska det resultera i förståelse för den information som lästs in.
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”Med hjälp av en dator ansluten till nätet, lämplig programvara, grundläggande 
tekniska kunskaper och språkliga kunskaper skapas en grundförutsättning för 
lärande via nätet.” (Hrastinski, 2009 s.23).

2.4 Verktyg för nätbaserad utbildning

Verktyg för kommunikation har i alla tider använts av människan för att hjälpa till 
att kommunicera mellan varandra (Jobring & Carlén, 2005). 

I denna uppsats används ordet verktyg för sådana IKT-lösningar (Informations och 
Kommunikationsteknologier) som tillhandahålls av LTU för studier på distans och 
kan vara exempelvis programvaror för liveföreläsningar, såsom Adobe Connect 
eller e-postklienter.

Myringer (2002 s.81) skriver om hur verktygen ska vara: ”Webbverktyg och 
medier skall vara enkla, tillförlitliga (hållbara) och lättillgängliga för avsedd 
studerandegrupp”.

För studenten är det viktigt att verktygen fungerar för det den är tänkt till, 
nämligen till att  hjälpa till i lärandet. Vid interaktion mellan lärare och elev är det 
viktigt att  studenten redan tidigt i kursen får klart för sig vad som gäller för 
kursen, vilka uppgifter som skall göras och ska med hjälp  av verktygen kunna 
kommunicera med läraren på ett snabbt och enkelt sätt (Myringer, 2002).

Vid kontakt och interaktion (synkron eller asynkron) studenterna emellan skapar 
dagens teknik och verktyg en möjlighet till snabb kommunikation och interaktion 
och kan på så vis hjälpa i lärandeprocessen detta genom att man lättare får tillgång 
till varandras kommentarer, frågor, funderingar och lösningar. För att denna 
kommunikation skall fungerar gäller det att välja verktyg som har en väl 
fungerande lösning (Myringer, 2002).

För att underlätta för kursdeltagarna är det viktigt att allt kursmaterial skall vara 
väl utformat och det skall tydligt stå vilka kriterier som krävs för att studenten 
skall klara kursen. Det är här även viktigt att lärarna sätter gränser i 
informationssökande och tydligt anger vad som skall vara med i uppgiften och 
vad som inte behöver vara med. Detta för att minska studenternas sökande på 
internet, vilket ofta kan ta väldigt lång tid och tar mycket onödig studietid i 
anspråk (Myringer, 2002). 

Många lärare och IT-forskare är idag överens om att mycket av lärandet på 
distansutbildning sker när studenterna samarbetar och diskuterar med andra 
studenter. För att detta ska fungera måste universiteten och högskolorna se till att 
de tillhandahåller verktyg och skapar exempelvis aktiviteter för denna 
kommunikation (Mörndal, 2011).

Det är genom att skapa lärgemenskaper (det vill säga en plats där utbyte och 
interaktion sker mellan deltagare) som man kan hjälpa studenten att kommunicera 
och reflektera med medstudenter och därmed bidra till studentens lärande. 

19



Gemenskaperna kan tillhandahålla möjligheter för interaktion iform av epost, 
chatt eller som en plattform för studenten att själv presentera material.

2.4.1 Lärplattformar

I de lärplattformar som erbjuds på distansutbildningarna finns det oftast verktyg 
för framför allt fyra olika huvudfunktioner (Mörndal, 2011):

• Kommunikation. Kommunikationen mellan studenterna och lärare sker 
exempelvis med e-post, chatt  ( för direkt kommunikation) och forum (för 
fördröjd kommunikation).

• Distribution. Distribution av diverse studiematerial som studiehandledning, 
föreläsningar, föreläsningskompendier, länkar till källor på internet och 
liknande.

• Administration och planering. Här finns ofta kalender som stöd för eleverna för 
deras planering av utbildningen samt information om deltagarna på kursen.

• Uppföljning och värdering. Här finns information om studenternas resultat  på 
olika uppgifter, såsom inlämningsuppgifter samt eventuellt även statistik över 
studenternas deltagande i exempelvis forum.

En lärplattform erbjuder vanligtvis en möjlighet för studenter och lärare att 
kommunicera med varandra. Man kan bland annat få tillgång till utdelat material i 
form av studiehandledningar och länkar till inspelade föreläsningar. Studenter kan 
genom exempelvis forum och chat skapa en plats för gemenskap och en plats där 
man kan känna tillhörighet. En lärplattform erbjuder även ibland aktiviteter och 
resurser som exempelvis ordlistor med förklaringar av ord som förekommer i 
kursen, quizer, där studenten kan testa sina kunskaper i kursens ämne (Hrastinski, 
2009).

2.4.1.1 Fronter 

Fronter (som är den lärplattform som LTU använder) grundades i Norge 1998 och 
har flera miljoner användare världen över och finns på 5 kontinenter. Fronter 
innehåller verktyg för personligt arbete, lärande, samarbete, publicering och 
administration. Verktygspaketet  för det personliga arbetet innehåller bland annat 
”mina kontakter”, ”e-post”, ”min kalender” och ”Fronter Instant Messaging”. Det 
använder användaren för att arbeta i, hantera och spara filer, kontakter och 
information. I verktyget för lärande och pedagogik finns bland annat verktyg för 
bedömning och här kan man bland annat  skapa inlämningsuppgifter och som 
student kan man lämna in sina uppgifter. Detta verktyget innehåller bland annat 
”portfolio”, där studenter och lärare kan ha översikt  över studentens prestationer 
under kursens gång. Verktyget för samarbete innehåller bland annat lösningar för 
samarbete i delade dokument och innehåller också en chatfunktion där studenter 
kan chatta i realtid med varandra samt en forumfunktion där trådbaserade 
diskussioner kan föras. Verktygspaketen administration och publicering innehåller 
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verktyg för publicering av material och administration av åtkomst i Fronters rum 
(www.fronter.se).

Fronter kan användas av både studenter och lärare och här kan man som student 
bland annat ta del av inspelade föreläsningar, studiehandledningar och 
inlämningsuppgifter, men även hitta forum på aktuell kurs där man exempelvis 
kan diskutera hur det går med uppgifterna eller liknande. 

2.4.2 Diskussionsforum

Ett diskussionsforum bygger på asynkron kommunikation och här kan studenterna 
skriva meddelanden som sedan kan läsas av och svaras på av andra studenter som 
har tillgång till forumet. I forumet kan man till exempel ställa frågor om delar man 
har problem med, som sedan kan besvaras av antingen lärare eller andra studenter. 
Ett diskussionsforum bygger på ett så kallat trådsystem, där varje nytt ämne som 
ska diskuteras bildar en egen tråd och varje svar bygger vidare på den och 
organiseras i den aktuella tråden. Studenterna kan kommentera i flera olika trådar 
i forumet parallellt.

2.4.3 E-post

E-post, även kallat e-mail, mejl och mail användes redan under 1960-talet som 
meddelande mellan olika användare på samma dator. Under tidigt 70-tal skickades 
det första e-post-meddelandet. Det är ett  verktyg för att skicka och motta 
meddelanden över internet. Det betraktas som en typ av fördröjd kommunikation, 
dvs den är flexibel i både tid och rum. Man kan skicka till en eller flera mottagare 
samtidigt. Det vanligaste är att e-posten lagras på en server där användaren kan 
logga in och läsa sitt mail exempelvis med en webbläsare (www.wikipedia.se). 

2.4.4 Chatt

Chatt är direkt  kommunikation, kan användas i 1-1-kommunikation eller i grupp. 
Samtalet liknar ett  telefonsamtal men studenterna skriver till varandra istället  för 
att  prata. Exempel på programvaror är ICQ, MSN-messenger och Fronter Instant 
Messaging.

2.4.5 Röst- och videokommunikation

Röstkommunikation är en form av direkt kommunikation, frågor får svar direkt 
och kan utföras 1-1 eller i grupp. Exempel på typer av röstkommunikation är 
telefonsamtal via vanlig eller mobiltelefon och Skype, som är en programvara 
man installerar på sin PC eller Mac och sedan lägger till sina ”vänner” till en 
kontaktlista som man sedan antingen kan chatta med eller ringa upp och prata med 
som en vanlig telefon. Förutom vanlig röstkommunikation kan man även använda 
videosamtal och det finns även möjlighet till skärmdelning. 
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2.4.5.1 Adobe Connect

Adobe Connect är en programvara som LTU använder för föreläsningar som är 
schemalagda och kan även användas för inspelade föreläsningar som studenten 
kan ta del av senare. Adobe Connect kan även användas av studenterna där de kan 
starta egna möten och ha röst- video- eller textkommunikation med varandra, samt 
dela ut sin skärm för de andra att ta del av eller lägga upp powerpoint-
presentationer inför sina medstudenter.

2.4.5.2 Skype

Skype är en nedladdningsbar programvara där man kan ringa till personer som 
man har i sin kontaktlista. Antingen ringer man röstsamtal eller så ringer man 
videosamtal och kan då ha möten med både bild och ljud. Programmet går även 
att använda till chatt, där man skriver meddelanden till personer i ”samtalet”. Man 
kan även använda programmet till att ringa till telefoner och mobiler. Det finns 
även funktioner för skärmdelning. (www.skype.com). Man lägger helt enkelt till 
sina medstudenter i kontaktlistan genom att ange deras skype-namn och sedan kan 
man arrangera telefonmöten och liknande. 

2.5 Teorier för distansutbildning

Det är avståndet mellan studenterna och mellan studenterna och lärare som måste 
överbryggas för att  distansstudierna skall lyckas. Moore (1993) är en av de största 
forskarna in om distansutbildning och han använder termer som ”transactional 
distance” (transaktionell distans) och menar med detta avståndet mellan studenter 
och lärare och mellan studenter. Moore (1993) skriver om att det är ett 
psykologiskt avstånd, såväl som avstånd i kommunikation och det är i 
överföringen på detta avståndet som missförstånd kan uppstå. 

Det är det här avståndet  som leder till speciella beteendemönster hos både lärare 
och studenter. Vidare skriver Moore (1993) att det även under vanliga studier 
finns denna typ av transaktionell distans och pekar på Rumble (1986) som 
exempel. Vidare listar han tre variabler som används för att beskriva teorin och 
han nämner dialog, struktur och självstyrt lärande (dvs hur eleven själv styr över 
sitt lärande, ju större transaktionellt avstånd, desto mer ansvar får studenten själv 
ta över sina studier).

En kurs som har litet transaktionellt avstånd får de studerande råd och har en 
pågående dialog med läraren eller mellan studenterna, medan en kurs som har 
stort transaktionellt avstånd sällan eller aldrig har någon dialog och här gäller det 
att studenten själv skaffar sig sin kunskap (Moore, 1993).

Dialog är det som uppstår mellan lärare och elev och sker i en serie av 
meningsutbyten eller interaktioner, vilket skiljer dialog från interaktion, som bara 
sker åt ett håll och har som syfte att öka förståelsen hos studenten (Moore, 1993). 
Moore (1993) menar att dialog är något som gynnar båda parter i 
kommunikationen och båda parter i dialogen är både lyssnare och båda deltar. Det 
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är här som verktygen behövs, om verkyget som används är långsamt finns oftast 
mer tid för reflektion över dialogen medans ett mer avancerat  verktyg där 
dialogen sker i realtid kan leda till att studenten känner sig mer personligt 
engagerad och kan leda till att studenten får en känsla av att  det är mer individuellt 
(Ibid). Moore (1993) menar att sådana verktyg minskar det transaktionella 
avståndet mer än långsamma eller asynkrona verktyg.

Struktur innebär hur väl högskolan eller administrationen presenterar innehållet i 
kursen och strukturerar upp hur flexibelt en kurs är i upplägget, hur kursrummen 
ska se ut och designas osv. Det finns distansutbildningar som är mer fria än andra 
och mindre strukturerade och det finns distansutbildningar med specifika mål och 
tidsbegränsningar och är ett exempel på ett  verktyg med högt transaktionellt 
avstånd (Moore 1993). Inspelade föreläsningar som läraren själv spelat in i 
exempelvis sitt rum är starkt strukturerade och det mesta som sägs är förutbestämt 
och det finns inga chanser för studenter att ställa frågor direkt. Direktsända 
föreläsningar är exempel på ostrukturerade och mer flexibelt  verktyg, där 
studenter kan bryta in och avbryta läraren om det behövs. Denna typ är ett 
exempel på ett verktyg med lågt transaktionellt avstånd. (Moore, 1993).

Myringer (2002) skriver att det är viktigt att kursmaterial skall vara väl utformat 
för att  underlätta för kursdeltagarna. Myringer (2002 s.81) skriver ”Webbverktyg 
och medier skall vara enkla, tillförlitliga (hållbara) och lättillgängliga för avsedd 
studerandegrupp”. Flera frågor i enkäten handlar om detta.

Lärare-student interaktionen är en viktig del av distansutbildningarna (Hrastinski, 
2009) och vissa frågor tar upp  denna interaktion, bland annat hur studenterna 
väljer att kontakta läraren.

När det gäller lärande kan verktygen hjälpa till i lärprocessen (Hrastinski 2009) 
om dessa fungerar på ett sätt som hjälper studenten i sitt lärande. Fråga 26 i 
enkäten tar upp detta. 

Det finns inget som säger att ny  teknik är lika med lärande, men de verktyg som 
finns kan, om de används på ett bra sätt, hjälpa till i lärandeprocessen. De nya 
verktygen och den nya tekniken hjälper oss att  kommunicera över stora 
geografiska områden och kan därmed ge större urval av personer att dela lärandet 
med (Hrastinski, 2009). Detta kan leda till att studenterna känner sig mindre 
isolerade och ge en större känsla av samhörighet (Ibid). 

Verktygen som erbjuds ska användas som ett  distansöverbryggande medel genom 
att göra det möjligt  för distansstudenter att kommunicera socialt med varandra och 
med läraren (Berglund & Fernold, 1997).

3 Metod

Metodkapitlet beskriver hur undersökningen har genomförts och jag börjar med 
att förklara forskningsmetodiken i arbetet för att sedan beskriva 
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litteratursökningsprocessen och motiverar även mina val av insamlingsmetod för 
datainsamlingen.

3.1 Forskningssyfte

Trost (2007) skriver att det första forskaren bör göra när forskaren ska utföra en 
studie och samla in data är att bestämma sig för vilket syfte man har med studien.

Inom forskningsmetodiken kan man skilja mellan tre olika syften med de studier 
som skall utföras. Studien kan ha ett beskrivande syfte, ett  förklarande syfte eller 
ett undersökande syfte. 

En studie med beskrivande syfte är normalt kvantitativ i sin utformning och 
försöker exempelvis beskriva hur någonting ser ut hos en grupp  av människor, 
exempelvis en befolknings hälsotillstånd (Säljö, 2000). Denna forskningstyp 
används ofta som en grund att stå på i förklarande eller utforskande forskning. 

En förklarande undersökning försöker förklara orsak och verkan-samband samt 
samband mellan olika faktorer (Saunders et al., 2009). Man försöker förklara 
händelseförlopp och relationer mellan olika fenomen. Ofta använder man flera 
olika sorters insamlingsmetoder för att få så mycket kunskap som möjligt om 
området man vill undersöka.

Undersökande studier används när man vill hitta nya infallsvinklar och sätta 
fenomenen i ett nytt ljus eller när man vill förstå vad som händer i vissa 
situationer (Saunders et al., 2009).

Eftersom jag ville ta reda på hur många av distansstudenterna det är som upplever 
att  teknikerna som erbjuds fungerar, eller hur många som inte tycker att det 
fungerar, passar ett kvantitativt syfte och en beskrivande forskningsansats bra.

3.2 Forskningsansats

Inom forskningen finner man olika typer av ansatser deduktiv ansats och induktiv 
ansats eller en kombination av de båda. 

Den deduktiva ansatsen innebär att  man som forskare testar en hypotes som har 
fastslagits av forskaren innan undersökningen utförs. Antingen blir resultatet att 
forskaren bekräftar hypotesen eller också avslås den. Den deduktiva ansatsen är 
ofta det man tänker på när man tänker på forskning. Forkaren testar teorier. Den 
har sitt ursprung inom naturvetenskapen där den som skall utföra forskningen 
förutspår vad som skall hända och därmed också kan kontrollera under vilka 
förhållanden experimenten utförs. I den deduktiva forskningen försöker forskaren 
beskriva kausala samband mellan olika variabler. Forskaren använder kvantitativa 
data i sina undersökningar och att  de resultat som fås fram ska kunna 
generaliseras. Forskaren är åtskild från det som undersöks (Saunders et al., 2009).
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Den induktiva ansatsen använder oftast kvalitativa data i sina undersökningar och 
används när man som forksare vill ha en djupare förståelse för något. Den som 
undersöker vill förstå varför något sker och hur de inblandade upplever 
situationen och därifrån skapa en teori ifrån den insamlade datan. Ansatsen har 
sina rötter i de sociala vetenskaperna som ofta ser misstänksamt på den deduktiva 
ansatsen. 
 
Jag valde en deduktiv ansats, eftersom jag testade teorier som redan fanns och 
jämförde dessa med de svar jag fick in från enkäten.

3.3 Litteratursökning

Före och efter undersökningen samlades kunskap in genom litteraturstudier i form 
av bokläsning, sökningar på internet och genom att läsa andras 
forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Även teori angående statistik, 
datainsamling, rapportering, rapportskrivning studerades. När litteraturen hade 
lästs in konstruerades enkäten som sedan skickades ut till studenter på Luleå 
Tekniska Universitets distanskurser. Efter att enkätsvaren kommit in analyserades 
och sammanställdes datan och tillkom som slutdel av rapporten.

Jag sökte bland annat efter böcker på biblioteket i staden där jag bor och via deras 
hemsida på olika bibliotek som de samarbetar med för att få fram den litteratur jag 
ämnade läsa. Jag har även sökt på Google Scholar efter engelskspråkiga böcker 
som tar upp liknande frågor. Jag har även gjort sökningar i LTU:s 
biblioteksdatabas för att hitta böcker och uppsatser och artiklar med liknande 
innehåll. Gupea som är Göteborgs universitets publikationer - elektroniskt arkiv 
som är ett system för e-publicering av exempelvis doktorsavhandlingar användes 
också för att få fram intressanta examensarbeten och avhandlingar.

3.4 Kvalitativa och kvantitativa metoder

Det kvalitativa synsättet  har ursprung i de humanistiska vetenskaperna (Stukát, 
2005) och man har ofta ett  holistiskt synsätt. Det holistiska synsättet menar att 
helheten är mer än summan av delarna. Kvalitativa studier används när forskaren 
vill förstå något eller tolka något forskaren hittat, hitta mönster i det som man 
intresserar sig för. Kvalitativa studier gör mening av data som är uttryckt med ord. 
Den som utför studien är inte särskilt intresserad av att generalisera eller förutsäga 
(Stukát, 2005). Kvalitativa metoder använder ofta observationer, fallstudier eller 
intervjuer som insamlingsmetod

Kvantitativa studier är mening skapad utifrån nummer eller standardiserad data, 
exempelvis ja- och nej-frågor eller frågor där respondenten skall svara med 1-5 
om personen ifråga håller med helt eller inte alls (Trost, 2007). I en undersökning 
vill forskaren exempelvis ta reda på hur många i en klass som äter godis varje dag. 
Vanliga insamlingsmetoder vid kvantitativa studier är enkäter. Den kvantitativa 
insamlingsmetoden karaktäriseras av standardisering, strukturerade instrument, 
generalisering, slumpmässiga/representativa urval (Olsson & Sörensen, 2011).
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Trost (2007) menar att  det är sällan som undersökningar blir rent kvalitativa eller 
rent kvantitativa i sin natur. Vidare skriver Trost (2007) att det går att urskilja tre 
steg i dessa två sorters studier. De tre stegen består i datainsamling, bearbetning av 
den insamlade datan och tolkning av analysen/bearbetningen och visas i 
nedanstående bild (Trost, 2007). Dessa tre steg kan vara antingen kvantitativa 
eller kvalitativa till sin karaktör och Trost menar därför att åtta olika 
kombinationer kan urskiljas:

Datainsamling KvalitativKvalitativKvalitativKvalitativ KvantitativKvantitativKvantitativKvantitativ

Analys/
Bearbetning

KvalitativKvalitativ KvantitativKvantitativ KvalitativKvalitativ KvantitativKvantitativ

Tolkning Kval Kvan Kval Kvan Kval Kvan Kval Kvan

Variant A B C D E F G H

Bild 3.1: Egenskapsrymd med kvalitativ respektive kvantitativ ansats

Om man följer detta mönster, så är det egentligen bara i variant ”H” som Trost 
(2007) menar att vi ser en helt kvantitativ studie. De andra kombinationerna ”A” 
till ”G” har alla någon form av blandning mellan kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Någonstans i forskningsprocessen i  de kombinationerna används någon kvalitativ 
eller kvantitativ metod.

Det finns dock de som inte alls tycker att det är önskvärt eller ens möjligt  att göra 
en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning. Bryman (2007) menar att 
flera författare ställer sig kritiskt till detta med att blanda de olika metoderna. Jag 
kan tycka att en blandning inte behöver betyda att  det blir sämre, utan håller med 
om att en blandning är fullt möjlig.

Enligt Trost (2007) skall forskaren, om han eller hon vill ha reda på frekvenser, 
hur ofta, hur många eller hur vanligt, så skall denne använda sig av kvantitativa 
studier. Om forskaren vill få reda på hur många procent av respondenterna tycker 
det eller det, ska kvantitativa studier användas (Trost, 2007). De kvantitativa 
studierna har sitt ursprung inom naturvetenskapen där forskarna använder sig av 
observationer och där empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar är viktiga 
(Stukát, 2005). Den som utför undersökningen letar efter mönster  i datan genom 
att samla in stora mängder fakta.

Jag baserade mina studier på kvantitativa enkäter, men eftersom vissa av frågorna 
var åtföljda av en ruta, där respondenten kunde skriva lite mer fritt och 
kommentera svaren utförligare, fick jag även in lite kvalitativa data som 
analyserades och sammanställdes. Ifrån den kvalitativa delen av undersökning en 
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kunde sedan en analys av den insamlade datan utföras för att se om det fanns 
gemensamma nämnare i svaren.

Jag utförde alltså, ur ett distansstudentperspektiv en beskrivande kvantitativ studie 
med kvalitativa inslag. Jag ville genom en beskrivande studie med en kvantitativ 
datainsamling ta reda på hur studenterna tycker att de olika verktygen fungerar till 
det de är avsedda till, nämligen till kommunikation. Eftersom jag här ville ha reda 
på hur många som tycker det ena eller det andra valde jag den kvantitativa 
metoden.

3.5 Urval

När man vill göra en enkätundersökning vill man ofta uttala sig hur det ser ut hos 
en viss population. En population är alla de man vill undersöka, i mitt fall ALLA 
studenter i Sverige som studerar på distans. Eftersom en sådan stor undersökning 
skulle vara väldigt opraktiskt  och ta väldigt mycket tid och arbete i anspråk väljer 
forskaren ofta ut några ur populationen, ett urval, som forskaren istället skickar ut 
enkäten till. 

För undersökningen av vad studenterna tycker om och hur de använder verktygen 
som erbjuds vid distansundervisning samt hur de upplever att de fungerar valde 
jag att göra en enkät på Luleå tekniska universitet (LTU). 

Jag valde att skicka enkäten via LTU:s studentmail för att studenterna skulle 
känna igen det inkommande mailet med enkäten som en källa inom LTU, detta för 
att ge uttryck för att det var en seriös enkät och inte något generellt massutskick.

Jag valde att skicka enkäten till studenter vid LTU:s avdelning för 
systemvetenskap eftersom den inte bara har ett stort utbud av kurser på distans 
utan också för att studenterna vid denna avdelning ofta har en stor datorvana och 
ofta kunskap inom IKT.

Enkäten skickades ut till 276 studenter som under VT 2012 läste någon 
distanskurs vid LTU. En påminnelse skickades ut för att fler svar då 
förhoppningsvis skulle komma in.

3.6 Enkäten

Det finns flera olika sätt att utföra empiriska undersökningar. Forskaren kan bland 
annat använda sig utav experiment, enkäter, fallstudier och arkivsökningar. 
Beroende på vilken typ av data forskaren vill ha fram väljer denne någon av förut 
nämnda undersökningsmetoder. Jag använde mig utav Google Docs onlineenkät 
som verktyg för enkätinsamling under denna uppsats.

Enkäter använde jag för att få en så stor spridning och en så stor målgrupp som 
möjligt. Man kan lätt få en stor spridning av enkäter, särskilt som det man studerar 
är baserat på att  studenterna, lärarna och ansvariga som har tillgång till internet 
och förväntas ha bra responstid. Studenterna brukar hålla uppsikt på sin e-post för 
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att inte missa eventuella schemaändringar, kursinformation från administratörer, 
meddelanden från läraren och liknande. 

Enkäter har några fördelar och nackdelar jämfört med strukturerade intervjuer:

Bryman (2007) pekar på att enkäter är billigare och snabbare att administrera, de 
medför ingen intervjuareffekt (det vill säga att den som blir intervjuad blir 
påverkar av den som sköter intervjuerna, exempelvis genom kroppspråk och 
liknande), ingen variation när det gäller intervjuare (dvs att  det kan, vid 
strukturerade intervjuer uppstå skillnader i hur den intervjuade upplever 
situationen om olika intervjuare används vid olika tillfällen) samt att enkäter 
lättare kan anpassas efter respondenternas behov. Det är enligt Brymans (2007) 
kriterier som jag skapat mina enkäter.

Nackdelar är enligt Bryman (2007) saker som att den som utför enkäten inte kan 
hjälpa respondenterna om det uppstår funderingar på vissa av frågorna, inte 
följdfrågor kan ställas, att alla frågor inte passar för enkäter, till exempel sådana 
som är alltför komplicerade, och sen vet forskaren inte vem som svarar på enkäten 
(är det verkligen rätt person som svarar på frågorna och inte en sekreterare istället 
för chefen, som man egentligen ville nå). Större bortfall är något som Bryman 
(2007) också skriver som en stor nackdel, då ett  stort bortfall kan ge skevheter i 
resultatet.

Enkäter ger enligt Trost (2007) en hög grad av standardisering. Med 
standardisering menas i hur hög grad frågorna och situationen för respondenterna 
är densamma. Motsatsen till en hög standardisering är låg standardisering, vilket 
innebär att man formulerar om frågorna allteftersom eller läser frågorna i olika 
ordning för olika respondenter. Vid en hög grad av standardisering finns ingen 
variation av frågorna(ibid). Anledningen till att  man vill ha en hög standardisering 
är att enkäter ofta används i kvantitativa sammanhang och går ut till en stor 
mängd respondenter. Man vill ofta uttala sig om hur stor mängd som gör si eller 
så. Om man har en låg grad av standardisering är det svårt att  göra jämförelser 
(Trost, 2007).

Att skicka ut  påminnelse på enkätundersökningen är en balansgång som kräver 
avväganden. Hur många påminnelser ska skickas ut? Hur snart  efter det första 
enkätutskicket ska påminnelse skickas ut? Enligt Trost (2007) får påminnelsen 
inte komma allt för snart efter det första utskicket, men man får heller inte vänta 
för länge med en påminnelse för då kan man upplevas som nonchalant. Man 
måste även välja hur många påminnelser man ska skicka ut. Skickar man ut flera 
påminnelser kan det leda till irritation, men om man samtidigt inte skickar ut 
påminnelser får man inte många svar (Trost, 2007).

Jag skickade ut enkäter till studenter som just då studerade på LTU och jag 
skickade ut enkäterna till både programstudenter och till studenter som endast 
läser kurser. Enkäten innehåller, förutom statistiska frågor, även öppna frågor där 
respondenten kunde skriva ner lite egna tankar och funderingar som svar på 
frågorna. 
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Enkäten skickades ut från min student-e-post till studenternas e-post på LTU 
eftersom detta skulle ge ett intryck av att källan gick att lita på. Om jag skickat 
från en privat e-post är risken större att studenterna trott att det varit skräppost 
eller att utskicket hamnat i spamfiltret. I meddelandet jag skickade ut fanns en 
länk som tog studenterna till enkäten och så fort studenterna svarat fanns deras 
data med i statistiken.

Jag valde att  vänta 3 veckor innan jag skickade ut en påminnelse, dels för att ge 
gott om tid för studenterna att skicka in svar, men samtidigt tycker jag att det var 
dags för en påminnelse för att på så vis förhoppningsvis få in några fler svar till 
undersökningen. En enda påminnelse skickades ut för att  begränsa studenternas 
irritation. 

3.7 Reliabilitet och validitet

Validitet innebär att man verkligen mäter det man vill mäta, eller att den data man 
fått in innehåller det det säger sig innehålla (Saunders et al., 2009).

Reliabilitet innebär att en mätning är stabil, dvs att den indersökningen man utför 
nu kan utföras igen vid ett senare tillfälle med samma resultat  som följd (Trost, 
2007). Vid enkätundersökningar kan man även i samband med reliabilitet försöka 
se till att man använder enkla frågor, som respondenterna kan svara på utan risk 
för missuppfattning. Om frågorna missförstås är reliabiliteten inte särskilt hög 
(ibid).

Vid kvantitativa studier är begreppen reliabilitet och validitet ofta använda. Vid 
kvalitativa studer är det enligt Trost  (2007) inte lämpligt att använda begreppen, 
utan istället använda ord som trovärdighet.

Jag anser mig ha god validitet i min undersökning. Jag ville se vilka verktyg 
studenterna använder och vad de tycker om dom. Därför har jag frågor som söker 
svaret på just detta. Reliabiliteten är det  svårt att uttala sig om, då tekniker alltid 
utvecklas, nya tillkommer och andra försvinner med tiden. Troligen är det iallafall 
så att samma resultat skulle fås om samma enkät skickas ut inom en snar framtid, 
då teknikerna troligen är desamma som nu, men samtidigt är det ju en fråga om 
tycke och smak om en person föredrar en teknik framför en annan.

3.8 Bortfall

Vid enkätutskick via e-post blir svarsfrekvensen ofta lägre än om man skickar ut 
med vanlig post. En orsak till detta är att ett brev som ligger på matbordet  glöms 
inte bort, medans ett  e-post-meddelande i inkorgen ofta hamnar långt ner i listan 
för inkorgen och därmed glöms bort. Andra problem är att e-post inte alltid 
anländer till den tänkta mottagaren på grund av att de fastnar i brandväggen eller 
spamfilter hos mottagaren eller att mottagaren helt enkelt inte kollar av sin e-post 
särskilt ofta. Eventuella påminnelser upplevs också som tjatigare när de anländer 
via e-post  än via vanlig post (Trost, 2007).
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Jag valde att skicka ut min enkät till 276 studenter vid LTU, varav 46 st svarade. 
Vid första utskicket fick jag in 35 st enkätsvar och efter en påminnelse fick jag in 
ytterligare 11 st svar.

En svarsprocent på 16,7 % (46 svar/276 studenter)  är inte på långa vägar godkänt, 
Bryman (2007) hänvisar till Mangione (1995) som menar att  under 50% är 
oacceptabelt, men i detta fall får jag betrakta det godtagbart. Saker som kan spela 
in i att den inte blev högre är att många kanske inte använder sin studentmail, eller 
i varje fall inte går in och läser den med jämna mellanrum. Kanske hade jag fått 
fler svar om jag skickat ytterligare ett påminnelse-mail. Bryman (2007) skriver att 
två påminnelser är optimalt.

3.9 Analysmetod

Efter insamlandet av datan skall den sammanställas genom att  forskaren 
analyserar datan. Dataanalys vid kvantitativa data gör forskaren genom att 
sammanställa den insamlade datan i grafer, som exempelvis visar högsta och 
lägsta värde, genomsnitt eller exakta värden. Vid kvalitativ dataanalys letar man 
mönster och samlar likvärdiga svar på samma ställe (Saunders et  al., 2009). Som 
analysmetod till enkäten har jag valt  att använda mig av kvalitativ dataanalys och 
använt mig av mönstermatchning, som går ut på att forskaren försöker finna 
likheter i de inkomna svaren och med hjälp av dessa likheter hitta mönster och 
samband i den insamlade datan. Detta val har jag gjort eftersom jag har både 
kvantitativa och kvalitativa frågor i min enkät. Forskaren jämför sedan denna 
insamlade data med redan existerande teorier och jämför med liknande studier. 
Detta kan med hjälp av det använda enkätverktyget (Google Docs) sammanställas 
i grafer och tabeller. 

4 Resultat

Här redovisas resultatet av datainsamlingen och resultatet presenteras med hjälp 
av grafer och förklarande text.

4.1 Enkätens respondenter

Av de 46 som svarade på enkäten var 59% män och 41% kvinnor. Detta kan man 
jämföra med Sveriges befolkning där 50,1% är män och 49,9% är kvinnor (SCB, 
2011) och 

Respondenternas ålder varierade, de flesta var mellan 21-25 följt av åldrarna 
36-40 och de som är äldre än 41.
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  Bild 4.1 Respondenternas ålder

Ingen av de tillfrågade läste sin första kurs utan majoriteten av respondenterna 
hade läst  16 poäng eller mer, vilket gör att  de får anses som ganska vana 
distansstudenter och därmed vara vana vid att arbeta med de olika verktyg som 
erbjuds. 

4.1.1 Andra lärosäten

Hälften av de som svarat läste också på fler ställen än LTU. Bland annat läste 
studenterna på Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Linköpings 
universitet och Uppsala universitet. 

På de andra lärosätena förekom förutom Fronter även andra lärplattformar som till 
exempel PING PONG, It´s Learning och Blackboard. Svaren på fråga 7, som 
frågade om de använde Adobe Connect på andra lärosäten också varierade. En del 
kurser som studenterna deltog på hade inga föreläsningar alls, varken inspelade 
eller live. En del respondenter svarade att de andra lärosäten som de studerade vid 
använde andra program såsom Quicktime för att hantera inspelade föreläsningar, 
som studenterna istället laddar ner till datorn. En del använde Adobe Connect på 
de andra högskolorna/universiteten också.

4.2 Respondenterna om Fronters verktyg

På frågan om hur studenterna tycker att de tjänster/tekniker som Fronter erbjuder 
fungerar blev svaren varierade. Fronters delade dokument hade inte använts av 
33%, men av de som använde det tyckte att det fungerade bra eller till och med 
mycket bra. Forumet på Fronter hade 11% aldrig använt 32% tyckte att det 
fungerade mindre bra eller till och med dåligt, medan majoriteten (56%) tyckte att 
det fungerade bra, eller mycket bra. Fronters e-post hade bara 69% använt sig av 
och utav de tyckte bara 40%% att det fungerade bra eller mycket bra. 
Gruppmapparna i Fronter hade 80% använt och hela 72% tyckte bra eller mycket 
bra.

Det bästa med Fronter tycker studenterna är bland annat kommunikationen mellan 
lärarna och studenterna, att  det är enkelt att skapa gruppmappar, starta och 
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underhålla diskussioner att man har lätt åtkomst till olika undervisningsmaterial 
som läraren lagt upp och att man kan justera informationsflödet på Fronter för att 
passa individen. 

Studenternas positiva kommentarer: 

”Kommunikationen mellan lärare och studenter tycker jag är extra bra” 

”...att man kan justera informationsflödena på framsidan så man kan se aktuella 
nyheter, om någon lagt upp något...”

”Om läraren behärskar verktyget så blir det lättanvänt för mig som student...”

Det mest återkommande svaret är att det är rörigt  eftersom olika lärare döper 
mapparna till olika saker och att  det borde finnas en mall eller standard för vad 
mapparna ska heta.

Bland det som är det sämsta med Fronter finns bland annat att det borde finnas en 
standard för hur lärarna ska lägga upp saker i rummen, ibland lämnar man in 
mappen som heter ”uppgifter” och på vissa kurser ska man lämna in i 
”inlämningsuppgifter”-mappar, att det är rörigt, att Fronter inte verkar vara 
anpassat för något annat än Windows och att det verkar strula en del för de som 
har Mac-datorer. 

En student kände en osäkerhetskänsla över vad som var ”eget” och vad som visas 
för alla när man laddat upp dokument exempelvis. Ibland har det också varit svårt 
att  ladda upp filer pga att det inte fungerat, ibland på grund av överbelastning och 
liknande.

Några negativa kommentarer:

”Det dåliga är att det borde finnas en standard för hur man ska lägga upp material, 
alla lärare använder fronter på olika sätt och det är lätt att man missar information 

pga. lärarna har sina egna namn på allt och att det är bara en stor röra”

”Rörigt. Borde struktureras upp bättre.”

”...att varje kurs skulle ha samma uppdelning på standardmappar, dvs att man 
alltid har mappar som föreläsningar, uppgifter, inlämningar osv... ...en ”mall” som 

alla lärare använder...”

4.3 Adobe Connect

Fråga 11 och 12 handlade om studenterna hade varit  med på föreläsningar med 
Adobe Connect  eller andra sådana verktyg samt hur de tyckte att det fungerat. 
57% ser föreläsningar live, medan 26% föredrar att se på föreläsningarna i 
efterhand. 15% hade aldrig tagit del av föreläsningarna. Respondenterna fick 
gradera på en skala 1-5, dåligt till mycket bra, hur de tyckte att  det fungerade. 
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Majoriteten 55% tyckte 4-5. Om man också räknar med 3, som motsvarar medel, 
så får man hela 90% nöjda studenter.
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  Bild 4.2 Har du deltagit vid föreläsningarna?
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  Bild 4.2 Hur har Adobe Connect fungerat?

Det bästa föreläsningar med Adobe Connect tycker studenterna är tids och 
platsoberoendet, lättanvänt och att man känner samhörighet och delaktighet som 
på campus, att man kan delta på distans. Om föreläsningarna spelas in kan man 
även se föreläsningarna i efterhand. Då är det också bra att  kommentarer i chatten 
visas, så man kan se vilka frågor som ställts. Andra saker som nämns är att  det är 
lätt att dela skärmen och andra dokument med deltagarna.

”Gör det möjligt att aktivt vara med och man känner att man har samma 
möjligheter att delta som campusstudenter.”

”Behöver inte vara på plats/på rätt ställe för att delta...”
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Några dåliga saker med Adobe Connect är att  det ofta är laggigt, att det tar flera 
sekunder när man tryckt på micen innan man kan prata, att man ibland kastas ur 
programmet utan förvarning, att  man inte kan bläddra mellan bladen under själva 
föreläsningen när läraren pratar och att man ofta har problem med inställningarna 
när studenter skall ställa frågor, det blir rundgång och olika ljudvolym beroende 
på vem som pratar. För inspelade föreläsningar nämns nackdelar som att det inte 
går lätt att navigera till specifika avsnitt man är intresserad av, utan man måste 
ofta se hela föreläsningen igen.

”Det sämsta med Adobe Connect är att det ofta är strul med ljudet.”

”...viss rundgång när en del använder mic.”

”Ibland kastas man ur systemet”

”När jag hade föreläsningar i Adobe Connect fick vi aldrig ha webcam för då gick 
det alldeles för segt och vi hörde inte varandra.” 

4.4 Kommunikation med lärare

Några av frågorna i enkäten tog upp kommunikation och interaktion med läraren, 
vilka verktyg de använde för det och hur snabbt de fick svar. Hela 91% hade 
någon gång under sin tid som distansstudent kontaktat läraren. Under 
föreläsningarna valde 43% chatt-funktionen i Adobe Connect, 13% valde 
mikrofonen som kommunikationsmedel medan 26% föredrog att maila efter 
föreläsningen istället. 
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  Bild 4.2 Kommunikationen med lärare under föreläsningarna i   Adobe Connect  

De flesta studenterna väljer e-post i sin kontakt med läraren följt  av telefon samt 
Fronters forum. 87% tyckte att kommunikationen med läraren hade fungerat bra 
och bland de som e-postat läraren hade 50% fått  svar inom 24 timmar och 35% 
mellan 24-48 timmar.
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4.5 Samarbete och kommunikation med andra studenter

Vid kommunikation med andra studenter, dominerade e-post (50%), följt  av 
Skype (24%).

Vid grupparbeten, som enligt enkätsvaren domineras av kooperativt samarbete 
(54%), föredrar studenterna ändå att  arbeta självständigt. 62% av de tillfrågade 
föredrar att arbeta självständigt, 30% kollaborativt och de resterande 8% föredrar 
kooperativt samarbete.
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  Bild 4.3 Hur studenterna vill arbeta vid uppgifter

En fråga i enkäten handlade om vilka verktyg de använt under sina distansstudier 
och här fick studenterna flera olika alternativ att rangordna utefter hur mycket de 
använt verktygen i samarbete med andra studenter. Google Docs var populärast 
(51% hade använt det mycket), efter det kom studentwebbens epost, vanlig e-post, 
Skype, Adobe Connect och Fronters gruppmappar. Det de använde absolut minst 
var Fronters chatt, tätt följt av telefon. Fråga 24 var en följdfråga där de fick ge 
egna tips på program/verktyg för att  samarbeta på distans. Dropbox var ett 
populärt alternativ. Dropbox används för att  lagra dokument i molnet. Vid 
grupparbeta kan man skapa en mapp i molnet. Dela ut den till de som är med i 
gruppen. Sedan kan man när de fått tillgång till den mappen spara dokument i den 
mappen som alla har tillgång till.

Studenterna tyckte att många av verktygen fungerade bra vid kommunikation och 
samarbete studenter emellan. Flera utav de verktyg/funktioner som Fronter 
erbjuder användes aldrig samt upplevdes som dåliga. Främst var det Fronters chat, 
delade dokument och e-postfunktion som inte användes. De som trots allt använt 
de lösningarna tyckte att de fungerade dåligt. Bäst tyckte de att Google Docs, 
Adobe Connect, Studentwebbens e-post och Skype fungerade.

På frågan; ”Tycker du att de verktyg som tillhandahålls av skolan hjälper dig i 
dina distansstudier” svarade 73% att verktygen faktiskt hjälper till med lärandet, 
18% tyckte att de verktyg som erbjuds i Fronter fungerade bra, men att de ändå 
föredrog andra verktyg.
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På frågorna om studenterna tyckte att de fått tillräcklig information från skolan 
om de verktyg som tillhandahålls av skolan samt om de velat ha mer information 
och introduktion om verktygen svarade de flesta att de var nöjda med den 
information som tillhandahålls. 40% ville ha mer information och hjälp.

4.6 Distansstudier - fördelar och nackdelar

De sista två frågorna i den enkätutskicket var vilka fördelar och nackdelar som 
finns med studier på distans. 

Bland fördelar nämns att det är väldigt  flexibelt, att man kan studera i egen takt, 
att  man kan studera de tider man vill, att man inte behöver ta sig till skolan, att 
man trots barn och jobb kan studera och att man faktiskt kan kombinera studier 
med jobb och skaffa sig en examen. En annan stor fördel är att  OM 
föreläsningarna spelas in, kan man ta del av dom flera gånger om det är något man 
inte riktigt förstod första gången.

”Man kan studera på valfri ort och man kan oftast kombinera jobb och skola...”

En annan respondent säger:

”Jag kan själv bestämma när jag pluggar, kan hålla egen takt...”

En annan:
”Som 50-årig heltidsarbetande skulle jag annars inte ha någon möjlighet att 

studera.”

Nackdelar som nämns är att det kan bli en skev arbetsfördelning vid vissa 
gruppuppgifter då en del studenter inte verkar ta skolan på allvar, vilket  gör att 
några i gruppen för göra den studentens arbete också, att det kan vara svårt med 
kommunikationen i vissa fall, att man kan ha svårt att behålla fokus. Vissa 
studenter nämner att det är svårt med självdisciplin så att arbetet blir gjort i tid. 
Den vanligaste nackdelen som respondenterna nämner är att det kan vara svårt 
med kommunikationen och att  man inte har samma kontakt med sina 
medstudenter som vid vanliga studier.

”Lättare att bli omotovierad... ... större risk för att hoppa av vid svacka pga 
minskat grupptryck (positivt grupptryck)”

”Stöd från lärare och handledare blir obefintligt. Deras roll blir uppgiftsskapare 
och rättare.”

”...ingen direktkontakt med lärare”

”Mindre samhörighet med klassen”

”...ingen lärare att fråga...”
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”Min möjlighet att styra min egen tid kan många gånger motverkas om det är 
mycket grupparbeten... ”

”Inga studiekamrater”

En fråga i enkäten frågade om respondenten någon gång haft funderingar på att 
hoppa av distansstudierna på grund av att verktygen fungerat dåligt. Endast 4% 
hade haft sådana funderingar.

5 Analys

Bilden som målas upp av enkätsvaren är att åldrarna på distansstudenter varierar 
med allt  från unga till lite äldre. Ingen av respondenterna läste sin första kurs, 
vilket får ses som att  de var ganska vana vid att läsa på distans och därför också 
känns relevanta när det gäller att svara på frågor om hur väl verktygen fungerar. 
Studenterna är nöjda med de verktyg som tillhandahålls av LTU, även om en del 
studenter föredrar att använda andra verktyg som finns. Verktyg som Adobe 
Connect fungerar om man tolkar siffrorna väldigt bra. Om man räknar de som 
tycker att Adobe Connect fungerar godkänt, så är hela 90% nöjda med Adobe 
Connect, vilket är väldigt bra.

Myringer (2002 s.81) skriver att ”Webbverktyg och medier skall vara enkla, 
tillförlitliga (hållbara) och lättillgängliga för avsedd studerandegrupp”. Enligt 
enkäten är det inte alltid så enkelt att veta var i Fronter man skall lämna in 
uppgifter. Det är inte alltid som Adobe Connect fungerar som det ska, ibland går 
det oerhört segt, ibland är det  problem med ljud, både vad gäller kvaliteten på 
ljudet, men även problem med att ljudet inte alls kommer fram. 

De verktyg som erbjuds vid distansutbildning ska användas som ett 
distansöverbryggande medel genom att  göra det möjligt för distansstudenter att 
kommunicera socialt  med varandra och med läraren (Berglund & Fernold, 1997). 
Det stämmer bra med undersökningen jag utförde:

”Gör det möjligt att aktivt vara med och man känner att man har samma 
möjligheter att delta som campusstudenter.”

Detta pekar också på Moores (1993) teorier om att ett minskat transaktionellt 
avstånd, leder till att studenterna känner sig mer delaktiga.

Dafgård (2002) pekar på problem med att studenten ofta själv måste ta reda på 
saker och ting. Myringer (2002) menar att det är viktigt att allt kursmaterial finns 
på plats, att studenten enkelt får klart för sig vad som gäller för kursen så 
studenten slipper lägga ner massa onödig tid på att ta reda på saker själv och att 
det går snabbt om de vill ha kontakt med läraren via de verktyg som erbjuds. 
Moore (1993) pekar också på att struktur är viktigt för att  underlätta för 
studenterna.
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Det studenterna i enkäten pekar på som problematiskt är att det inte finns någon 
standard för hur ett kursrum ska se ut och vad mappar ska heta. Studenterna 
önskar att en standard skapas, så att alla kursrums mappar heter samma sak om de 
har likvärdiga funktioner. Exempelvis ska inlämningsmappen alltid heta 
inlämningar och inget annat.

Många lärare och IT-forskare är idag överens om att mycket av lärandet på 
distansutbildning sker när studenterna samarbetar och diskuterar med andra 
studenter. För att  detta ska fungera måste universiteten och högskolorna som 
tillhandahåller distansutbildningar se till att  de tillhandahåller verktyg och skapar 
aktiviteter för denna kommunikation (Mörndal, 2011). Enkäten pekar på att 
verktygen fungerar väl för detta.

När det  gäller lärande kan verktygen hjälpa till i lärprocessen (Hrastinski 2009), 
precis som svaren i enkäten pekar på. Att man genom att exempelvis kan se 
samma inspelade föreläsning fler gånger kan lära sig något som man vid första 
gången man såg föreläsningen inte riktigt kunde förstå.

Vid kontakt och interaktion (synkron eller asynkron) studenter emellan skapar 
dagens teknik och medier en möjlighet till snabb kommunikation och interaktion 
och kan på så vis hjälpa i lärandeprocessen, genom att man lättare får tillgång till 
varandras kommentarer, frågor och liknande. För att denna kommunikation ska 
fungera gäller det att  välja verktyg som  har en fungerande lösning och som 
stödjer studenterna i den interaktionen (Myringer, 2002). Enkäten visar att 
verktygen som tillhandahålls fungerar i denna kommunikation och interaktion, 
men att vissa studenter väljer andra verktyg som de söker på annat håll.

Galusha (1998) pekar på att  en bra kommunikation och dialog med läraren inte är 
lika lätt att få till som vid vanliga studier. En student säger:

”Man får inte samma känsla och dialog med läraren som om man skulle sitta i ett 
vanligt klassrum.”

Kommunikationen med läraren måste ske snabbt. Studenterna i enkäten får oftast 
svar inom 24 timmar, vilket får betraktas som snabbt. En del studenter flaggar 
dock för att  lärarna inte blir lärare utan snarare någon sorts uppgiftsut-delare och 
rättare.

”Stöd från lärare och handledare blir obefintligt. Deras roll blir uppgiftsskapare 
och rättare.”

Hrastinski (2009) menar att kommunikationen mellan studenter kan ha två syften, 
”kommunikation som kan resultera i lärande men även kommunikation som 
stödjer personliga relationer”, vilket vid distansstudier visar sig vara viktigt för att 
studenterna inte ska känna sig isolerade och ensamma. 

”Lättare att bli omotovierad... ... större risk för att hoppa av vid svacka pga 
minskat grupptryck (positivt grupptryck)”
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”Mindre samhörighet med klassen” 

Hrastinski (2009) skriver vidare att studentinteraktioner kan göra så studenter 
känner sig mindre isolerade, mer sociala och att  det  främjar sociala kontakter. 
Som en student uttryckte sig:

”Gör det möjligt att aktivt vara med och man känner att man har samma 
möjligheter att delta som campusstudenter.”

Dafgård (2002) pekar dock på att denna typ av interaktion är viktig, men att den 
ofta blir långsammare vid distansstudier än vid vanliga studier oah att  den typen 
av interaktion inte ändå blir som för vanliga studenter som har riktiga fysiska 
träffar.

Enkäten pekar på att  studenter både upplever att distansstudier är lite mer isolerat 
än samma utbildning på campus, men att de verktyg som finns kan hjälpa 
studenten att känna sig mindre isolerad. Föreläsningar upplever studenterna som 
något positivt där de kan ställa frågor direkt precis som i ett vanligt klassrum.

Interaktionen lärare-student, student-kursmaterial är viktigt att det fungerar. I 
enkäten framgick det att det  ibland var svårt  för studenterna att veta var 
någonstans i Fronter de skulle hitta det de letar efter. Ibland kunde mappar heta 
olika beroende på vilken lärare det var som höll i kursen. En mapp som i en kurs 
hette ”inlämningar”, kunde i en annan kurs heta uppgifter, fastän de hade samma 
funktion. En mapp för inlämning av inlämningsuppgifter.

Hillman, Willis och Gunawardena (1994) har även lagt till en annan typ av 
interaktion, den mellan studenten och tekniken som levererar innehållet. De 
hävdar att det är viktigt  att  den tekniken fungerar, vilket en del svar pekar på att 
den inte gör alla gånger, men att det för det mesta fungerar bra.

”Ibland kastas man ur systemet”

Fiske (2009) skriver om ett problemområde som är aktuellt  inom 
distansutbildningen, nämligen kommunikation och brus, brus som är sådant som 
kan uppstå mellan den som kommunicerar och den som ska motta meddelandet. I 
distansstudier kan det vara i form av att man som enkäten visar kastas ut ur 
programmet som har hand om föreläsningarna, eller att ljudet är undermåligt. 
Distansverktygen som används för föreläsningar (i detta fallet Adobe Connect) 
räknar Fiske in bland kategorin mekaniska medier som ofta är väldigt utsatta för 
brus. 

En del studenter upplever att  samarbete på distans kan vara problematiskt, vissa 
studenter verkar ha för mycket för sig och för lite intresse för skolan, vilket kan 
leda till skev arbetsfördelning och problem vid gruppuppgifter.
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Westerberg & Mårald (2006) nämner positiva saker med distansutbildningen, 
såsom att man kan planera studier efter sin egna tid och att  man kan plugga trots 
att man har familj.

”man kan studera på valfri ort och man kan oftast kombinera jobb med skola...”

Säljö (2000) skriver att distansverktygen erbjuder en sorts virtuell gemenskap som 
påminner om fysisk gemenskap och att det skapar sammanhang för lärande.

Enkätens svar visar att studenterna överlag är positivt inställda till distansstudier 
och att väldigt få har haft tankar på avhopp. Verktygen som tillhandahålls fungerar 
mestadels bra och de fungerar till det de är tänkta till. Vissa studenter väljer ibland 
andra verktyg för vissa saker.

6 Diskussion

Bilden som målas upp av enkätsvaren är att åldrarna på distansstudenter varierar 
med allt  från unga till lite äldre. Ingen av respondenterna läste sin första kurs, 
vilket får ses som att  de var ganska vana vid att läsa på distans och därför också 
känns relevanta när det gäller att svara på frågor om hur väl verktygen fungerar. 
Att det blev lite fler män än kvinnor jämfört med hur befolkningen ser ut i Sverige 
i övrigt tycker jag inte spelar någon roll, då det inte finns något som säger att  män 
eller kvinnor är bättre än någon annan på datorer.

I vissa fall kan det ställa till problem om en elev använder annat än en Windows-
dator. Programvaror kanske inte stöds, eller också så får man hitta lösningen på 
problemet själv.

Många stöter på problem i sina distansstudier med teknik som strular, eller att det 
är svårt att veta exempelvis var någonstans man ska lämna in sina uppgifter, var 
föreläsningsmaterialet finns osv. Mörndal (2011) pekar på att detta är särskilt 
viktigt vid distansstudier eftersom det inte finns någon att fråga om man inte hittar 
det man söker.

En del studenter tycker att  Adobe Connect är ett bra verktyg, för dels ger det  ett 
tillfälle att deltaga på föreläsningar direkt (om man kan befinna sig vid sin dator 
just när föreläsningen är) och det ger tillfälle för kommunikation direkt med 
läraren, precis som i klassrummet. De flesta som är med på föreläsningarna via 
datorn föredrar dock att skriva frågor i chatten istället för att  använda mikrofonen 
för kommunikation med läraren. Ibland uppstår även tekniska problem som jag 
tror man i vissa fall kan hänvisa till elevens uppkoppling eller problem med 
elevens dator. 

En del studenter upplever att  samarbete på distans kan vara problematiskt, vissa 
studenter verkar ha för mycket för sig och för lite intresse för skolan, vilket kan 
leda till skev arbetsfördelning och problem vid gruppuppgifter. Detta är nog inte 
bara ett problem specifikt för distansstudier utan kan säkert också förekomma 
under vanliga högskolestudier. 

40



Precis som Westerberg & Mårald (2006) nämner, så finns det mycket positivt med 
distansstudier, precis som enkätsvaren också pekar på.

Moore (1993) pekar på att strukturen måste vara bra för att studenterna ska känna 
sig bekväma i sina studier och för att uppleva en god studiemiljö. Studenterna i 
enkäten pekar på att det ofta är väldigt rörigt  i kursrummen i Fronter. 
Administratörerna för kursrummen döper mapparna olika i olika kurser vilket kan 
leda till förvirring hos studenterna. Vidare pekar Moore (1993) på att en bra dialog 
och ett verktyg som minskar det transaktionella avståndet leder till att studenter 
känner samhörighet, precis som studenterna i enkäten upplevde. 

7 Slutsats

Jag har kommit fram till att studenterna i helhet är ganska nöjda med de verktyg 
som tillhandahålls vid distansstudier, men att vissa verktyg har bättre alternativ. 
Kommunikationen med lärare fungerar bra och de flesta får svar på sina frågor 
och funderingar inom 24 timmar, vilket  får betraktas som en rimlig tid för att få 
svar på sina frågor. Studenterna upplever att  distansstudier ger en större frihet 
jämfört med vanliga högskolestudier eftersom man kan planera studierna efter sin 
egen vardag och sin egna livssituation. En annan fördel med distansstudier är 
inspelade föreläsningar som man kan ta del av flera gånger.

Distansstudier är dock inte bara positivt. Ett problem som studenterna tycker 
borde lösas är exempelvis problemet med att lärare i olika kurser döper mapparna 
i kursrummen olika. Studenterna tycker att det borde finnas någon sorts standard 
för hur kursrummens mappar ska se ut. Samarbete på distans var också något som 
en del studenter fann som ett problem bland annat för att det kunde uppstå en skev 
arbetsfördelning studenterna emellan eftersom en del studenter inte tar tillräckligt 
ansvar för sin del av grupparbetet.

Det vore intressant att göra en liknande undersökning om kanske 5-10 år för att se 
hur verktygen utvecklats och om studenterna då känner samma sak som i min 
undersökning.

Kortfattat vad som var positivt och negativt med distansstudenter:

Positivt:
• Kommunikationen med läraren fungerar bra
• Distansstudenter ger en större frihet än vanliga studier
• Man kan ta del av inspelade föreläsningar flera gånger

Negativt:
• Problem med strukturen i kursrummen, olika lärare döper mappar med likvärdig 

funktion till olika namn för samma saker.
• Programproblem pga att alla inte använder Windows-datorer
• Tekniska problem (såsom uppkopplingar som kopplas ner) vid föreläsningar
• Svårt med samarbete
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Bilagor

Enkäten i sin helhet

2012-05-11 13.47Studieenkät

Sida 1 av 8https://docs.google.com/a/student.ltu.se/spreadsheet/viewform?formkey=dFo4d2tpR2FSZzJPV0J0TkgzcjAyM1E6MQ

Studieenkät

Jag skriver ett examensarbete i systemvetenskap om IKT-stöd i distansutbildningar 
och behöver din hjälp med att samla in information om studenters upplevelser av de 
teknikerna som används inom distansutbildningen. 

Jag uppskattar verkligen om du tar dig tid att svara på dessa frågor och tackar dig på 
förhand för din hjälp!

*Obligatorisk

Fråga 1: Är du man eller kvinna?

 Man

 Kvinna

Fråga 2: Hur gammal är du?

 mindre än 20

 21-25

 26-30

 31-35

 36-40

 äldre än 41

Fråga 3: Hur många poäng har du läst på distans? *

 Detta är min första kurs

 7,5-15 poäng

 16-30 poäng

 mer än 30 poäng

Fråga 4: Läser du på distans på fler ställen än LTU?

Om inte, svara nej och hoppa till fråga 8. Om ja, fyll i vilken högskola/universitet.

 Ja

 Nej
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Fråga 5: Vilket universitet studerar du på förutom LTU?

Fråga 6: Använder du Fronter på de andra högskolorna också eller använder
ni någon annan lärplattform?

Vilken lärplattform ni använder, exempelvis FirstClass, It´s Learning eller liknande.

 First Class

 It´s Learning

 PING PONG

 Blackboard

 Övrigt: 

Fråga 7: Använder ni Adobe Connect för live-föreläsningar eller inspelade
föreläsningar?

Om ni inte använder Adobe Connect, fyll i vilket program ni använder, exempelvis
använder en del högskolor Quicktime.

Fråga 8: Hur tycker du att följande verktyg i Fronter fungerat för det de är
tänkta till?

Inte
använt Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra

Fronter Chatt

Fronters delade
dokument

Fronters forum

Fronters e-post

Fronters
gruppmappar

Fråga 9: Vad tycker du är det bästa med Fronter?
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Vad i Fronter tycker du har fungerat bra?

Fråga 10: Vad tycker du är det sämsta med Fronter?

Vad tycker du har fungerat dåligt med Fronter?

Fråga 11: Har du deltagit vid schemalagda föreläsningar i Adobe Connect eller
annat verktyg för föreläsningar på?

 Ja

 Nej

 Jag ser helst föreläsningarna efteråt

 Kursen hade inte några föreläsningar

Fråga 12: Hur tycker du att föreläsningarna med Adobe Connect har fungerat?

1 2 3 4 5

Dåligt Mycket bra

Fråga 13: Vad är det sämsta med föreläsningar via Adobe Connect?

Vilka nackdelar finns med Adobe Connect?
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Fråga 14: Vad är det bästa med att använda Adobe Connect för föreläsningar?

Vilka fördelar finns med Adobe Connect?

Fråga 15: Hur föredrar du att kommunicera med läraren under
föreläsningarna?

 Chat

 Muntligen via mikrofon

 Jag mailar efteråt istället

Fråga 16: Har du någon gång kontaktat läraren under
distanskursen/kurserna?

Om du svarar nej, hoppa till fråga 20.

 Ja

 Nej

Fråga 17: Hur och hur ofta har du kontaktat läraren under dina
distansstudier?

1=aldrig, 2=sällan, 3=medel, 4=ofta 5=mycket ofta

1 2 3 4 5

E-post

Telefon

Fronter Forum

SMS/MMS

Annat kontaktsätt

Fråga 18: Hur tycker du att kommunikationen med läraren fungerat?

 Bra

 Dåligt
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Fråga 19: Om du e-postade läraren, hur lång tid tog det innan du fick svar?

 Mindre än 24 timmar

 24-48 timmar

 Mer än 48 timmar

 Läraren svarade aldrig

Fråga 20: Vad använder du helst för verktyg/lösning vid kontakt med andra
studenter?

 SMS/MMS

 Telefon

 Adobe Connect

 Skype

 MSN (eller liknande)

 E-post

 Övrigt: 

Fråga 21: Vilken typ av grupparbete dominerar på den kurs/de kurser du läst?

 Kollaborativt (man arbetar gemensamt inom gruppen genom hela uppgiften och
hjälper tillsammans åt att lösa hela uppgiften)

 Kooperativt (man delar upp arbetet mellan gruppmedlemmarna och löser var sin
del av uppgiften)

Fråga 22: Om du fick välja, hur föredrar du att arbeta med
inlämningsuppgifter?

 Enskilt

 Kooperativt i grupp

 Kollaborativt i grupp

Fråga 23: Vilka av dessa delar har du använt under dina distansstudier när du
samarbetat med andra studenter?

Rangordna: 1=har inte använt, 2=sällan, 3=medel, 4=ofta 5=väldigt ofta.

1 2 3 4 5

Fronters Chatt

Fronters delade
dokument

Fronters Forum
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Fronters E-post

Fronters
Gruppmappar

Studentwebbens e-
post

Adobe Connect

SMS

Vanlig e-post
(exempelvis Yahoo)

Telefon

Skype

MSN

Google Docs

Fråga 24: Om du använder något annat program/verktyg/funktion än ovan
nämnda, skriv gärna vilka.

Rangordna gärna dina svar, det du använder mest först, följt av nästa osv.

Fråga 25: Hur tycker du att verktygen nedan i kommunikationen och
samarbete med andra studenter har fungerat?

Rangordna. 1=ej använt, 2=dåligt, 3= mindre bra, 4=bra, 5= mycket bra

1 2 3 4 5

Fronter chatt

Fronter e-post

Fronter delade
dokument

Fronter
gruppmappar

Fronter forum

Studentwebbens e-
post

Extern e-post
(ex.vis yahoo)
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Adobe Connect

MSN eller liknande

Google Docs

Skype

SMS

Telefon

Fråga 26: Tycker du att de verktyg som tillhandahålls av skolan hjälper dig i
dina distansstudier?

 Ja

 Nej

 Ja, men jag föredrar att använda andra verktyg

 Nej, jag föredrar att använda andra verktyg

Fråga 27: Tycker du att du fått tillräcklig information om och hjälp med de
verktyg som lärplattformen Fronter erbjuder?

 Ja

 Nej

Fråga 28: Borde LTU erbjuda mer introduktion och information om
funktionerna i Fronter?

Exempelvis i form av obligatoriska genomgångar och liknande.

 Ja

 Nej

Fråga 29: Har du någon gång funderat på att hoppa av kursen på grund av att
tekniken fungerat dåligt?

 Ja

 Nej

Fråga 30: Vilka fördelar finns det med att studera på distans?
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Fråga 31: Vilka nackdelar upplever du med att studera på distans?

Skicka

Från Google Dokument

Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor
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