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Abstrakt 
 

I denna uppsats har vi undersökt vilka kommunikationsmetoder 
som används idag vid bedrivandet av distanskurser i Sverige. 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om och hur synkrona 
kommunikationsmetoder används beroende på olika situationer i 
studentens kommunikation, och hur dessa kommunikations 
metoder påverkade hur studenterna klarat att tillgodogöra sig 
kursens innehåll. Tillvägagångssättet för vår undersökning har 
varit genom utföra två enkätundersökningar, varav en har 
besvarats av studenter och den andra besvarats av lärare på 
diverse distanskurser. Utöver detta har vi gjort en 
litteraturundersökning på närliggande information angående 
kommunikationsmetoder, distanskurser och gruppteorier. Vad vi 
funnit är att användandet av synkrona kommunikationsmetoder 
tenderar till att minska antalet missförstånd mellan studenter, 
vilket leder oss till slutsatsen att synkrona 
kommunikationsmetoder fyller en önskvärd funktion i 
bedrivandet av distanskurser. Däremot ska det tilläggas att dessa 
synkrona kommunikationsmetoder bör användas som ett 
komplement till de asynkrona kommunikationsmetoderna.  
 
 
 
Nyckelord: Distansutbildning, kollaborativ, kooperativ, synkron, 
asynkron 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Idag sker mycket av kommunikationen mellan individer med hjälp av datorstöd. Med 
funktioner som bl.a. chatt, E-mail, IP-telefoni och videokonferenser kan vi nu kommunicera 
och interagera med varandra, direkt eller indirekt, oberoende av tid eller fysiskt avstånd. Vi 
hittar dessa virtuella möten överallt i vårt samhälle, och de virtuella mötena ökar ständigt i 
antal och i omfattning, allt eftersom tekniken blir mer tillgänglig för allmänheten.  
Ett hett ämne enligt IT-tidningen Computer Sweden (Nr 98, 10okt 2005), är utbildning på 
distans.  Det finns idag ett stort utbud av kurser på distans att tillgå, och ämnena varierar.   
Enligt Gisselberg (2002) finns det några viktiga underliggande faktorer vilket bidragit till det 
kraftigt växande utbudet av distanskurser. Genom åren har antalet ”vanliga” 
utbildningsplatser för högskolestudier haft en kraftig ökning, vilket i sin tur resulterat i en 
lärarbrist. Problemet med lärarbristen har då utbildningsansvariga försökt att avhjälpa genom 
att införa distansutbildningar eller annan form av e-learning. Det satsas nu stora summor från 
lärosätena för att bygga ut IT-strukturen och tekniken för att tillgodose det växande utbudet 
av distansutbildningar. Samtidigt ställs det nya krav på lärarnas datorkompetens och IT-
pedagogiska undervisningskompetens (Gisselberg 2002). 
Den kraftiga ökningen av distansutbildningar påverkar och berör i sin tur allt fler människor. 
Det har visat sig att allt fler studenter väljer att studera på distans av olika skäl. Det kan 
exempelvis bero på praktiska faktorer, såsom att slippa pendla eller slippa gå på 
föreläsningar. Andra skäl till valet av distanskurs kan vara att studenten helt enkelt vill 
studera på tider som han eller hon själv bestämmer över.  
 
Enligt Nätuniversitetet finns det omkring 2600 kurser och ett hundratal program att välja 
bland, och utbudet ökar konstant. Exempel på några utbildningar som går på distans är; 
beteendevetenskap, data, ekonomi, administration, juridik, konstnärliga ämnen, medicin, 
vård, religionsvetenskap, språk och teknik. På Nätuniversitetets hemsida påpekar man dock 
att alla kurser inte kan läsas på distans, som exempelvis läkarutbildningen, åtminstone inte i 
dagsläget ( Nätuniversitetet [www]. Hämtat från 
<http://www.netuniversity.se/page/790/vadkanjaglasa?.htm> 2005-10-15).  
Ytterligare så kan man utläsa ifrån deras hemsida att varje högskola har en 
utbildningsplattform, där varje kurs har sin egen hemsida. På den sidan är det vanligt att 
studenten hämtar sina arbetsuppgifter, skickar sina svar och kommunicerar med kurskamrater 
och lärare (Nätuniversitetet [www]. Hämtat från 
<http://www.netuniversity.se/page/789/hurgardettill.htm> 2006-02-21).  
Detta tyder på en vilja hos Nätuniversitetet att de vill bedriva sin utbildning på ett 
kollaborativt sätt, ett sätt som kortfattat kan beskrivas att ”kunskap” sprids ifrån alla 
deltagare på distanskursen istället för från endast läraren. Detta kommer att beskrivas 
noggrannare i ett senare kapitel vad en kollaborativ utbildning innebär. 
 
Intresset för att skriva denna rapport baseras på delvis egna erfarenheter av distanskurser där 
vi uppfattat att synkrona kommunikationsmetoder kan förhöja kvalitén på distanskurser, och 
ville därför undersöka om detta var något som även andra distanskursstudenter upplevt. 
Dessutom så användes denna synkrona kommunikation på eget initiativ av oss och de andra 
berörda studenterna, vilket får oss att undra lite om det inte borde uppmuntras från den 
kursansvarige eftersom detta är något som vi anser vara något som bygger gemenskap. 
Gemenskapen mellan oss och andra studenter kändes lite bristfällig och verkar inte stå upp 
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riktigt mot den kollaborativa utbildningsmodellen där mycket av lärandet baseras på en god 
kontakt med andra studerande.  
 
Utifrån dessa erfarenheter har vi valt att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt 
dagens teknik såsom voice, video och olika textbaserade kommunikationstekniker används i 
distansutbildningar? Syftet är även att se hur studenterna uppfattar att tekniken hjälpt eller 
hindrat dem i att tillgodogöra sig kursens innehåll. Även om kurser bedrivs kollaborativ eller 
kooperativ är det av intresse, då det förmodligen påverkar valet av vilka 
kommunikationsmetoder som används på de olika distanskurserna, och därav om gemens-
kapen mellan studenter är bra eller bristfällig. 

1.2 Problemdiskussion  

Olika typer av kommunikationssätt mellan individer, såsom face-to-face möten eller virtuella 
möten, innebär var för sig både för och nackdelar i olika situationer. I vissa situationer kan 
face-to-face vara en bra kommunikationsmetod, men samtidigt i en annan situation ha en 
negativ effekt. Exempelvis kan medlemmarna i ett face-to-face möte, påverka varandra 
genom grupptryck, vilket kan resultera i ett ”sämre” beslut. Detta skulle man till viss del 
kunna undvika om mötet varit virtuellt. Samtidigt finns det brister i de virtuella mötena, som 
t.ex. att deltagarna inte ser varandras gester och uttryck. Tolkningen av varandras gester kan i 
flera fall ha en avgörande betydelse för hur deltagarna uppfattar ett meddelande eller en 
uppgift som de skall utföra. Andra tillfällen då face-to-face eller annan typ av direkt kontakt 
kan vara fördelaktiga är när en student får direkt respons på en ställd fråga. Det kan betyda 
att läraren har chansen att uppmärksamma om studenten har förstått det svar han eller hon 
har fått. Det sistnämnda är något som inte kan uppfattas genom virtuella möten eftersom vi 
inte kan visa känslor på samma sätt genom att exempelvis skicka ett E-mail som mottagaren 
sedan läser tre dagar senare. Det kan även vara svårt att uttrycka det vi vill i ett virtuellt möte, 
samt att det kan medföra vissa svårigheter i att uppfatta saker som förmedlas tillbaka till oss 
genom teknologin. De senast nämnda exemplen är sådana att användandet av synkrona 
kommunikationsmetoder skulle kunna vara en del i lösningen för att uppnå ett gott resultat i 
kommunikationen på en distanskurs.  
 
Den hypotes som vi har när det gäller användandet av ny teknik är att kursdeltagandet blir 
synkront på grund av att där finns ett behov i att använda synkrona kommunikationsmetoder 
för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll på ett tillfredsställande sätt. Användande av 
synkrona kommunikationsmetoder leder till att deltagarna måste vara tillgängliga samtidigt, 
vilket i så fall motsätter sig en av de viktigaste anledningar till att personer i allmänhet väljer 
att studera på distans. Nämligen det att de kan studera när de själva vill och har tid, och 
dessutom vara oberoende av andra. Anledningen till att deltagandet blir synkront är att den 
nya tekniken mer eller mindre kräver att de parter som ska diskutera något måste vara online 
samtidigt. 
 
Med utgångspunkt utifrån hypotesen så gör de nya teknikerna att deltagandet i distanskurser 
blir alltmer synkront. Detta gör i sin tur att deltagandet i distanskurser till viss del börjar likna 
den traditionella undervisningen, vilket därför gör att man kan ifrågasätta om det finns ett 
gemensamt intresse från de olika intressenterna för denna typ av kommunikation. Detta gör 
det intressant att även undersöka vilken uppfattning som lärarna och studenterna har 
angående den nya teknologin. Kan teknologin bidra till att göra undervisandet och 
deltagandet enklare för intressenterna? Vi har även ett intresse i att undersöka hur och i 
vilken utsträckning den nya tekniken används. Används tekniken i större utsträckning mellan 
studenter eller mellan student och lärare?   
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Utifrån skolperspektivet av distanskurser, så kan man undersöka på vilket sätt användandet 
av ny teknik uppmuntras av skolan. Finns det en uttalad uppmuntran från högre instans, t.ex. 
lärosäten eller lärare till att studenterna skall använda sig av de nya teknikerna? Eller är det 
upp till lärarna och studenterna själva att upprätta det sociala nätverk som behövs för att den 
nya tekniken ska kunna användas mellan dem? Med att ”upprätta” det sociala nätverket 
menar vi, den kompetens som måste finnas bland deltagarna för att de ska kunna 
kommunicera med varandra på ett gemensamt sätt. Det kan t.ex. vara så att deltagarna själva 
tar initiativet till att sprida uppgifter om att använda MSN eller något liknande 
kommunikationsstöd, eftersom det kanske inte är något som de kursansvariga lägger sig i. 
Sociala nätverk skapas inte av sig själv, utan är något som vi anser att man måste uppmuntra 
för att uppnå, d.v.s. en sann kollaborativ utbildning. Här anser vi att synkrona 
kommunikationsmetoder kan bidra till en ökad gemenskap mellan de olika deltagarna, vilket 
skulle leda till en bättre kollaborativ utbildningsmiljö. Även de aspekterna som handlar om 
datorvana kommer in i denna helhetsbild av kommunikation via datorer. En person som är 
van vid att hantera en dator och redan är bekant med att använda olika typer av chatt eller 
voice program, ställer sig kanske mer positiv till att använda dessa typer av 
kommunikationsverktyg till skillnad från en person som saknar dessa förkunskaper. 

1.3 Problemformulering/Frågeställning  

• I vilken utsträckning används dagens teknik; forum, E-mail, textbaserad chatt, voice 
och video-chatt?  

• Hur uppfattar deltagarna att tekniken (synkrona och asynkrona) hjälpt eller hindrat 
dem från att tillgodogöra sig eller att förmedla ett innehåll i en kurs?  

• Bedrivs distanskurser på ett kollaborativt eller kooperativt sätt idag? 

1.4 Syfte  

Vi vill undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt dagens teknik såsom voice, video 
och olika textbaserade kommunikationstekniker används i distansutbildningar?  
Syftet är även att se hur studenterna uppfattar att tekniken hjälpt eller hindrat dem i att 
tillgodogöra sig kursens innehåll. Vi vill även undersöka om användandet av synkrona 
kommunikationsmetoder leder till en förbättrad kommunikation i målet om att uppnå en 
kollaborativ utbildningsmiljö. 

1.5 Avgränsningar 

Endast studenter som har studerat eller studerar på distans på högskole- eller universitetsnivå 
har ingått i vår undersökning. Den andra gruppen respondenter är lärare som har undervisat 
eller undervisar på någon distanskurs på högskole- eller universitetsnivå. För att vi inte skall 
förväxla olika begrepp och andra termer kring distansutbildning, så är det svensk 
distansutbildning i Sverige som vi kommer att undersöka. Detta nämner vi eftersom 
terminologier och begrepp gällande distansutbildning skiljer sig åt i andra delar av världen 
som exempelvis i USA. Vi vill även påpeka att det endast är datorstödd kommunikation som 
kommer att ingå i studien. 
Studiens undersökningsmetod har vi av praktiska och ekonomiska skäl valt att avgränsa till 
att endast utveckla och distribuera frågeenkäter.  
Distribution av enkäten skedde via E-mail, men även ”manuell” utdelning av enkäten 
genomfördes. Vi valde att använda oss av Internetlänkar som finns på Nätuniversitetets 
hemsida. Valet av hemsidan grundar sig på att Nätuniversitetet säger sig samarbeta med 35 
universitet och högskolor runt om i Sverige, och därmed även presentera skolornas utbud av 
distanskurser och distansutbildningar. Frågeenkäterna skickades endast till den lärare som 
var kursansvarig för respektive kurs.   
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1.6 Målgrupp  

Den primära målgruppen för uppsatsen är lärare och studenter som på något sätt är, eller varit 
i kontakt med någon form av distansutbildning. Givetvis kan uppsatsen även läsas av 
studenter som finner ämnet intressant för att göra vidare studier inom området. Uppsatsen 
kan även vara lämplig att läsa för kursplanerare, men självklart även för personer som 
utvecklar olika lösningar (tekniska, praktiska eller teoretiska) för distansutbildningar. 

1.7 Begreppsdefinitioner  

Med uttrycken nya tekniker och/eller kommunikationsmetoder i denna rapport syftar vi på 
olika verktyg som möjliggör en dialog online mellan två eller flera parter. De verktyg som 
hamnar i denna kategori är; diskussionsgrupper/forum, E-mail, textbaserad chatt, voice- och 
video-chatt. Dessa verktyg ger användaren möjlighet att kommunicera antigen asynkront 
eller synkront. Dessa termer, synkrona och asynkrona, syftar till hur teknikerna används och 
till den typ av kommunikation som tekniken stödjer. I den asynkrona kommunikationen kan 
vi placera E-mail och forum, och då menar man att meddelandet kan skrivas och tas emot vid 
olika tillfällen, d.v.s. icke samtidig kommunikation via datorstödda media. Textbaserad-, 
voice- och video-chatt är däremot exempel på synkrona kommunikationsmetoder, d.v.s 
samtidig kommunikation via datorstödda media (Sveningsson m.fl., 2003). 

1.8 Referensram  

Den teoretiska referensram som vi i utgått ifrån omfattar i första hand litteratur och artiklar 
inom ämnesområdet kommunikationsteorier. Men även annan relevant litteratur inom vårt 
undersökningsområde har studerats, såsom pedagogik och psykologi. Internet erbjuder en hel 
del information och därför har vi även använt oss av Internetkällor som vi funnit relevanta 
och vars innehåll inbegriper ett relativt stort mått av trovärdighet i och med dess placering för 
publikation. Teorin skall vara underlaget för de valda frågorna i enkäten. Detta är tänkt att ge 
en större trovärdighet, samt att den valda teorin skall stämma överens med, och peka mot 
rapportens problemformulering och syfte.  

1.9 Disposition 

I Teoriavsnittet kommer vi att behandla olika teoretiska aspekterna kring det valda 
undersökningsområdet. Därefter i Metodavsnittet, klargör vi valet av undersökningsmetod och 
för hur studien genomfördes. I metodavsnittet för vi även en argumentation kring 
urvalsgruppen och vi ger även en beskrivning på hur enkätfrågorna utvecklades och togs 
fram. Avsnittet avslutas med att vi tar upp några för- och nackdelar med den valda 
undersökningsmetoden. I Empirin redovisar vi varje enkätfråga för sig med hjälp av text och 
stapeldiagram. Den empiriska datan analyseras och presenteras sedan i Analysavsnittet. Här 
gör vi även kopplingar till teorin. Därefter i Resultatavsnittet, gör vi en sammanfattning av 
analysen. Slutligen för vi en dialog i Diskussionsavsnittet kring centrala delar från analysen 
och kring de resultat vi fått fram. Sist i rapporten hittar vi Källförteckning och Bilagor. 
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2 Litteratur- och teorigenomgång  
I studien finns några centrala begrepp som vi vill ta upp och beskriva utifrån en teoretisk 

bakgrund.  

 

2.1 Vad är distansutbildning? 

Vi vill inledningsvis klargöra för vad som enligt litteraturen menas med termen eller 
begreppet distansutbildning. Enligt Johanssons (1999) doktorsavhandling ”Konstruktivism i 
distansutbildning” så definieras och uttrycks distansutbildning på ett flertal olika sätt. Några 
av de vanligaste begreppen som distansutbildning förknippas med är t.ex. korrespondens-
studier, home studies, open learning, independent studies, distansstudier, distansutbildning 
mm. Det vanligaste Svenska begreppet är dock distansutbildning, vilket är det som vi 
kommer att åsyfta i denna rapport.    
Den generella innebörden och uppfattningen av termen distansutbildning kan enligt Johansson 
(1999) beskrivas som ”att lärare och elev är åtskilda i tid och rum”. Ytterligare en gemensam 
nämnare för alla distansutbildningsbegreppen (inklusive det Svenska) är att kommunikationen 
mellan deltagarna huvudsakligen sker med tekniska hjälpmedel, där ”vanlig” brevväxling 
också förekommer.  
En definition som Larsson (2004) gör i sin avhandling, är att han delar upp begreppet 
distansutbildning i fyra olika dimensioner; distans i tiden, distans i rummet, distans i dialogen 
och distans i strukturen. Med distans i tiden menar Larsson (2004) att man kan skilja på 
synkron (direkt, t.ex. telefonsamtal) och asynkron (fördröjd, t.ex. via E-mail) kommunikation. 
Distans i rummet innebär att deltagarna befinner sig på geografiskt skiljda platser. Med 
begreppet distans i dialogen och distans i strukturen syftar Larsson (2004) på den avskildhet 
som mediet i sig själv skapar genom att personerna inte har en personlig kontakt. För att 
utveckla detta så är det så att mycket av mänskliga kommunikationen som är icke-verbal och 
uttrycker sig genom gester och andra typer av kroppsuttryck. 
 

2.2 Distansutbildning idag  

En rapport från högskoleverket visar att det under höstterminen 2004 gick 39700 studenter, 
dvs.  11 procent av Sveriges studenter, på en av de 1621 distanskurser som fanns angivna på 
Nätuniversitetet vid den tidsperioden. En anledning till att personer väljer att studera på 
distans beror på den flexibla studieformen, vilken gör det möjligt att studera oberoende 
geografiska avstånd och fasta tider (Johansson m.fl., Uppföljning av Sveriges nätuniversitet 
[www]. Hämtat från 
<http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2005/0549R.pdf> 2005-10-20). 
En anledning till att en så stor del av studerandet sker via distans kan beror på att tillgången 
till Internet är stor i Sverige. I en undersökning utförd av statistiska centralbyrån 2004 visade 
det sig att 79 procent av Sveriges befolkning har tillgång till Internet (se tabell 1). Däremot är 
det bara 30 procent som har tillgång till Internet med ISDN, någon typ av DSL eller annan typ 
av snabb uppkoppling (Statistiska Centralbyrån [www]. Hämtat från <www.scb.se> 2005-10-
20).  
Uppkopplingshastigheten är förövrigt något som anses kritiskt vid användandet av exempelvis 
voice- eller video-chatt, vilket en rapport från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 
visar. (Cederborg & Kjellberg, Direktuppspelad media för distansutbildning [www]. Hämtat 
från <http://www.handels.gu.se/epc/archive/00001984/01/Nr_24_DC,_JK.pdf> 2005-10-20). 
Ytterligare en faktor som spelat roll i att antalet distanskurser ökat i Sverige är att 
högskoleverket fått 500 miljoner kronor att lägga på utveckling av IT-stödd distansutbildning 
(Thomas Johnson, Computer Sweden, Nr 98, 10 okt 2005)  
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Tabellen 2.1 visar andel personer i procent (%) som har tillgång till Internet 2004. 
 

Tabell 2.1 Visar hur svenska folket har tillgång till Internet. 

 % 

Internet 79 

Internet via persondator 77 

Internet via handdator 3 

Internet via TV-mottagare 2 

Internet via mobiltelefon 8 

Internet via spelkonsol 1 

Internet via annan anslutning 1 

Internetanslutning med modem och telefonlinje 45 

Internetanslutning med ISDN 2 

Internetanslutning med ADSL eller annan DSL-form 21 

Internetanslutning i lokalt nätverk eller annan snabb förbindelse 7 

Internetansluning i annan form 0 

 
 

2.3 Kommunikationsteori  

2.3.1 Vad är kommunikation? 
Ordet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska ordet communicare, som 
betyder ”göra tillsammans”, och för att kommunikation skall kunna uppstå så behövs det 
minst två personer, en sändare och en mottagare (Litton 1998). Litton (1998) poängterar även 
att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan begreppen information och kommunikation, då 
information är det stoff som utbyts i själva kommunikationen.  
 
En gammal och erkänd kommunikationsteori är den som Shannon och Weavers presenterar, 
(se figur 2.1.) Anledningen till att vi har valt att hålla oss till denna enkla 
kommunikationsmodell är att den är allmänt accepterad samt att den är enkel att förstå. Vårt 
syfte med modellen är att påvisa att brus kan uppstå i kommunikationen mellan olika parter 
på distanskursen. Författarna visar en modell som beskriver de faktorerna som tillsammans 
bildar en kommunikationsprocess. I modellen beskrivs informationskällan som 
beslutsfattaren, där denna bestämmer vilket meddelande som skall skickas. Meddelandet 
omvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds genom kanalen till mottagaren. 
Kanalen, (det fysiska medel med vilket signalen överförs) i distansutbildning kan exempelvis 
vara själva telefonledningen, och signalen är den elektriska strömmen som går i ledningen. 
Sändare och mottagare skulle kunna vara två personer som med hjälp av datorer som 
kommunicerar med varandra. 
Bruskällan som finns mellan sändaren och mottagaren beskrivs att vara, eller bestå av, alla de 
påverkande faktorer som gör att signalen blir svårare att avkoda eller att uppfatta på ett 
korrekt sätt (Fiske 1994). Begreppet kodning eller kod beskrivs enligt Fiske (1994) som ”ett 
gemensamt betydelsesystem för medlemmarna i en kultur eller en subkultur”. Betydelse-
systemet består av tecken, fysiska signalen, regler eller konversationer vilket bestämmer hur 
de skall tolkas och hur de kan kombineras för att bilda mer komplexa meddelande. Bruset kan 
därför bero på att deltagarna gör feltolkningar av koden/kodningen, eller så kan bruset vara 
tekniska störningar som exempelvis ljudförvrängningar, brus, elavbrott mm. Fiske (1994) 
menar därmed att en bruskälla inte enbart beror på de tekniska faktorerna, utan att bruset även 
uppstår p.g.a. de mänskliga missbedömningarna i kodningen. Ett annat begrepp är medium, 
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vilket är det tekniska eller fysiska medel som omvandlar meddelandet till en signal (Fiske 
1994).  
 
Modellen nedan illustrerar kommunikationen som en enkel och linjär process.  
 
 

 
Figur 2.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell, tolkad enligt J. Fiske (1994) 

 

2.3.2 Verbal och icke verbal kommunikation 
En forskare inom området, vid namn Albert Mehrabian har enligt Litton (1998) redovisat ett 
förhållande mellan vad vi säger och hur vi uttrycker det. Med enbart orden uttrycker vi 8%, 
röstens tonläge 17% och ansiktet använder vi hela 55% för att uttrycka oss. 
Liknande siffror hittar vi i Lars Karlssons bok ”Psykologins Grunder” (2001), där han menar 
att den icke verbala delen utgör ca 90% av den totala kommunikationen, vilket  visar att 
enbart orden betyder ytterst lite för vår kommunikation. 
 

2.3.3 Envägs och tvåvägskommunikation 
Karlsson (2001) menar att tvåvägskommunikation sker först då mottagaren av ett budskap ges 
en möjlighet till att ge sändaren någon form av feedback, annat fall så är det 
envägskommunikation som sker. Envägskommunikation kan i sin tur beskrivas som när en 
lärare talar inför en klass, och där läraren inte är mottaglig för studenternas reaktioner, vilket 
ökar risken för att studenterna missförstår lärarens budskap. Samtidigt som studenterna 
missförstår läraren så är läraren omedveten om hur studenterna tagit emot budskapet. Därför 
menar Karlsson (2001) att envägskommunikation har en del uppenbara brister. Vill man 
säkert se till att mottagaren förstått ett budskap fullt ut så är det viktigt att mottagaren får en 
chans att t.ex. ställa frågor, komma med åsikter, diskutera eller korts sagt föra en 
tvåvägskommunikation. Det är bland annat detta fenomen som vi i vår studie syftar på då vi 
talar om brus, d.v.s. det brus som tidigare angivits i Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell (Figur 2.1). 
 

2.4 Kommunikationsflöde i grupper 

Definitionen av vad som kan kallas för en grupp kan kännetecknas i att medlemmarna känner 
någon samhörighet eller har någon typ av kontakt med varandra. Människor tar kontakt med 
varandra och bildar grupper utifrån sociala roller eller gemensamma intressen, vilket är 
faktorer som påverkar gruppbildning (Karlsson 2001). Sammanställningen av en grupp kan se 
olika ut, gruppen kan vara stor eller liten, och medlemmarna kan stå nära varandra, eller så 
kan gruppen vara mer löst sammanhängande. Gruppens storlek kan även den ha en viss 
betydelse, eftersom det kan påverka relationerna inom gruppen. Den optimala gruppstorleken 
har det forskats en del kring, och Karlsson (2001) menar att forskare inom socialpsykologin 
har kommit fram till att det är 5-10 medlemmar som är den bästa gruppstorleken. Dock 
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påpekas det att gruppstorlekar kan och måste variera beroende på vad gruppen har för 
uppgifter att utföra. 
 

2.4.1 Kommunikationsflödet i olika typer av gruppstrukturer 
Några grundläggande begrepp för hur kommunikationen flödar inom en grupp kan illustreras 
genom några enkla modeller som såväl Marakas (2003) och Karlsson (2001) beskriver. Figur 
2.2 illustrerar de gruppstrukturerna; hjulet, kedjan, cirkeln och den fullständigt integrerade 
cirkeln. 
 

 
Figur 2.2 Gruppers olika kommunikationsmönster (vår egen tolkning av Marakas och Karlssons modeller). 

 

Hjulet och kedjan kan beskrivas som centraliserade kommunikationsmodeller, medan cirkeln 
och den fullständigt integrerade cirkeln är decentraliserade i sin struktur. 
 
I hjulet flödar informationen mot en individ, som därmed får mycket makt och stort inflytande 
över de övriga gruppmedlemmarna. Förhållandena i kedjemodellen är även de snarlika 
förhållandena som råder i hjulmodellen. Marakas (2003), Karlsson (2001) menar att 
strukturen i hjulet och kedjan tenderar till att stärka ledaren roll, samt att denne kan skaffa sig 
ytterligare makt över de andra medlemmarna. Andra faktorer som karakteriserar hjulet och 
kedjan är att strukturen till större delen endast fungerar för rutinmässiga handlingar, samt att 
medlemmarna inte känner någon hög grad av tillfredställdhet (Marakas 2003).  
 
Tittar vi istället på strukturen i cirkeln och i den fullständigt integrerade cirkeln, så kan vi ana 
ett annat kommunikationsflöde. I cirkeln finns det ingen central medlem som kan stärka sin 
position mer än de andra, och liknande fenomen gäller för den fullständigt integrerade cirkeln. 
I de senare två modellerna så upplever medlemmarna en högre grad av tillfredställdhet, samt 
att kreativiteten och innovationsförmågan är bättre än i de övriga modellerna (Marakas 2003).  
 
De olika kommunikationsflödesmodeller som tagits upp i föregående stycke återfinns i de sätt 
som distanskurser bedrivs på, vilket kommer vidare behandlas i nästa kapitel där skillnader 
mellan kooperativ och kollaborativ utbildningspedagogik kommer klargöras. Detta kapitel har 
försökt klargöra hur kommunikationsflöden i en grupp kan se ut och vilken roll en person i 
denna grupp har. T.ex. så har en person i den centrala rollen i ”hjulet” eller ”kedjan” en 
betydligt mer utsatt roll i gruppen än vad som kan återfinnas i ”cirkeln” och den ”fullständigt 
integrerade cirkeln”. Denna centrala roll innehas av läraren på en distanskurs om den bedrivs 
på ett kooperativt sätt. 
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Utbildningspedagogik - kooperativt & kollaborativt lärande 
Utbildningspedagogiken via distans kan förekomma på två olika sätt, dessa sätt är den 
kooperativa och den kollaborativa utbildningspedagogiken. Den kollaborativa 
utbildningspedagogiken har likheter med de decentraliserade gruppstrukturerna, och den 
kooperativa har en mer centraliserad gruppstruktur. Skillnaden mellan dessa två stilar är att i 
den kollaborativa utbildningspedagogiken (se figur 2.3) grundar sig på att alla deltagarna i 
kursen gemensamt jobbar med inlärning, dvs. att eleverna och deras kunskap tillvaratas 
genom att de kommunicerar med varandra, till skillnad från den kooperativa 
utbildningspedagogiken (se figur 2.4) där det endast finns tvåvägskommunikation mellan 
läraren och den enskilda studenten (Larsson 2004). Detta fenomen kan jämföras med att vid 
en traditionell kurs så diskuteras problem m.m. mellan studenter på raster och eventuellt 
också på fritiden på grund av att sociala kontaktnät har skapats under kursens gång. Lärarens 
roll på en kollaborativ distanskurs, enligt Larsson (2004), blir att skapa förutsättningar till 
studenternas lärande, dvs. främja produktivitet, kreativitet och ett positivt samspel mellan 
studenter. 

 

 
Figur 2.3 Kollaborativ utbildningspedagogik. 

 
Innan Internets genombrott så utfördes distansutbildning vanligtvis genom 
brevkorrespondens, vilket automatiskt gjorde att de sociala nätverken mellan studenter mer 
eller mindre aldrig fanns. Med Internet så öppnades nya möjligheter genom utvecklandet av 
datatekniska stöd för att bedriva distanskurser, vilket medförde att den nätbaserade 
gemenskap som eftersträvas i den kollaborativa utbildningspedagogiken har en möjlighet att 
utvecklas (Larsson 2004).  
 

 
Figur 2.4 Kooperativ utbildningspedagogik 
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2.5 Layoutens betydelse 

Med tanke på den kollaborativa utbildningsformen och dess problem så är det viktigt att både 
de kursansvariga och läraren har en utvecklad plan för hur distanskursen ska bedrivas. Med 
detta avser vi den layout som kursen kommer formas utefter. Enligt Säljö (2002, refererad i 
Larsson, 2004) så måste skolans undervisningsformer och förhållningssätt till lärande bygga 
på att det finns en bakomliggande tanke i valet av de verktyg och de tekniska lösningar som 
man tänkt använda under kursens gång, dvs. verktyget/lösningen måste tillföra något till det 
man redan använder. 
 
Utöver ovanstående så uttrycker sig Larsson (2004) så här när det gäller utformande av 
distanskurser: 
 

”För att veta vilken teknisk plattform som just passar den 

distanskurs som min undervisningsenhet planerar att genomföra 

krävs å ena sidan en medvetenhet och kompetens om kursmål och 

kursstruktur och å andra sidan en god kunskap om vilka tekniska 

plattformar som finns tillgängliga på marknaden.” 

(Larsson 2004, s, 36) 
 
 
Palloff och Pratt (2003) har skrivit boken, ”The virtual student”, i vilken de har fördjupat sig i 
det område som nämnts i citatet av Larsson (2004). I boken beskrivs bl.a. om att läraren 
målmedvetet måste ha klart för sig hur kursens mål skall uppnås, med hjälp av de 
kommunikationsmetoder som avses användas under kursens gång, och de faktorer som kan 
tänkas påverka valet av dessa kommunikationsmetoder. Palloff och Pratt (2003) har förutom 
att ta reda på hur man bör planera en kurs utifrån olika faktorer även studerat vilka behov som 
studenten har för att lyckas. Palloff och Pratt (2003) har tagit fram en modell som visar de 
faktorer som de kommit fram till i deras undersökning om hur man skapar en högkvalitativ 
miljö för att bedriva kurser, med fokus på kurser som bedrivs via Internet. Den modellen som 
de kommit fram till (se figur 2.5) beskriver fyra olika områden samt de underliggande 
faktorer som behövs för att skapa en bra miljö att bedriva kurser online. Dessa områden är 
uppdelade i faktorer som handlar om studenten (effective virtual student), läraren (effctive 
online facilitator), layout av kurs (effective course design) och support på kursen (effective 
student support) (Palloff och Pratt 2003).  
 
Förutom att studenterna har behov av vissa saker för att lyckas med sina studier, så menar 
Palloff och Pratt (2003) att man som student även har skyldigheter för att bidra till en 
gruppkänsla vilket krävs för att bedriva en fungerande kollaborativ form av utbildning. De 
skyldigheter som varje student har är att de ska vara öppna för att lära känna och arbeta med 
nya människor samt att man som student bör vara villig i att dela med sig av sina erfarenheter. 
Studenterna ska även vara så pass flexibla att de kan anpassa sig till det kursupplägg som 
kursansvarig bestämt. Kommunikationen med andra kursmedlemmar ska vara ärlig och 
öppen, och alla ska både kunna ge och ta kritik, dock skall kritiken vara konstruktiv så att den 
ger något mervärde för deltagarna. Studenternas behov består främst av att de ska ha tillgång 
till teknologin som används samt support till att använda denna teknologi. Kursen ska vara 
utformad så att studenten är i fokus och att man gör allt för att hjälpa denna att uppnå de mål 
som beskrivits i kursbeskrivningen. Förutom detta kan det finnas information angående sådant 
som kan intressera kursdeltagarna generellt, såsom kursbibliotek, studievägledare och annan 
information som hade funnits mer tillgänglig om personen i fråga hade gått en campuskurs. 
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Palloff och Pratt (2003) menar att det viktigt att läraren stimulerar studenterna till att skapa en 
gemenskap redan mycket tidigt i kursen. Gemenskapen bidrar till att kommunikationen 
mellan studenter börjar florera och att studenterna investerar mer tid i kursen, vilket anses 
viktigt för att skapa en levande debatt mellan kursdeltagarna. Till en början kan det vara att 
presentera sig själv och ta del av vilka de andra kursdeltagarna är. Denna tidiga fas i kursen 
ska även användas av studenterna till att utforska den miljö som kursen ska förmedlas genom 
så att de är bekanta med den när kursen sätter igång på allvar. Dessutom ska läraren snappa 
upp studenternas förväntningar av kursen, vilket till en viss del även kommer att påverka 
kursens innehåll. Läraren bör försöka presentera kursens material på ett sådant sätt så att den 
kan vara attraktiv för ”olika” personer. Olika i mening att de föredrar att bearbeta information 
på olika sätt, vissa föredrar att läsa sig till information medan andra föredrar att ta till sig 
informationen på ett mer visuellt sätt eller att höra det berättas. Alla personer kan ta till sig 
information på dessa tre sätt eller kombinationer av dessa, däremot är de olika utvecklade hos 
olika individer (Armstrong 1994, refererad i Palloff & Pratt, 2004). Palloff och Pratt (2004) 
menar inte med att göra informationen tillgänglig på olika sätt genom att hela 
undervisningsunderlaget ska göras till en ljudfil för att passa de personer som föredrar att 
tillgodogöra sig information på det sättet. De syftar däremot på att läraren kan variera 
uppgifter så att de tilltalar olika grupper, t.ex. kan man ha en gruppuppgift där studenterna ska 
använda sig av voice-chatt vid gruppsessionen medan resultatet av konversationen kan vara 
en skriftlig inlämning. Detta är faktorer som bör tas i beaktning när man väljer de verktyg 
som är tilltänkta att användas under kursens gång. 
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Figur 2.5 Palloff och Pratt’s modell över faktorer för en högkvalitativ onlinekurs. 

 
Ett vanligt fel som studenter misstar sig på är att de anser att distanskurser är mindre 
tidskrävande än campuskurser. Detta är fel eftersom onlinekurser anses ta dubbelt så mycket 
tid på grund av att studenten måste läsa in allt material själv och inte får något gratis, vilket 
man till viss del får vid föreläsningar på campuskurser (Palloff & Pratt 1999, Gilbert 2001, 
refererad i Pallof & Pratt 2004). För att undvika överbelastning brukar detta leda till att 
distanskursers fart är långsammare än motsvarande campuskurs. Palloff och Pratt (2004) 
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anser att användandet av synkrona kommunikationsmetoder bör minimeras eftersom de kan 
leda till överbelastning, detta på grund av att studenten eller läraren känner att de måste vara 
tillgängliga när som helst och inte kan ta fritt ifrån kursen. Det är därför mycket viktigt att 
läraren tidigt informerar om vilka rutiner som kommer att gälla under kursens gång. Dessa 
rutiner bör innefatta vilka dagar studenterna kan beräkna att läraren t.ex. kommer att svara på 
frågor. Användandet av synkrona kommunikationsmetoder lämpar sig endast för mindre 
grupper för ett kollaborativt lärande där det är möjligt att sätta upp tider som passar alla 
deltagarna i gruppen. I de fall där det inte är möjligt att ordna med det, är det viktigt att det 
finns en chatt-logg över vad som sagts på gruppmötet, vilket skall kunna presenteras för en 
person som inte haft möjligheten att delta (Palloff och Pratt 2004). 
 

2.6 Kommunikationsmetoderna 

Kommunikationsmetoderna är centrala faktorer och hjälpmedel i distansutbildning idag och vi 
vill därför kortfattat beskriva dem, samt titta lite närmare på hur de fungerar. Metodernas 
funktioner och andra egenskaper kan vara bidragande orsaker till varför en kommunikations-
metod används i större eller i mindre utsträckning än någon annan. 
 
Litton (1998) delar in de vanligaste kommunikationsmetoderna för Internet i fem 
huvudgrupper; chatt, voice, video, E-mail och diskussionsgrupper/forum. En sak vi också bör 
tänka på är att många av kommunikationsapplikationerna är multifunktionella, då en 
användare genom en och samma applikation kan kommunicera på flera olika sätt, t.ex. chatta, 
E-maila och voice-chatt (ett exempel på en sådan applikation är MSN Messenger).   
 

2.6.1 Video 
Litton (1998) menar att videokommunikation är det enda verktyg som bäst klarar av att ta till 
vara på de egenskaper som finns i en ”live” kommunikationssituation, då rörliga bilder i 
kombination med ljud gör kommunikationen levande. Det krävs dock en viss utrustning för 
att kunna använda datorn för videokommunikation. Användaren måste bl.a. installera relevant 
programvara, koppla en kamera, ett fungerande ljudkort och högtalare samt en mikrofon till 
datorn, och självklart måste det finnas en Internetförbindelse, som dessutom bör ha en 
hastighet på minst 56.0 kbps. Idag har dock de flesta ”nyare” datorer både inbyggt ljudkort 
och mikrofon.  
 
Litton (1998) beskriver två olika sätt som en videouppkoppling kan ske på; mellan två 
användare eller mot en reflektor. För att två användare skall kunna kommunicera med 
varandra krävs det i stort sätt endast att IP numret skrivs in till den dator som man vill 
kommunicera med. Är det fler än två användare som vill kommunicera samtidigt, vilket inte 
är helt ovanligt, så kopplar man först upp sig mot en s.k. reflektor. En reflektor är en server 
som innehåller en programvara, som gör det möjligt för flera användare att kommunicera 
samtidigt.  
 

2.6.2 Chatt 
Ett chattprogram är snabbt och enkelt att installera, dessutom är det ytterst lite 
resurskrävande, vilket bidragit till att chatt som kommunikationsmetod blivit mycket vanligt 
förekommande på Internet. Några chattprogram är IRC (Internet Relay Chat), ICQ (I Seek 
You) och MSN Messenger (Microsoft Network).  
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Det som krävs för att chatta är ett klientprogram som installeras, och självklart måste det även 
finnas en Internetuppkoppling. Kommunikationen är textbaserad och går via tangentbordet, 
vilket medför att även äldre och långsamma datorer kan användas för ändamålet. Den 
textbaserade kommunikationen sker snabbt och i realtid, och enligt Litton (1998), så hävdar 
vissa forskare att chatt är en helt ny typ av kommunikation mellan människor, som de kallar 
multilog. Det finns dock en del problem, åtminstone för nybörjare. Vana användare skriver 
ofta förkortningar, s.k. akronymer, vilket kan innebära att en ovan användare inte förstår allt 
som skrivs. Vanligt är också att användaren kombinerar sin text med uttryckssymboler 
(piktogram/smileys) och andra tecken, för att på så sätt förhöja känslan i det som skrivs.  
 

2.6.3 Voice 
Internettelefoni eller IP-telefoni är en ständigt växande teknik som kommit för att stanna. 
Precis som för videokommunikation så krävs det en del utrustning för att det skall fungera. 
Programvara, mikrofon, ljudkort, högtalare och en uppkoppling till Internet på minst 28.8 
kbps, är nödvändigt (Litton 1998). Användaren kopplar upp sig mot en server genom att 
skriver in mottagarens IP nummer, namn eller E-mail adress, varefter två eller flera användare 
samtidigt kan föra en ljudkonversation.  
 

2.6.4 E-mail 
En stor fördel med E-mail är att det är en beprövad teknik, som de flesta behärskar.  
(Eklund, Kenneth, Handledning och interaktion i nätbaserad distansutbildning [www]. Hämtat 
från <http://www.abo.fi/lc/kursstod/material/prosemi_Eklund.pdf> 2006-02-14) 
Användningen av E-mail är idag den mest använda funktionen på Internet, det är mer vanligt 
att E-maila än att ”surfa på nätet” (Litton 1998, Svenningsson mf.l., 2003). 
Många väljer att kommunicera via E-mail, kanske tack vare att det är enkelt, snabbt och 
bekvämt. En annan anledning till att E-mail är så utbrett bland datoranvändare, är att det ofta 
finns möjlighet till att bifoga olika typer av datafiler i meddelandet och att det är oberoende av 
tid och rum. Programvaran är ytterst lite resurskrävande, men som all annan kommunikation 
via ”nätet”, så krävs det även här en Internetuppkoppling.  
 
I och med att E-mail ger användaren möjlighet till att sprida och bifoga filer så ökar också 
risken för att man skall smittas av datorvirus, spam eller liknande, vilket Asp (2004) beskriver 
i sin rapport. Han menar att E-mail är den mest dominerande källan till datavirusens framfart.  
(Asp, Jakob, Datavirus- immunitet via e-post [www]. Hämtat från 
<http://www.mmedu.net/isite-cache/filer/186/Uppsats_J_Asp_ViS.pdf> 2006-02-14) 
 

2.6.5 Diskussionsgrupper (forum) 
Diskussionsgrupper ger användaren möjlighet att själv bestämma när han eller hon vill delta i 
en specifik diskussion eller kanske nöja sig med att bara läsa andras inlägg, och precis som 
med E-mail så är även forum och diskussionsgrupper tidsoberoende.  
 
För att delta i en diskussionsgrupp måste användaren i vissa fall ladda ner en mjukvara, men 
vanligast är att användaren endast behöver koppla upp sig mot en värddator, dvs. en server. 
En sak som Litton (1998) tar upp specifikt när det gäller diskussionsforum är ”Netiquette”, 
d.v.s. att ta hänsyn till varandra på nätet och i synnerhet i diskussionsforum. Han menar att 
deltagarna bör vara uppmärksamma till hur de uppfattar och tolkar andras och de egna 
inläggen.  
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Tabell 2.2 Sammanfattning av fördelar och nackdelar med de olika kommunikationsmetoderna. 

Kommunikationsmetod Fördelar Nackdelar 
E-mail • Snabbt och enkelt att 

använda. 
• Enkelt att bifoga filer 
• Även äldre datorer med 

långsamma modem 
• Tidsoberoende 

• Risk för virus mm.  

Textbaserad Chatt • Snabbt och enkelt att 
använda. 

• Även äldre datorer med 
långsamma modem 

 

 

• Svårt för nybörjare att 
förstå alla förkortningar 

Forum • Läsa andras inlägg, utan 
att själv behöva skriva 

• Skapa nya, egna 
diskussionstrådar 

• Tidsoberoende 

• Svårt att hitta rätt bland 
diskussionstrådarna 

• Svårt att tolka vissa inlägg 

Voice • Synkron kommunikation 
• Direkt dialog mellan 

användarna 

• Varierande ljudkvalité 
• Kräver en del utrustning 
• Installation av mjukvara 

Video • Ger bästa egenskaper för 
uttryck 

• Synkron kommunikation  
• Direkt dialog mellan 

användarna 

• Varierande bild och 
ljudkvalité 

• Kräver en del utrustning 
• Svårt att använda för 

nybörjare 
• Installation av mjukvara 
• Kräver snabb uppkopp-

lingshastighet för bra 
kvalité 

 
 

2.6.6 Behov av kommunikationsvana 
Några av de viktigaste verktygen i Internetbaserade distanskurser är E-mail program, News 
och nyhetsgrupper, chatt och IRC-applikationer samt konferensverktyg. Problemet är dock att 
endast ett fåtal studerande använder sig av alla de olika kommunikationsmetoderna vid 
distanskurser. För att studerande skall kunna ta del av en distansutbildning på ett bra och 
effektivt sätt är det viktigt att både studenter och lärare behärskar verktygen, samt att det finns 
någon form av pedagogiskt stöd för lärarna (Strandvall, Tommy, Internet som stöd för 
inlärning och distansutbildning [www].  
Hämtat från <http://vwww.abo.fi/users/tstrandv/avhandling.PDF> 2006-02-14) 
 
I Karin Lindströms artikel (november, 2004) i Computer Swedens hemsida, redovisar hon att 
det finns bristande IT-kunskaper bland de nyexaminerade lärarna, detta efter en undersökning 
som KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskap och kompetens) utfört på 733 lärarutbildare och 
3500 studenter. En av de brister som framkom var att lärarna inte visste hur man kan använda 
IT i undervisningen (Computer Sweden, 2004 [www]. Hämtat från 
<http://computersweden.idg.se/ArticlePages/200411/29/20041129131926_CS824/200411291
31926_CS824.dbp.asp> 2005-10-25).  
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Detta problem är dock något som verkar ha uppmärksammats på Nätuniversitetet som 
ansvarar för kompetensutveckling av IT-stödd distansundervisning.  Därför har en 
magisterutbildning i flexibelt lärande och IT-stödd distansutbildning utvecklats och ges i 
samarbete med fem högskolor (Thomas Johnson, Computer Sweden Nr 98, 10okt 2005). 
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3 Metod  
I denna del beskrivs vår valda metodansats och tillvägagångssätt för insamling och 

bearbetning av data. Begränsningar  med vår valda metod kommer också att redovisas.  

3.1 Valet av undersökningsmetod 

Valet av metod ska ske utifrån den problemformulering vi gjort för vår undersökning 
(Holme 1997). May (2001) tar upp ytterligare faktorer som i allra högsta grad påverkar 
valet av undersökningsmetod. May (2001) menar att vi måste titta på typen av population 
som vi vill nå, samt att vi måste se över våra resurser. När vi identifierat dessa faktorer kan 
vi enklare välja metod, och vi kan då t.o.m. välja vilken typ av enkät eller typ av intervju 
som vi vill utföra. 
Syfte och problemformulering hade vi ganska klart för oss, samt att vi visste vilka 
undersökningsenheter vi ville nå ut till. Steget därefter var att granska de frågor som vi 
ville få besvarade, som i slutändan skulle besvara vår frågeställning. Var frågorna av sådan 
art att svaren skulle generera mätbar, kvantitativ data, så vore kanske en frågeenkät lämplig 
som undersökningsmetod. Var frågorna däremot sådana att vi behövde få svar på, och veta 
respondenternas olika åsikter, känslor, attityder kring olika saker, d.v.s. subjektiva svar som 
vi skulle få svårt att mäta, så vore det istället lämpligt att genomföra intervjuer. Det visade 
sig efter att vi granskat frågorna, att de skulle generera kvantitativa data. En annan sak som 
styrde vårt val av metod var förstås den ekonomiska faktorn. Det är väsentligt billigare att 
utveckla och distribuera enkäter, än att genomföra ett antal intervjuer. Utifrån de ovan 
nämnda faktorerna ansåg vi att den lämpligaste undersökningsmetoden skulle vara en 
kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning. 

3.2 Urval 

Urvalet av respondenter var en viktig del i arbetet. Först när vi vet syftet med vår studie så 
kan vi bestämma vilka undersökningsenheterna skall vara (Holme 1997). Holme (1997) 
menar att vi måste göra ett urval av enheter, vilka i sin tur skall representera hela 
populationen. Vi kan inte få all information från alla de önskade enheter, så därför måste vi 
låta några fåtal individer representera ”alla” de andra, och det gäller att leta rätt på dessa 
individer. Det betyder för vår del att urvalet av de lärare och studenter som vi valt att 
använda som studieobjekt, var tänkt att representera hela populationen. Visserligen hade vi 
”rätt typ” av respondenter (distansstuderande och distanslärare), men problemet var dock 
att vårt urval av distansstudenter var ett bekvämlighetsurval, då de flesta tillfrågade 
studenter fanns vid Lunds universitet, och därför kan vi egentligen inte dra några generella 
slutsatser, som att studien kan gälla för hela Sveriges population (mer om detta problem 
beskriver vi kort i början av resultatet). Att hitta ”rätt” respondenter är enligt Holme (1997) 
en central punkt, eftersom det bara krävs ett par felaktiga enheter (som inte representerar 
eller karakteriserar populationen, eller som inte har något med syftet i studien att göra) för 
att resultatet i en undersökning skall bli missvisande.  

3.3 Utveckling av enkäten 

Frågorna för enkäten måste konstrueras på ett sätt så att de leder till att ge svar på vår 
frågeställning. Att ta fram relevanta frågor visade sig vara en utmaning. Det var inte bara 
att slänga ihop en massa frågor och sedan dela ut en enkät med frågor tagna ur luften. 
Frågorna får inte vara ledande och de skall heller inte kunna missuppfattas eller misstolkas 
av någon respondent. Att hitta relevanta frågor kan vara mycket svårt. Ställer vi fel frågor 
så kommer vi inte att få svar på vår frågeställning. En del praktiska saker som Trost (2001) 
beskriver i sin bok ”Enkätboken”, är att varje fråga bara skall bestå av en fråga och inte 
vara tvetydig och att frågorna bör ha en viss ordningsföljd samt att enkäten skall ha ett 
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attraktivt utseende. Ordningsföljden och uppdelningen av frågorna har enligt May (2001) 
en socialpsykologisk betydelse, och självklart måste en enkät som postas även ha klara och 
tydliga instruktioner om hur den skall fyllas i. Vi försökte i högsta grad följa dessa 
riktlinjer när vi utvecklade vår enkät.  
 
Efter det att enkätfrågorna var formulerade så delade vi in dem i tre huvudblock; 
bakgrundsfrågor, användarfrågor samt åsiktsfrågor (se bilaga A och B). Layouten, 
utseendet på enkäten var också en sak som vi lade ner en hel del tid på. Ett kortfattat 
medföljande brev fanns också bifogat för varje enkät som E-mailades, där vi beskrev syftet 
med studien och enkäten. Brevet innehöll även instruktioner på hur enkäten skulle fyllas i. 

3.4 Distribution av enkäterna 

Genom att söka på Internet med sökorden universitet, distanskurs och distansutbildning så 
fick vi ett stort antal träffar. En hemsida som frekvent återkom var Nätuniversitetets 
hemsida, och det var sedan utifrån denna hemsida som vi utgick ifrån. På hemsidan 
presenteras ett stort antal distanskurser och distansutbildningar som går på universitet och 
högskolor i Sverige. Genom att klicka på länkarna för de olika distanskurserna, fick vi fram 
en mängd information för respektive kurs, vilket även inkluderade kursansvarig lärare. Vi 
tyckte detta förfarande var ett hyfsat smidigt sätt att nå vår målgrupp. Förutom att vi fick 
tag på ”rätt” personer, så varierade kursernas ämne, samt att vi fick med universitet och 
högskolor runtom i hela landet. 
  
Vi hade utvecklat en enkät för distanslärare och en för distansstuderande, och enkäterna var 
dessutom anpassade för att fyllas i via Internet. Dessa typer av enkäter som postas (nu finns 
E-mail), kallas även för självbesvarande enkäter. En självbesvarande enkät är ett 
frågeformulär som postas till respondenten, och som personen i fråga själv fyller i, utan 
påverkan från forskaren (May 2001). Tanken var nu att skicka lärarenkäten som ett E-mail 
till ett antal distanslärare för att känna av responsen. Det första utskicket gjordes därför 
endast till ett 20-tal lärare. Responsen blev i vårt tycke mycket lyckad, med tanke på den 
låga svarsfrekvens som är vanligt vid enkätutskick. Ett andra utskick blev aktuellt, och i 
den omgången skickades E-mail till ytterligare 35 lärare. Sammanlagt fick vi in 12 
enkätsvar från lärare. Förutom att bifoga enkäten i E-mailet, så skrev vi även en kort 
introduktion om oss, och med det syfte vi hade med enkäten och med vår studie. Innan vi 
skickade E-mailen så tänkte vi att lärarna i sin tur kunde bifoga studentenkäten till sina 
studenter. På detta sätt kunde vi få in ett ”extra” antal studentenkäter. Därför bifogade vi 
även studentenkäten till lärarna, i hopp om att lärarna eventuellt ville vidarebefordra den 
till sina studenter. Detta visade sig fungera bra, och lärarna var positivt inställda till att 
vidarebefordra studentenkäten. Givetvis lade vi även ut studentenkäten på FC (Lunds 
Universitet, vid Institutionen för Informatik) i några olika diskussionsmappar. Responsen 
på FC var mycket god, och förutom de ifyllda enkäterna fick vi även en hel del feedback 
och kommentarer angående enkäten och om saker som inte togs upp i enkätfrågorna. Det 
rörde sig om tolkningar av frågor och andra saker angående distansutbildning. Självklart så 
gick vi även runt på de olika institutionerna på Lunds universitet och frågade studenter om 
det hade gått någon distanskurs, och de som svarade ”ja” blev då tillfrågade om de ville 
hjälpa oss med vår undersökning. Detta arbetssätt var dock mycket tidkrävande och gav 
förhållandevis lite resultat. Totalt fick vi in 42 enkätsvar från studenter. 

3.5 Begränsningar med studiens metodval 

Vi ansåg det nödvändigt att belysa några viktiga begränsningar med vår valda metodansats. 
Svarsfrekvensen är mycket låg vid enkätutskick, vilket vi tidigare nämnt. Det är inte 
ovanligt att svarsfrekvensen ligger under 40% (May (2001). Av totalt 55 enkäter som vi E-



 24 

mailade till lärare, var det endast 12 som svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
knappt 22%. En liknande svarsfrekvens tror vi också gälla för de studenter som svarade via 
E-mail.  
 
En annan begränsning med en enkät som postas eller E-mailas, är att respondenten inte har 
möjlighet till att fråga forskaren om oklarheter angående enkäten eller kring frågorna. May 
(2001) menar att frågorna i en enkät måste vara enkla för respondenten att förstå, eftersom 
forskaren inte har någon kontroll på hur respondenterna tolkar frågorna. Det visade sig vara 
svårare att formulera enkla och raka frågor till vår enkät, än invecklade och komplicerade 
sådana. I några fall då vi fick svar från respondenter som svarat via E-mail, skrev de en 
kommentar angående någon fråga i enkäten, bl.a. om hur några av frågorna skulle tolkas. 
Det visade sig, trots vår ansträngning att formulera frågorna, så misstolkades förmodligen 
några frågor av några respondenter, och antagligen finns det även ett mörkertal, d.v.s. där 
vi tror att respondenten har misstolkat en fråga (medvetet eller omedvetet) men ändå fyllt i 
något svar. Ytterligare en begränsning med ett enkätutskick, är enligt May (2001), att 
forskaren inte har någon möjlighet till att fördjupa sig i de svar som respondenten ger.  

3.6 Bearbetning av data 

För kodning av enkätdatan har vi använt oss av SPSS (Statistical Package for the Social 
Science), vilket är ett statistikprogram för PC. Vi har tidigare arbetat med SPSS och därför 
funnit programmet passande för kodningen av enkätdatan. Efter inmatningen av svaren från 
alla enkäterna så kan programmet presentera datan på ett antal olika sätt, som exempelvis i 
form av tabeller, stapeldiagram eller cirkeldiagram, samt i kombination med text och 
procentsatser. I vårt arbete har vi huvudsakligen valt att presentera enkätsvaren i form av 
stapeldiagram med förklarande text. 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Forskningen är reliabel när resultaten är upprepbara (Kidder 1981:7, refererad i May 2001), 
d.v.s. att skall kunna få snarlika resultat vid en upprepning av samma studie.  
Vi kan dock aldrig erhålla exakt samma förhållande som vid vår första undersökning, 
eftersom en ny undersökning alltid kommer att skilja sig åt från den första, p.g.a. nya 
situationer, tidpunkter och andra omständigheter (Trost 2001). 
Med hjälp av Holmes (1997) enkla modell (se figur 3.1) om forskningsprocessen, då det 
gäller enkätutskick, kan vi identifiera ett antal faktorer där det kan uppstå felaktigheter. Ju fler 
felaktigheter som smyger sig in under processen desto lägre reliabilitet får vi. 
 
Forskaren måste sträva efter att göra så få felaktigheter som möjligt i alla stegen. Om 
informationen har för låg reliabilitet så kan vi i slutändan inte heller besvara vår frågeställning 
på ett bra sätt (Holme 1997). Vi har i vår undersökning försökt att vara så noggranna som 
möjligt i alla stegen i Holmes forskningsmodell. Men, även om vi anser oss haft en stabil 
mätning och en hög tillförlitlighet i vår forskning, så kan vi ändå få en låg validitet. Det kan 
bero på att vi trots en hög tillförlitlighet kanske mäter något helt annat än det vi avser att 
mäta.  Med validiteten, eller giltigheten som det också kallas, menas att instrumentet eller 
frågan mäter det vi verkligen vill mäta, och inget annat (May 2001). Vårt instrument är 
enkäten och frågorna samt de tillhörande svarsalternativen. Vi har försökt att formulera 
frågorna så att skall ge svar på det vi vill ha svar på, d.v.s. vår frågeställning, och inget annat.   
 
Vi anser att vi i vår studie har uppnått både en god reliabilitet och en god validitet. Med god 
reliabilitet och god validitet menar vi att samma studie utförd av oss eller av någon annan 
under liknande omständigheter, förmodligen skulle generera likartade resultat. 
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Utskick av enkät

Svarspersonerna 
går igenom 
svaren

Svar

Rådata

Kodning av 
svaren

Inläsning av 
informationen

Presentation av 
resultaten

Är svarsalternativen uttömmande?

Förstår svarspersonerna de intentioner 
vi har med frågorna?

Kommer svaren på rätt plats i enkäten?

Hur många svar får vi in?
Hur stort är bortfallet?

Kommer mönstren i materialet till 
uttryck vid kategoriseringen av svaren?

Är vi tillräckligt noggranna?

Har vi läst ut mer av informationen än 
det finns grund för?

 
Figur 3.1 Några led i forskningsprocessen som enligt Holme kan ge låg reliabilitet. 
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4 Undersökningen 
I detta kapitel går vi först igenom en modell som presenterar vår tankegång om hur vi 

besvarat våra tre frågeställningar. Därefter presenterar vi den information som vi samlat in 

från studenter och lärare. Avslutningsvis så gör vi jämförelser och korstabeller för att komma 

till våra slutsatser. I bilagorna, sist i rapporten, finns studentenkäten angiven som bilaga 

”A”, och lärarenkäten angiven som bilaga ”B”.  

 

Modellen nedan (figur 4.1) har vi tagit fram för att visualisera vår tankegång för läsaren. 
Modellen visar hur vi har tänkt att de utvalda enkätfrågorna tillsammans med den teori som vi 
tagit del av skall besvara våra frågeställningar. All den teoretiska kunskap som kan utläsas i 
teoriavsnittet, har inte tagits med, utan den har begränsats till viss del för att hålla modellen 
någorlunda överskådlig. Däremot kommer den kunskap som kan utläsas i teoriavsnittet 
påverka vårt resultat och vår diskussion i efterföljande kapitel. 
 

Frågeställning 1. I vilken utsträckning används dagens teknik; Forum, textbaserad 
chatt, E-mail, voice- eller video-chatt?  

Frågeställning 2. Hur uppfattar deltagarna att tekniken hjälpt eller hindrat dem från 
att tillgodogöra sig eller att förmedla ett innehåll i en kurs? 

Frågeställning 3. Bedrivs distanskurser på ett kollaborativt eller kooperativt sätt 
idag? 

 

Vad använder de 

privat?

Använd 

kommunikations-

metod på kurs

S-S  &  S - L

Intresse för 

datorer 

*

Frekvens av 

användande av 

kommunikations-

metoder

Frekvens av 

användande av 

kommunikations-

metod på kurs

S – S   &  S - L

Jämför

Kollaborativ/Kooperativ

gemenskap
Fodras 

samarbete?

Kollaborativa 

effekten

(teori)

Hur skapar 

personer 

kontaktnät?

(teori)

Använd 

kommunikations-

metod på kurs

S-S  &  S - L

Upplevd dialog

4 olika typer av 

distans

(teori)

Upplevd förmåga 

att tillgodgöra sig 

information/

anvisningar

Upplevda brister i 

kommunikationen

Brus

Synkrona/

osynkrona 

kommunikations-

metoder

(teori)

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Visar på

Visar på

Visar på

 
Figur 4.1 En modell över tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna i vår uppsats. 
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För att beskriva hur vi utvecklat enkäternas frågor som ska besvara de frågeställningar som vi 
haft, så har vi utgått ifrån den litteratur som vi läst för att förbereda oss för studien samt den 
erfarenhet av distansutbildning som vi själva har. Enkäterna har delats upp i tre olika block 
med olika syften. Inledelsevis har vi ett block som vi har kallat bakgrundsblocket vilket har 
för avseende att ge oss en bild av vilka respondenterna är och vilken datorvana de har. Att vi 
valt att ha med en sådan del beror på att vi inser att detta påverkar deras möjligheter att 
tillgodogöra sig distanskursens innehåll. Efter det att vi skapat oss en bild av vilka 
respondenterna är och vilken vana de har vid att använda datorer, så är det enligt vår första 
frågeställning viktigt att ta reda på vilka kommunikations-metoder som används eller har 
använts vid distanskurstillfället samt frekvensen av kommunikationen. För att göra en 
noggrann undersökning valde vi även att särskilja kommunikationen mellan studenter och 
kommunika-tionen mellan student och lärare. Detta gjorde vi eftersom våra egna erfarenheter 
av distanskurser uppmärksammat oss på att den använda kommunikationsmetoden skiljt sig 
beroende på vem man kommunicerat med. Avslutningsvis i våra enkäter har vi ett block där 
respondenten har kunnat uttrycka sig om hur kommunikationen på distanskursen har fungerat, 
även här har vi särskiljt på kommunikation mellan studenter och kommunikationen mellan 
student och lärare. I detta avslutande block har vi även i studentenkäten valt att fråga om de 
känt tillhörighet till andra kursdeltagare eftersom detta är en viktig del i den kooperativa 
undervisningspedagogiken som beskrivits i litteraturdelen. Dessa två avslutande block i 
enkäterna har legat till grund för de resultat vi fått på frågeställning två och tre. 

4.1 Studentenkäten 

Vår sammanställning av studentrespondenter består av 42 personer, av dessa var 23 män 
(54.8%), och 19 kvinnor (45.2%). Ålderspridningen på studenterna som svarat är födda 
mellan 1945 och 1989. Fördelningen av kön och födelseår för studenterna är presenterat i 
figur 4.2. Majoriteten (50%) är födda mellan 1980 och 1984, och vi kan även urskilja att 
denna åldersgrupp till större delen består av manliga studenter. 
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Figur 4.2 Den procentuella fördelningen av kön och födelseår för studenterna. 
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Vår undersökning visar också att 76.2% av studenterna anser sitt datorintresse att vara ganska 
stort eller mycket stort, medan endast 7.1% anser sitt datorintresse som svagt och 16.7% anser 
sitt datorintresse vara måttligt.  
 
I figur 4.3 presenteras i vilken utsträckning kommunikationsmetoderna; forum, textbaserad 
chatt, E-mail, voice- och video-chatt används av studenterna. Denna statistik innefattar den 
vardagliga kommunikationen och omfattningen av användandet av de olika kommunikations-
metoderna. 

Forum TextChatt Email Voice Video Annat

Kommunikationsmetod

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

P
ro
c
e
n
t

 
Figur 4.3 Fördelning av studenternas mest använda kommunikationsmetod. 

 
Frekvensen av användandet av någon av de ovan nämnda kommunikationsmetoder visas i 
figur 4.4, nedan vilket klargör att nästan alla studenterna använder sig av någon 
kommunikationsmetod minst fyra gånger i veckan. 
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Figur 4.4 Den procentuella fördelningen av hur ofta studenterna använder någon kommunikationsmetod, 

inkluderar även privat användande. 
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4.1.1 Studenternas kursförhållande 
Vår undersökning har visat att 61.9% av alla studenter har läst sin senaste distanskurs under 
det senaste året och att 92.9% läste sin senaste kurs någon gång under de senaste tre åren. 
Resterande 7.1% läste sin senaste distanskurs för mer än tre år sedan. Under studenternas 
senaste lästa distanskurs så hade de tillgång till Internet på olika sätt. Fördelningen av vilken 
uppkoppling de hade vid senaste kurstillfället redovisas i figur 4.5. Utav de 42 studenterna 
som svarade på enkäten så är det endast en person som inte känt till vilken uppkoppling som 
använts under den senast lästa kursen. Av de tillfrågade studenterna så har 85.7% haft tillgång 
till Internet via någon typ av DSL-uppkoppling eller någon annan snabb Internetuppkoppling. 
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Figur 4.5 Studenters Internetuppkopplingstyp vid senast lästa kurs. 

 
Enkätsvaren från studenterna har vi även sorterat efter den typ av utbildning som de läst på 
distans. Det resulterade i att vi fick fram sex olika typer av utbildningskategorier, vilka var; 
natur & teknik, ekonomi & informatik, samhälle, humaniora, medicin och juridik. 
Fördelningen av vilka typer av kurser som studenterna har läst redovisas vidare i figur 4.6. 
 
Vid förfrågan till studenterna om vilken som var den viktigaste anledningen till att de valde 
att läsa på distans svarade hälften att det berodde på att de ville ha friheten att studera på tider 
som passade dem själva. Endast 4.8% ansåg att slippa pendla till skolan var den viktigaste 
anledningen till att studera på distans. 35.7% angav att kursen endast erbjöds på distans och 
det var därför de läste på distans. Resterande 9.5% angav att det var av andra anledningar de 
gick distanskurser, det vanligaste alternativet här var att de behövde akademiska poäng för att 
komplettera sina studier med. 
 



 30 

Natur/Teknik

Ekonomi/Informatik

Samhälle

Humaniora

Medicin

Juridik

Ämne

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

P
ro
c
e
n
t

 
Figur 4.6 Fördelningen av vilket ämne som studenterna läst på den senaste distanskursen. 

 

4.1.2 Kommunikation mellan student och lärare 
I vår enkät till studenterna klargjorde vi vilka kommunikationsmetoder de använt vid 
kommunikationen mot sin lärare. Figur 4.7 visar den procentuella fördelningen av vilka 
kommunikationsmetoder som används just i detta syfte. Resultatet visar att den vanligaste 
kommunikationsmetoden mellan student och lärare är E-mail följt av forum. Textbaserad 
chatt används även, men i en förhållandevis låg utsträckning. Voice- och video-chatt används 
ytterst sällan. 
 
Vår studie har visat att 69% av studenterna har kontakt med läraren på något sätt färre än 2 
gånger i veckan, och 28.6% av studenterna har kontakt med läraren 2-3 gånger i veckan. 
Resterande 2.4% hade kontakt med läraren 4-6 gånger i veckan, och 2.4% motsvarar en enda 
student av de 42 respondenterna. Noterbart är att ingen student har angivit att de har kontakt 
med läraren dagligen. Figur 4.8 visar hur dessa 42 studentrespondenter har upplevt att 
tvåvägskommunikationen har varit mellan dem själv och läraren. 
 
På frågan hur studenterna upplevt att läraren lyckats förmedla kursens innehåll, dvs. 
envägskommunikation, på ett tillfredsställande sätt utföll svaren enligt tabellen 4.9. I denna 
fråga framkom att 66.7% av studenterna tyckte att läraren hade lyckats bra eller mycket bra 
med att förmedla kursens innehåll. Däremot ansåg 7.2% att läraren lyckats dåligt eller mycket 
dåligt med samma uppgift. Resterande 26.2% av studenterna ansåg att läraren lyckats mindre 
bra med uppgiften att förmedla kursens innehåll. 
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Figur 4.7 Fördelningen av vilka kommunikationsmetoder som använts mellan student och lärare. 
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Figur 4.8 Fördelningen av hur studenter upplevt att kommunikationen har varit med läraren 
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Figur 4.9 Fördelningen av hur studenter upplevt att läraren lyckats förmedla kursens innehåll 

 
Studenterna fick även svara på hur ofta de missuppfattat lärarens instruktioner eller 
anvisningar under kursens gång. På denna fråga svarade 83.3% att de aldrig, eller endast vid 
ett fåtal tillfällen missförstått de anvisningar eller instruktioner som läraren förmedlat. 
Resultatet på denna fråga redovisas i sin helhet i figur 4.10. 
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Figur 4.10 Frekvens av missuppfattade instruktioner och anvisningar 
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4.1.3 Kommunikation mellan studenter 
På samma sätt som vi tidigare kartlagt studenternas kommunikation med läraren, så har vi 
tagit reda på hur studenterna kommunicerar med sina medstudenter på kursen. Vid denna typ 
av kommunikation så har det framkommit från svaren på studentenkäten att den mest använda 
kommunikationsmetoden studenter emellan är forum följt av E-mail. Detta är det omvända 
jämfört med kommunikationen mellan student och lärare. Vi kan även utläsa i figur 4.11 att 
användandet av textbaserad-, voice- och video-chatt används i en större utsträckning mellan 
studenter jämfört med kommunikationen mot läraren. 
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Figur 4.11 Använd kommunikationsmetod med andra studenter 

 
Vår undersökning har även visat att 57.1% av studenterna har kontakt med andra studenter på 
kursen mindre än 2 gånger i veckan, och 19% av studenterna har kontakt med andra studenter 
på kursen 2-3 gånger i veckan. Av de 42 studentrespondenter vi fått in svar ifrån så var det 
19.1% som hade kontakt med någon annans student på kursen minst 4 gånger i veckan. 
Noterbart är också att 4.8% av studenterna har svarat att de aldrig haft kontakt med andra 
kursdeltagare. Figur 4.12 visar hur studenterna upplevt att kommunikationen varit mellan dem 
själv och andra kursdeltagare. Hela 69% av studenterna anser att kommunikationen mellan 
dem själva och andra kursdeltagare fungerar bra eller mycket bra. 
 
På frågan hur studenterna upplevt att andra kursdeltagare på ett tillfredsställande sätt har 
kunnat förklara olika problemställningar m.m. på ett informativt sätt (envägs-kommunikation) 
som uppstått under kursens gång, så utföll svaren enligt figur 4.13. I denna fråga framkom att 
73.8% av studenterna tyckte att andra studenter hade lyckats bra eller mycket bra med att 
förklara och diskutera olika problemställningar. Däremot ansåg 4.8% av studenterna att andra 
kursdeltagare lyckats dåligt eller mycket dåligt med samma uppgift. Resterande 21.4% av 
studenterna ansåg att andra studenter lyckats mindre bra med uppgiften att förklara och 
diskutera olika problemställningar under kursens gång. 
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Figur 4.12 Fördelningen av hur studenter upplevt att kommunikationen har varit med andra kursdeltagare 
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Figur 4.13 Fördelningen av hur studenter upplevt att andra studenter har lyckats med att förklara och diskutera 

problemställningar som uppkommit under kursens gång 

 
 



 35 

Studenterna fick även svara på hur ofta de missuppfattat andra studenters förklaringar under 
kursens gång. På denna fråga svarade 95.2% att de aldrig eller endast vid ett fåtal tillfällen 
missförstått de förklaringar eller instruktioner som andra studenter förmedlat. Resultatet på 
denna fråga redovisas i sin helhet i figur 4.14. Värt att notera är att ingen studentrespondent 
har svarat att de ofta hade problem med att förstå andra studenter när de fått olika problem 
förklarade för sig. 
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Figur 4.14 Frekvens av missuppfattade instruktioner och anvisningar från andra studenter 

 

 
På frågan om studenterna kände en gemenskap och tillhörighet till andra studenter på 
distanskursen så svarande 76.2% att de sällan eller aldrig hade kontakt med andra studenter på 
kursen, och 16.7% av studenterna svarade att de hade kontakt med andra studenter ibland. 
Resterande 7.1% svarade att de kände en grupptillhörighet och att de hade god kontakt med 
andra studenter på distanskursen. Denna information presenteras i figur 4.15. 
 
Resultatet som presenteras i figur 4.16 visar hur pass bra studenterna ansåg sig ha kunnat 
uttrycka sig med hjälp av de kommunikationsmetoder som använts på distanskursen. Tabellen 
visar att 78.6% av studenterna ansåg att de kunnat uttrycka sig bra eller mycket bra med hjälp 
av de kommunikationstekniker som använts på distanskursen. Ingen student har upplevt att 
den använda kommunikationstekniken har varit mycket dålig för att uttrycka sig till lärare 
eller till andra studenter. 
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Figur 4.15 Fördelningen av hur studenter upplevt gemenskap och tillhörighet till andra studenter på 

distanskursen 
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Figur 4.16 Visar hur pass bra studenterna anser att de kunnat uttrycka sig via de använda 

kommunikationsteknikerna på distanskursen 
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4.1.4 Studenternas rangordning av kommunikationsmetoder 
Studenterna har även på enkäten rangordna de olika kommunikationsmetoderna som är 
viktigast vid kontakt med de olika deltagarna på distanskursen. Denna rangordning har de fått 
göra med tanke på två olika inriktningar. Inriktningarna är kommunikationen mellan studenter 
och kommunikationen mellan student och lärare. Figur 4.16 och 4.17 visar studenternas 
förstaval för de olika inriktningarna på kommunikationen. Den populäraste kommunikations-
metoden studenter emellan är forum som fått 40.5% av alla studenternas förstaval. 
Motsvarande för kommunikationen mellan student och lärare är e-mail som fått 61.9% av alla 
respondenters förstaval. Nämnvärt är också att ingen av studenterna har rangordnat video-
chatt som deras förstaval vid vare sig kommunikation studenter emellan eller kommunikation 
mellan student och lärare. 
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Figur 4.17 Fördelningen av förstaval för vilken kommunikationsmetod studentrespondenterna  

valt vid kommunikation studenter emellan 
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Figur 4.18 Fördelningen av för vilken kommunikationsmetod studentrespondenterna valt 

vid kommunikation mellan lärare och student 
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4.2 Lärarenkäten 

 
Vår enkätundersökning har besvarats av tolv lärare som undervisar i olika typer av ämne. 
Fördelningen av vilket ämne lärarrespondenterna undervisar i har utfallit att 75% av lärarna 
undervisar i ett natur/tekniskt ämne och 16.7% undervisar i medicin, resterande 8.3% 
undervisar i samhällsorienterande ämne. Våra lärarrespondenter har varit lärare i allt mellan 1 
och 25 år. Däremot har de endast varit lärare på distanskurser mellan 1 och 5 år. På frågan om 
hur många distanskurser som de undervisar på så har spannet varierat allt ifrån en till tre 
kurser per termin. Fördelningen på denna fråga ”om hur många distanskurser de undervisar 
på” har utfallit på ett sådant sätt att hälften av lärarna undervisar på endast en kurs och en 
tredjedel undervisar på två, och de resterande lärarna undervisar på tre stycken distanskurser 
per termin. 

4.2.1 Allmän datorvana 
I vår enkätundersökning har det framkommit att 58.3% av lärarna anser sig ha ett ganska stort 
eller mycket stort intresse för datorer. Resterande 41.7% av lärarna har svarat att de har ett 
måttligt intresse för datorer. Noteras bör att ingen av lärarna har svarat att deras intresse för 
datorer är svagt eller obefintligt. Lärarna har också fått besvara vilka olika 
kommunikationsmetoder de har en viss vana vid att använda. Resultatet på denna fråga 
redovisas i figur 4.19. Noterbart i dessa svar har varit att alla lärare har en viss vana vid att 
använda E-mail. Dessutom är 83.3% lärarna vana vid att använda forum som 
kommunikationsform, och 58.3% av lärarna har en viss vana vid att använda textbaserad 
chatt. De kommunikationsmetoder som lärarna har haft sämst kännedom om är voice och 
video-chatt som vardera endast 25% av lärarna har svarat att de har en viss vana vid att 
använda. Vår enkätundersökning visar också att 83.3% av lärarna använder någon av ovan 
nämnda kommunikationsmetoder dagligen. Vidare så använder 8.3% av lärarna någon 
kommunikationsmetod mellan fyra och sex gånger i veckan. Resterande 8.3% använder sig av 
någon av kommunikationsmetoderna mindre än två gånger i veckan. 
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Figur 4.19 Fördelningen av för vilken kommunikationsmetoder lärarrespondenterna har en viss vana vid att 

använda 
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4.2.2 Administration 
På de mer administrativa frågorna i lärarenkäten så har det framkommit att alla lärare anser att 
där finns en uppenbar skillnad i utbildningspedagogiken jämfört med en traditionell 
campuskurs. Det har också visat sig att alla lärarna har varit ansvariga av upplägget av den 
kurs de undervisar på. Dessa två faktorer, att de anser att det är skillnad på utbildnings-
pedagogiken och att de är ansvariga för kursupplägget, anser även alla lärarrespondenter att 
det påverkar valet av kommunikationsmetod för att bedriva distanskursen. Av lärarna var det 
25% som själva var ansvariga för den tekniska driften för de egna distanskurserna. Större 
delen av lärarna, 66.7% var däremot inte ansvariga för den tekniska driften. Resterande 8.3% 
(en lärare) valde att inte svara på denna fråga. I vår enkät fick även lärarna besvara om de 
ansåg att det tekniska stödet för att bedriva distanskurser var tillräckligt idag. På denna fråga 
ansåg 75% av läraren att det tekniska stödet som finns tillgängligt, är fullt tillräckligt för att 
bedriva de egna distanskurserna. Resterande 25% av lärarna ansåg att det tekniska stödet inte 
var tillräckligt för att bedriva distanskurserna.   
 
Vid förfrågan om lärarna ansåg om samarbete mellan studenterna var nödvändigt bland 
studenterna, så framkom det att det var så i hälften av fallen. Av den resterande hälften så var 
det 41,7% som ansåg att det inte behövdes samarbete på kursen och 8,3% (en lärare) valde att 
inte besvara frågan. 

4.2.3 Kommunikation med studenter 
Figur 4.20 visar att den vanligaste kommunikationsmetoden som läraren föredrar att använda 
vid sina distanskurser är E-mail, tätt följt av Forum. Textbaserad chatt var det tredje 
vanligaste alternativet. Som sista alternativ valde lärarna voice och andra för oss icke kända 
kommunikationsmetoder.  
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Figur 4.20 Visar vilka kommunikationsmetoder som läraren vanligtvis använde för att 

 bedriva sina distanskurser. 
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Figur 4.21 visar att den vanligaste kommunikationsmetoden som läraren föredrar att använda 
mot sina studenter. Som i tabellen ovan så är användningen av E-mail dominant, följt av 
forum. Även här var textbaserad chatt det tredje vanligaste alternativet. Som sista alternativ 
valde lärarna voice och video-chatt.  De flesta lärare, över 80%, tyckte att kommunikationen 
mot studenterna fungerade bra. En lärare tyckte att kommunikationen fungerade mycket bra, 
och en lärare ansåg att kommunikationen fungerade mindre bra. 
 
Figur 4.22 visar att endast två lärare dagligen kommunicerade med sina studenter. Det 
vanligaste var att lärarna kommunicerade ett par eller några gånger i veckan med sina 
studenter. Det fanns även två lärare som kommunicerade mer sällan med sina studenter, d.v.s. 
färre än 2 gånger i veckan. 
 
På frågan om hur stor del av kommunikationen som utfördes direkt eller indirekt, så svarade 
8,3% av lärarna (en lärare) att kommunikationen uteslutande var av den direkta karaktären vid 
kommunikation med sina studenter. En del lärare, 41,7% använde sig av både direkt och 
indirekt kommunikation vid kontakt med sina studenter, och fördelningen mellan kommun-
ikationsmetoderna var 25% direkt och 75% indirekt. Resterande 41,7% av lärarna som 
svarade på frågan, kommunicerade enbart med sina studenter på ett indirekt sätt. En lärare 
valde dock att inte svara på frågan, d.v.s. 8,3%. 
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Figur 4.21 Visar vilken kommunikationsmetod som lärarna vanligtvis använder  

vid kontakt med sina studenter 

 



 41 
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Figur 4.22 Visar hur ofta lärarna använder någon kommunikationsmetod mot sina studenter. 

 

4.3 Relationer mellan resultat i vår undersökning 

4.3.1 Intresse och frekvens av användande av datorer 
Vår undersökning visade att både studenter och lärare till större delen, eller minst hälften 
av de tillfrågade har ett Mycket stort och ett Ganska stort intresse för datorer. I samband 
med ett större datorintresse, ökade även användningen av någon kommunikationsmetod, 
vilket vi kan se i figur 4.23 och 4.24.   
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Figur 4.23 Visar hur ofta studenter använder någon kommunikationsmetod, kontra datorintresset. 
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Figur 4.24 Visar hur ofta lärarna använder någon kommunikationsmetod, kontra datorintresset. 

 
Notera även att en del studenter eller lärare, ändå använder någon typ av kommun-
ikationsmetod dagligen eller 4-6 gånger per vecka, trots att de har ett Svagt eller ett 
Måttligt intresse för datorer. En förklaring till den frekventa användningen av 
kommunikationsmetoder för denna grupp kan kanske bero på sociala eller jobbrelaterade 
faktorer. Kontakten med myndigheter, skola och vänner är viktig för oss och kontakten sker 
då i många fall med hjälp av någon kommunikationsmetod. Sveningsson m.fl. (2003) 
menar att Internet ger oss möjligheter till att söka information, men det ger oss även 
möjligheter till möten och att skapa sociala relationer med andra människor. Användarna 
idag interagerar och kommunicerar alltmer regelbundet. Detta kan förklara att merparten av 
studenterna och lärarna kommunicerar med någon annan på daglig basis via någon 
kommunikationsmetod, vilket sker vare sig personerna har något uttalat intresse för datorer 
eller ej.  
 
Låt oss nu titta närmare på vilken eller vilka av de olika kommunikationsmetoderna som 
studenterna respektive lärarna använder och har kännedom om, vilket även inkluderar det 
privata bruket. Information presenteras i figur 4.25, där vi kan utläsa att användningen och 
kännedomen om forum, E-mail och textbaserad chatt är mest förekommande. 
Användningen av vioce och video-chatt är däremot inte lika vanligt förekommande.  
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Figur 4.25 Visar vilken kommunikationsmetod som används mest av studenter respektive lärare (privat bruk). 

 
I figur 4.26 redovisar vi användningen av de kommunikationsmetoder som används mellan 
studenter och mellan studenter och lärare på distanskurserna. Intresset i att titta närmare på 
detta är att se om det finns någon skillnad i vilka kommunikationsmetoder respondenterna 
använder på kursen och de som de använder för privat bruk. Vid en snabb jämförelse 
mellan figur 4.25 och figur 4.26 så kan man utläsa att det är samma kommunikations-
metoder, E-mail, forum och textbaserad chatt, som används mest både privat och vid 
kommunikation på distanskurserna. Man kan också utläsa att det är skillnad på vilken typ 
av kommun-ikationsmetod som används vid kommunikation mellan studenter och mellan 
studenter och lärare. Det mest anmärkningsvärda är att E-mail används i mindre 
utsträckning vid kommunikation mellan studenter än vid kommunikation mellan student 
och lärare. De kommunikationsmetoder som studenterna istället tenderar till att använda 
vid kontakt med andra studenter är forum och textbaserad chatt. I övrigt så används 
kommunikations-metoderna voice och video-chatt i låg utsträckning för kontakt på 
distanskurserna.   
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Figur 4.26 Visar studenternas kommunikationsmetod vid kommunikation med andra studenter och med lärare. 
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För att sammanfatta de ovanstående diagrammen i detta delkapitel så kan man säga att 
dagens teknik används ofta och i mycket stor utsträckning. Det vi också bör notera är att 
voice och video-chatt endast används av ett fåtal studenter. Den vanligast använda 
kommunikationsmetoden är E-mail, vare sig om användningen är för privat bruk eller ej.  
 
Vi kan därmed bekräfta Littons (1998) och Sveninssons m.fl. (2003) teori om att 
användningen av E-mail (till skillnad från voice och video) är bland de allra vanligast 
förekommande metoderna för att kommunicera på nätet. Som vi tidigare beskrivit i rapporten 
så har Litton (1998) en teori kring varför E-mail är så populärt. Han menar nämligen att 
populariteten beror på att E-mail är mycket enkelt och bekvämt att använda, samt att 
användaren på ett enkelt sätt kan bifoga dokument och filer till mottagaren.  
 

4.3.2 Upplevd dialog på distanskurs 
Med närmast efterföljande figur, figur 4.27, vill vi visa hur dialogen mellan studenter 
fungerat. Med dialog i detta sammanhang syftar vi på en tvåvägskommunikation mellan 
studenterna på distanskursen. Det man kan utläsa från figur 4.27 är att studenter som 
använder sig av synkrona kommunikationsmetoder vid en dialog med andra studenter, 
tenderar att vara mer nöjd med dialogen i förhållande med hur många som använder dessa 
synkrona kommunikationsmetoder. Däremot är dock flertalet av de studenter som använder 
sig av asynkrona kommunikationsmetoder ganska nöjd med dialogen. Man kan däremot 
skönja en svag tendens till att användandet av synkrona kommunikationsmetoder leder till 
en ökad tillfredsställelse vid en dialog mellan studenter. Samma svaga tendens går att 
skönja i kommunikationen mellan student och lärare, men eftersom merparten av all 
kommunikation mellan student och lärare sker via asynkrona kommunikationsmetoder, så 
har vi valt att inte visa ett diagram över detta. 
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Figur 4.27 Upplevd dialog med andra studenter.  

Uppdelat i användandet av synkrona och asynkrona kommunikationsmetoder 
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4.3.3 Upplevd envägskommunikation på distanskurs 
Eftersom all information som figurerar på en distanskurs inte är en dialog, dvs. 
kommunikation mellan två parter, så har vi valt att undersöka vad studenterna tyckte om hur 
pass bra de kunnat ta emot information och anvisningar från både andra studenter och i från 
lärare. Den kommunikation vi avsett att undersöka här stycket är av den monologiska 
karaktären, dvs. där endast kommunikationen går på ett håll. Informationen om hur våra 
studentrespondenter upplevt denna ”envägskommunikation” mellan varandra visas i figur 
4.28 nedan. Det man kan utläsa av figur 4.28 är att denna envägskommunikation mellan 
studenter har samma karaktär som vid dialogen mellan studenter, vilken presenterades ovan, 
nämligen att användandet av synkrona kommunikationsmetoder tenderar att tillfredsställa de 
behov som studenterna har när de ska ta emot information och anvisningar av andra studenter. 
Och av samma anledning som vid dialog mellan parterna så har vi valt att inte presentera en 
figur om hur studenterna anser sig kunnat ta emot information ifrån läraren, dvs. även detta 
envägskommunikation, på grund av att det enligt vår undersökning är överlägset vanligast att 
spridning av information från läraren sker via asynkrona kommunikationsmetoder. Däremot i 
de fåtal fall där information från läraren givits via synkrona kommunikationsmetoder så har 
studenterna upplevt det som tillfredsställande. 
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Figur 4.28 Hur studenter upplevt att andra studenter klarat av att förmedla information och anvisningar. 

Uppdelat i användandet av synkrona och asynkrona kommunikationsmetoder 

4.3.4 Missuppfattningar på distanskurs 
Diagrammet i Figur 4.29 visar hur ofta studenterna upplevt att de missuppfattat instruktioner 
och eller anvisningar från andra studenter eller från läraren. De ljusa staplarna visar hur ofta 
studenterna ansåg att de missuppfattat andra studenter via någon kommunikationsmetod. De 
mörka staplarna representerar i sin tur hur ofta studenter anser att de missuppfattat 
instruktioner från läraren.  
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Figur 4.29 Visar frekvensen av missuppfattade instruktioner och anvisningar mellan studenter och mellan 

student och lärare. 

Det vi kan urskilja i från figur 4.29 är att de flesta studenter aldrig eller endast vid ett fåtal 
tillfällen missuppfattar andra studenters instruktioner eller anvisningar. Däremot ser vi att 
missuppfattningar och brister i kommunikationen är högre då studenterna får instruktioner 
eller anvisningar från läraren.      
 
Samtidigt som man undersöker hur ofta missförstånd har uppstått mellan de olika parterna, 
och har i åtanke i vilken utsträckning som de olika kommunikationstyperna har använts, så 
kan man skönja en tendens till att en ökad användning av synkrona kommunikationsmetoder 
verkar leda till att antalet missförstånd tenderar att minska. Denna slutsats kan man komma 
till genom att de synkrona kommunikationsmetoderna används ungefär dubbelt så mycket vid 
kommunikation mellan studenter jämt emot kommunikation mellan student och lärare (se 
figur 4.26). Dock ska man ta i beaktning att studenterna i största allmänhet verkar vara nöjda 
med dialogen mellan andra studenter och lärare, och anser sig kunnat tillgodogöra sig 
information och anvisningar på ett bra sätt. Samma resultat gällde även i de fall där 
studenterna använder asynkrona kommunikationsmetoder. Studenterna ansåg sig nöjda med 
dialogen till andra studenter och till läraren, vare sig kommunikationen var synkron eller 
asynkron. För att ytterligare belysa vilken typ av kommunikationsmetod som har använts 
samt att visa frekvensen av antal missförstånd, så har vi även valt att redovisa dessa samband 
i figurerna 4.30 och 4.31. Det är i dessa figurer möljligt att utläsa vilken typ av 
kommunikationsmetod som har använts och hur ofta missförstånd uppstått mellan parterna. 
Det som man generellt kan se i dessa två följande figurer är att även här så tenderar de 
studenter som använder sig av synkrona kommunikationsmetoder ha en mindre frekvens av 
missförstånd med den part man kommunicerar med. Det som generellt kan vara lite 
förvillande när man jämför staplarna för de synkrona och de asynkrona 
kommunikationsmetoderna i underkapitlet 4.3 är att de synkrona staplarna är mycket lägre än 
de asynkrona. Anledningen till att det är så beror på att det generellt är så att asynkrona 
kommunikationsmetoder används i mycket större grad än synkrona, och eftersom det är på 
detta viset så ser vi mer på vilken kvalite det är på kommunikationen beroende på använd 
kommunikationsmetod än det faktiska antalet. 
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Figur 4.30 Antal tillfällen som studenterna har missförstått lärarens instruktioner och anvisningar.  

Uppdelat i användandet av synkrona och asynkrona kommunikationsmetoder 
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Figur 4.31 Antal tillfällen som studenterna har missförstått andra studenters instruktioner och anvisningar. 

Uppdelat i användandet av synkrona och asynkrona kommunikationsmetoder 
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4.3.5 Gemenskap och tillhörighet på distanskurs 
Analysen av kommunikationstillfällen mellan parterna visar tydlig att deltagarna på en 
distanskurs så sällan som 1 gång per vecka eller ännu mer sällan interagerar med andra 
studenter eller med lärare, detta kan utläsas i figur 4.32. Ändå säger ca hälften av lärarna att 
samarbete är nödvändigt på deras kurser, vilket vi kan se i figur 4.33. Vid en jämförelse 
mellan hur ofta studenter använder en kommunikationsmetod privat, figur 4.23, och på en 
distanskurs, figur 4.32, är där en stor skillnad. Privat använder en majoritet av studenter någon 
kommunikationsmetod dagligen, medan på distanskursen använder de sig av någon 
kommunikationsmetod färre än 2 gånger i veckan.   
 
Den lågfrekventa kommunikation mellan studenterna leder förmodligen till att de sällan eller 
aldrig upplever gemenskap och/eller tillhörighet till andra på distanskursen, vilket vi kan se i 
figur 4.34. Detta borde man som student, lärare, utbildningssamordnare och kanske även 
lärosäten för distanskurser försöka att åtgärda, då studier visar att parter genom ökad 
grupptillhörighet och/eller gemenskap får en bättre kunskapsbas. Genom att öka antalet möten 
så kan studenterna bolla tankar och idéer oftare vilket kan leda till att en större mängd 
kunskapsutbyten. Larsson (2004) beskriver detta fenomen då han menar att det är den 
samlade kunskapsmassan genom gruppbildning och grupptillhörighet som ger både studenter 
och lärare större erfarenheter och kunskap. Samtidigt som teorin beskriver att 
grupptillhörigheten är viktig, så har de flesta studenterna valt att gå en distanskurs för att 
kunna studera på tider som passar dem själva. Detta kan vara en bidragande orsak till att 
kontakten med andra studenter och lärare på en distanskurs inte sker mer frekvent än vad den 
gör idag. Studenterna, kanske istället vill klara av kursen utan att behöva involvera sig i och 
interagera med andra i någon större utsträckning. När det gäller den lågfrekventa kontakten 
med lärarna så kan det bero på att man som student endast vill kontakta läraren då det är 
ytterst nödvändigt. En annan orsak till att det finns en dålig gemenskapskänsla mellan 
studenter på distanskurser kan vara att samarbete på distanskurserna endast krävs på hälften 
av de kurser som vi fått redovisade för oss via lärarenkäten, vilket vi kan se i figur 4.33.  

Student - Student

Student - Lärare

Kommunikation

Dagligen 4-6gg/v 2-3gg/v Mer sällan Aldrig

Kommunikationsfrekvens

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

P
ro
c
e
n
t

 
Figur 4.32 Visar frekvensen av kommunikationstillfällen mellan  

parterna på distanskurserna. 
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Figur 4.33 Visar i vilken utsträckning lärarna anser att det är nödvändigt med  

samarbete på de egna distanskurserna. 

 
Vi har även valt att undersöka om valet av kommunikationsmetod påverkar gemenskapen och 
känslan av tillhörighet till distanskursen. Det vi funnit är att det inte verkar vara så eftersom vi 
inte kan finna något samband, i figur 4.34, mellan om de använder sig av synkron eller 
asynkron kommunikation. Även detta tyder på att det är frekvensen av kommunikation som är 
viktig för att uppnå en god gemenskap på distanskursen snarare än vilken typ av 
kommunikationsmetod som används. 
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Figur 4.34 Studenternas upplevda gemenskap/tillhörighet till andra studenter 

 granskat utifrån användandet av kommunikationsmetod 
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5 Resultat & diskussion 
Följande kapitel inleds med en självkritisk diskussion över de resultat och slutsatser vi 

kommit fram till. Därefter redogör vi för de resultat vi fått på de frågeställningarna vi haft för 

att sedan diskutera detta. 

 
Innan vi beskriver vad vi kommit fram till i vår undersökning så avser vi att reservera oss för 
varför resultaten kanske utfallit som de gjort. Under vår uppsamling av empirisk data från 
studenter så har det framkommit att merparten av alla studenter är födda mellan 1980 och 
1984, detta kan bero på att vi samlat upp svar från studenter som funnits tillgängliga på olika 
rastplatser m.m. på olika institutioner runt om i Lund.  
 
Runt hälften av respondenterna som svarade på studentenkäten läste vid institutionen för 
informatik vid lunds universitet. Det betyder att urvalet av respondenter var ett så kallat ”icke-
slumpmässigt urval”. Skall vi se det strikt så är det endast utifrån ”slumpmässiga urval” 
(sannolikhetsurval) som vi kan göra statistiska generaliseringar från (May 2001).  
Detta betyder att vi inte kan dra några generaliseringar från vår urvalsgrupp, och därför kan vi 
inte låta vårt ”icke-slumpmässiga” urval av respondenter gälla för hela populationen för 
distansutbildningsstuderande i Sverige. 
 
Vi har däremot inte gjort någon medveten inriktning på yngre personer utan försökt fråga alla 
oavsett ålder. Denna skevhet angående åldern kan ha påverkat respondenternas svar på vad de 
haft för Internetuppkoppling, eftersom de kanske bor på någon typ av studentboende med 
snabb uppkoppling. Vad som är osagt är dock om de bodde på detta studentboende vid det 
tillfälle de gick kursen. Det kan även ha påverkat kännedomen om de olika 
kommunikationsmetoderna positivt eftersom de vuxit upp med datorer i större utsträckning än 
vad äldre deltagare kanske gjort. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat studenternas svar 
kan vara skevheten i det ämnet som de läst. Natur & teknik samt ekonomi & informatik står 
för merparten av de lästa kurserna. Hade där funnits en bättre balans mellan de olika lästa 
kurserna, så hade kanske intresset för datorer och därmed kunskapen om de olika 
kommunikationsmetoderna sett annorlunda ut. 
 

5.1 Resultat 

I vår undersökning angående i vilken utsträckning dagens tekniker används på distanskurser 
har vi funnit att de tre vanligast förekommande kommunikationsmetoderna är E-mail, forum 
och textbaserad chatt. Vi har även funnit att där finns en viss skillnad i vilken 
kommunikationsmetod som används beroende på om studenten har kontakt med andra 
studenter eller med läraren. Den vanligaste kommunikationsmetoden mellan student och 
lärare är via E-mail, medan kommunikationen mellan studenter vanligast sker via forum. 
Utöver detta har det framkommit att kommunikation med textbaserad chatt är ca: dubbelt så 
vanligt mellan studenter som mellan student och lärare. Kommunikationsmetoderna voice- 
och video-chatt har ett lågfrekvent användande vid distanskurser, dock används de ungefär i 
dubbel så stor utsträckning studenter emellan, än mellan studenter och lärare. Kännedomen 
om de olika kommunikationsmetoderna förhåller sig på ett liknande sätt, med skillnad att 
kännedomen om textbaserad chatt är mer jämställd den om forum. Användningen av någon 
kommunikationsmetod sker för merparten av respondenterna på daglig basis, om man 
inkluderar det privata bruket. 
 
För att besvara frågeställningen om hur deltagarna på distanskursen har ansett att de kunnat 
tillgodogöra sig kursens innehåll, har vi tittat på hur de har upplevt att dialogen varit och hur 
pass tillfredställande de har kunnat ta emot information/anvisningar från andra. Utöver detta 
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har vi undersökt frekvensen av missförstånd bland deltagarna. Alla dessa faktorer har vi 
begrundat med tanke på om kommunikationsmetoderna  är synkrona respektive asynkrona 
samt vilka som är vanligast förekommande på distanskurserna. Vi har även särskiljt på 
kommunikationen mellan studenter och kommunikationen mellan student och lärare eftersom 
det visat sig i den tidigare fråge-ställningen att det finns en skillnad i vilken 
kommunikationsmetod de använder sig av. Det vi då fann var att deltagarna verkar vara nöjda 
med både dialog och förmågan att tillgodogöra sig den information/anvisningar som gavs på 
kursen. Vad det gäller missförstånd mellan parterna så har vi funnit att missförstånd mellan 
student och lärare är vanligare än studenter emellan. Här gör vi bedömningen att en möjlig 
anledning till att missförstånd uppstår mer sällan är att användandet av synkrona 
kommunikationsmetoder är mer frekvent mellan studenter än vad de är mellan student och 
lärare. Denna bedömning gör vi utifrån att jämföra de kommunikationsmetoder som används 
mellan de olika parterna samt att se på graden av missförstånd som uppstår i denna 
kommunikation. En möjlig anledning till att missförstånden är färre mellan studenter kan bero 
på att eventuella missförstånd reds ut lättare genom att man tar hand om 
problemen/missförstånden direkt vid användande av synkron kommunikation. 
 
Vad det gäller bedrivandet av distanskurserna så har vi funnit att kommunikationen mellan 
studenter sker lite för sällan för att man ska kunna kalla det för en ett engagerat deltagande i 
kursen. Här behövs det enligt oss insatser för att ta tillvara på den kunskapsmassa som finns 
bland deltagarna på kursen. De flesta studenter har känt en dålig eller ingen gemenskap alls 
med sina kurskamrater, vilket inte är ett gott tecken för en god kollaborativ miljö. Även om 
det endast är en väldigt liten del av studentrespondenterna som svarat att de aldrig har haft 
kontakt med någon annan student så är det en förkrossande majoritet som svarat att de har 
kontakt med någon annan student en gång i veckan eller mindre. Det har också framkommit 
att av de lärare som svarat på enkäten, endast kräver samarbete mellan studenter på cirka 
hälften av kurserna. Detta kan vara något som man skulle kunna ändra på, eftersom det inte 
bidrar till ett kollaborativt lärande. Frekvensen av kommunikation mellan student och lärare 
sker 2-3 gånger i veckan i endast ca 30 procent av fallen, och i nästan alla resterande fall sker 
kommunikation ännu mer sällan. Detta tyder kanske på att läraren inte fungerar som den 
pådrivare och som mentor, vilket beskrivits tidigare i rapporten, eftersom eleverna inte känner 
att de har mer kontakt med läraren.  
 
Vad vi även funnit är att den vanligaste anledningen till att studenterna har valt att läsa på 
distans är att de önskar en studie-form som är ”tidsflexibel”. Eftersom just tidsflexibiliteten 
rankas högt bland kursdeltagarna så försvåras användandet av synkrona 
kommunikationsmetoder, då denna kräver att användarna är online samtidigt. Därför bör man 
endast använda sig av synkrona kommunikationsmetoder i mindre grupper (Pallof och Pratt 
2003).  Det är te.x. lättare att sätta upp mötestider m.m. som passar alla i en mindre grupp, 
eftersom det i större grupper lätt utvecklas en ”stökig arbetsmiljö”, då flera deltagare vill att 
ha ordet samtidigt. Detta fenomen, att där finns olika situationer som studenterna kan hamna i 
under distanskursens gång anser vi måste reflektera sig bättre i vilka kommunikationsmetoder 
som används på kursen. 
 

5.2 Diskussion 

Vår studie har visat att kursdeltagarna inte kommunicerar med varandra särskilt ofta, detta är 
något som Säljö (2002, refererad i Larsson, 2004) påpekat, då det är ett problem vid bedriv-
andet av distanskurser. Säljö (2002, refererad i Larsson, 2004) menar att kursens kvalitet 
beror på om det finns eldsjälar som är villiga att engagera andra deltagare i kursen. Problemet 
med att få kursdeltagarna att ta den nödvändiga kontakten med varandra kan enligt Palloff och 
Pratt (2003) förbättras genom en bra planering av kursens gång, vilket bl.a. är den 
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kursansvariges ansvar. En av de viktigaste sakerna enligt Palloff och Pratt (2003) är att 
studenterna redan tidigt i kursen engageras, så att de är villiga att avsätta den tid som behövs 
för kursen. Här skulle läraren kunna birda med att få studenterna till att ”bryta” isen mellan 
varandra, så att ett spontant kontaktnät kan uppstå, genom att ta olika kommunikations-
metoder i bruk. Läraren skulle t.ex. kunna utforma en gruppuppgift som gör att de olika 
deltagarna skapar en del goda kontakter med andra kursdeltagare för att på så sätt förstärka 
gemenskapen på distanskursen, vilket också är något som Palloff och Pratt (2003) 
förespråkar. 
 
Idag används voice och video-chatt i ganska liten utsträckning i distanskursbedrivandet fastän 
det enligt Litton (1998) är de kommunikationsmetoder som bäst överför de egenskaper som 
finns vid ett vanligt face-to-face möte. En anledning till att dessa två kommunikationsmetoder 
inte används så ofta kan vara att de kräver extra utrustning som mikrofon, högtalare eller 
headset och i vissa fall en webkamera. Enligt vår undersökning är det inget problem med 
själva hastigheten på Internetuppkopplingen, för att dessa två kommunikationsmetoder skulle 
kunna användas. En annan sak som kan bidra till att de två kommunikationsmetoder sällan 
används är att de är de senaste och inte riktigt ”mognat” bland användarna. Det finns dock 
exempel på användningsområden där t.ex. voice-chatt används frekvent på ett mycket 
tillfredställande sätt. Ett sådant exempel är när voice-chatt används vid onlinespel, där en 
snabb och tydlig diskussion mellan de olika deltagarna är något som påverkar spelarnas 
effektivitet för att uppnå ett uppsatt mål. En annan anledning till att det används så lyckat i 
detta sammanhang är att det är enklare och effektivare att förmedla komplexa situationer och 
problem genom en verbal kommunikation än att förmedla budskapet via text. Detta kan 
jämföras med de problemställningar som kan uppstå på en distanskurs, där det kanske är svårt 
att få andra till att förstå vad man menar utan en direkt och enkel kommunikation mellan 
parterna där eventuella missförstånd kan tas upp på ett snabbt och enkelt sätt.  
 
Vi anser att läraren bör förespråka något verktyg för både synkron och asynkron 
kommunikation, så att alla deltagare har en gemensam programvara, som tillgodoser både de 
synkrona och asynkrona kommunikationsbehoven som studenterna har i olika situationer. Sen 
om studenterna väljer att använda sig av andra lösningar i eventuella studiegrupper så är det 
upp till dem att se till att alla i gruppen känner till hur man använder dessa lösningar. Det 
viktiga är att det finns någon gemensamt förslag på kommunikationsmetod och anvisningar på 
hur de används för personer som inte har någon större vana vid att använda datorer eller har 
kännedom om de olika kommunikationsmöjligheterna som finns idag. 
 
Valet av kommunikationsmetod blir inte mindre komplex med tanke på hur de flesta av våra 
studentrespondenter svarat angående vilken som var den viktigaste orsaken till att de började 
studera på distans. Enligt våra respondenter var den viktigaste anledningen att de ville studera 
på distans, att de själva skulle få bestämma över sin studietid. Detta går stick i stäv med allt 
vad synkrona kommunikationsmetoder handlar om. De synkrona kommunikations-metoderna 
kräver att deltagarna är online samtidigt vilket kan bli problem om man vill studera utefter 
sina egna villkor. Det är därför viktigt att man använder sig av synkrona kommun-
ikationsmetoder som ett komplement till de asynkrona kommunikationsmetoderna för att det 
ska passa deltagarna så bra som möjligt. Det är också viktigt att de synkrona kommunika-
tionsmetoderna används på ett sådant sätt att kursdeltagarna inte känner sig stressade, på 
grund av att de måste vara tillgängliga när som helst bara för att någon typ av synkron 
kommunikationsmetod används på distanskursen, vilket även Palloff och Pratt (2003) hävdar.  
 
Som tidigare sagts så lämpar sig synkrona kommunikationsmetoder bäst till mindre grupper, 
eftersom chansen är större för att komma överens om tider då studenterna ska träffas och 
diskutera saker som rör eventuella gemensamma problem och grupparbeten. Det blir en större 
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flexibilitet i möjligheterna att föra en direkt kommunikation mellan deltagarna, eftersom de 
själva har möjlighet att bestämma när de ska träffas, till skillnad från en campuskurs där 
lektioner hålls gemensamt för alla deltagarna utan att ta hänsyn till de individuella behoven. 
Utöver detta skulle läraren kunna sätta upp tidpunkter då han eller hon finns tillgänglig för 
chatt-sessioner med studenterna för att förklara saker som berör kursen, vilket skulle ge en 
ökad flexibilitet. Lärarna bör även uppmuntra studenterna till att kommunicera via synkrona 
kommunikationsmetoder för en ökad gemenskap och för att uppnå någon typ av virtuella 
studiegrupper. 
 
Det hela mynnar ut till att vi bör sträva efter en mer kollaborativ undervisning på 
distanskurser. Mer fokus bör läggas på att införa en mer kollaborativ undervisningsmiljö, och 
hur detta skall göras får givetvis beslutsfattare och andra berörda parter komma fram till 
gemensamt. Olika distanskurser kräver självklart olika typer av upplägg, planering och 
teknisk drift, vilket även bör inkludera de kommunikationsmetoder som är mest lämpade för 
en given kurs. 
 
Forskning visar trots allt, att exempelvis studenter kan uppnå en större kunskapsmassa och 
totalt sett en bättre kvalité på en distansutbildning, om vi för in ett mer kollaborativt 
undervisningssätt i en distansutbildning. Oavsett vilken kommunikationsmetod den kurs-
ansvarige väljer att använda, så är det viktigt att ge information om hur man använder de olika 
kommunikationsmetoderna som förespråkas, och att de finns lättillgänglig för kursdeltagarna, 
eftersom användarvanan av olika kommunikationsmetoder skiljer sig åt bland kursdeltagarna 
(Palloff och Pratt 2003). 
 
Lärosätena och lärarna skulle kunna uppmana studenterna till detta, och/eller att distanskurser 
läggs upp på ett sätt där studenterna mer frekvent måste kommunicera med varandra, för att 
åtminstone höja kvalitén på längre sikt. Vad som också är viktigt att påpeka är att det i stor 
utsträckning verkar vara lärarens roll att fungera som mentor och pådrivare för att hålla 
diskussioner levande på distanskurserna. Detta ligger på ett helt annat plan än vilken 
kommunikationsmetod som används på distanskursen. Finns det ingen diskussion mellan 
deltagarna så finns det heller ingen chans för ett kollaborativt utbyte mellan studenterna på 
kursen, och därmed tillvaratas inte den gemensamma kunskapsmassan. Självklart måste 
studenterna själva också ta sitt ansvar i att bygga upp den mer kollaborativa 
undervisningsmiljön, och inte alltid låta hela ansvaret ligga på skolan eller läraren, vilket även 
Pallof och Pratt (2003) påpekar. 
 

5.3 Sammanfattning 

För att sammanställa allt detta kan vi säga att det finns mycket att göra för att förbättra 
utbildningen som bedrivs på distans. En stor del ligger i att få deltagarna att känna en 
gemenskap och tillhörighet, vilket även vi i vår undersökning funnit, nämligen att det är ett 
problem med att uppnå en kollaborativa utbildningsmiljön, vilket bör eftersträvas på 
distanskurser. Bildandet av en grupp beror på att man har ett gemensamt intresse, och detta 
intresse är i distanskursens fall det gemensamma ämne som studenterna läser (Karlsson 
2001). Eftersom man har ett gemensamt intresse så har man grogrunden till att skapa en 
diskussion vilket en gemenskap/tillhörighet kan växa fram ur. Här är det enligt Palloff och 
Pratt (2003) och Larsson (2001) lärarens roll som mentor att stimulera denna diskussion. 
Eftersom denna diskussion sker med hjälp av de kommunikationsmetoder som den 
kursansvariga personen har valt, så medföljer de styrkor och svagheter som dessa 
kommunikationsmetoder har (se tabell 2.2). Med användandet av någon kommunikations-
metod uppstår brus som kan bete sig på lite olika sätt beroende på den aktuella 
kommunikationsmetoden, detta brus kan leda till missförstånd bland deltagarna. Det är här vi 
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har funnit tendenser till att användandet av synkrona kommunikationsmetoder minskar antalet 
missförstånd mellan parterna, vilket gör att vi anser att synkrona kommunikationsmetoder 
fyller en funktion vid bedrivandet av distanskurser. Användande av synkrona 
kommunikationsmetoder bör alltså vara en del i bedrivandet av distanskurser för att förbättra 
kommunikationen mellan intressenterna. Det handlar därför, utifrån den kursansvariges 
perspektiv, att bygga lösningar som kan passa de olika kursmoment och de kommunikations-
behov som uppstår under en distanskurs. 
 
För att bygga vidare på vår undersökning skulle det vara intressant att göra en case-studie av 
två kurser där en av dem använder sig av synkrona kommunikationsmetoder som ett 
komplement till asynkrona, och en kurs som endast använde sig av asynkrona. Genom detta 
skulle vi kanske kunna se om och hur gemenskapen på en given kurs påverkas av de valda 
kommunikationsmetoderna. Kommer användandet av synkrona kommunikationsmetoder leda 
till en förbättrad kollaborativ utbildningsmiljö där gemenskap mellan studenter utvecklas 
lättare eftersom de för en direkt dialog med andra studenter? 
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7 Bilagor 
 
Nedan redovisas de enkäter som distribuerats till studenter och lärare. 

7.1  Studentenkäten 

 
Hej! 
Vi är två studenter vid Lunds universitet som skriver vår C-uppsats i Informatik. Vi vill bl.a. 
studera olika aspekter kring distansutbildning inom högskola och universitet, och användning 
av olika kommunikationsverktyg. Vårt syfte är även att studera hur bra eller dåligt, 
användarna kan uttrycka sig med hjälp av de olika kommunikationsmetoderna. 
Vi vill självklart ha ditt bidrag till forskningen.  
Fyll endast i ett alternativ per fråga om inget annat anges.  
OBS: Med ”Tekniken” eller ”Kommunikationsmetod” menar vi: Forum, Textbaserad chatt, E-mail, 
Voice-chatt, Video-chatt. 
  
Tack på förhand 
Dragan Bosevski och Patrik Larsson    

Bakgrundsfrågor  
 
1. Jag är: Kvinna  Man  
 
2. Födelseår: 19___ 
 
3. Hur stort är ditt intresse för och datorer? 
 Mycket stort        Ganska stort       Måttligt       Svagt       Obefintligt  
 
4. Vilken kommunikationsmetod är du van vid, och använder? (flervalsfråga) 
Forum     Textbaserad chatt     E-mail     Voice-chatt     Video-chatt     Annat: 
____________________ 
 
5. Hur ofta använder du någon av ovan nämnda kommunikationsmetoder? (inkluderar även privat bruk) 
Dagligen  4-6 gånger i veckan  2-3 gång i veckan                     Mer sällan  
 
6. När läste du på distans senast? 
Jag läser nu      Föregående termin      1-3 år sedan      mer än 3 år sedan  
 
7. Inom vilket ämne? ____________________________ 
(t.ex. informatik, sociologi, datalogi)    
 
8. I hur många veckor pågick kursen/utbildningen?______________ 
 
9. Vilken var den viktigaste anledningen till att du  valde att studera på distans?  
(Förutom att du ville lära dig något) 
För att kunna studera på tider som passar mig          För att slippa pendla till skolan  
Kursen jag ville gå gavs endast på distans                Annat:_________________________________________ 
 
10. Vilken typ av Internetuppkoppling hade du då du senast läste på distans? 
Telefonmodem      ISDN     Någon typ av DSL-form     Bredband/annan snabb Internetförbindelse  
 

Användarfrågor 
 
11. Vilken kommunikationsmetod använder du vid kontakt med läraren?  (flervalsfråga) 
Forum     Textbaserad chatt     E-mail     Voice-chatt     Video-chatt     Annat: 
____________________ 
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12. Hur ofta var du i kontakt med läraren via någon kommunikationsmetod? 
Dagligen  4-6 gånger i veckan           2-3 gång i veckan              Mer sällan              Aldrig  
 
 
13. Vilken kommunikationsmetod använder du vid kontakt med andra studenter?  (flervalsfråga) 
Forum     Textbaserad chatt     E-mail     Voice-chatt     Video-chatt     Annat: 
____________________ 
 
 
14. Hur ofta var du i kontakt med andra studenter via någon kommunikationsmetod? 
Dagligen  4-6 gånger i veckan           2-3 gång i veckan              Mer sällan              Aldrig  
 
 

 
Åsiktsfrågor   
 
15. Hur har du upplevt att dialogen varit mellan dig och läraren, via tekniken? 
Mycket bra           Bra            Mindre bra                Dåligt                Mycket dåligt   
 
16. Hur har du upplevt att läraren lyckats förmedla kursen innehåll (information/kunskapen) till dig, via 
tekniken? 
Mycket bra         Bra         Mindre bra                Dåligt                Mycket dåligt   
 
17. Har du någon gång under kursen missuppfattat lärarens anvisningar/instruktioner, som förmedlats 
via tekniken? 
Nej, aldrig                  Endast vid ett fåtal tillfällen            Vid ett flertal tillfällen            Ofta        
     
18. Hur har du upplevt att dialogen varit mellan dig och andra studenter, via tekniken? 
Mycket bra           Bra            Mindre bra                Dåligt                Mycket dåligt   
 
19. Hur har du upplevt att andra studenter lyckats förmedla/utbyta information angående kursen till dig 
via tekniken? 
Mycket bra           Bra            Mindre bra                Dåligt                Mycket dåligt   
 
20. Har du någon gång under kursen missuppfattat andra studenters anvisningar/instruktioner som 
förmedlats till dig via tekniken? 
Nej, aldrig                  Endast vid ett fåtal tillfällen            Vid ett flertal tillfällen            Ofta   
 
21.  Rangordna 1-5, de kommunikationsmetoder du anser viktigast vid kontakt med andra studenter?  
(1 är den viktigaste och 5 den minst viktiga. Fyll i alla boxarna med en siffra)  
Forum__   Textbaserad chatt__    E-mail__   Voice-chatt__    Video-chatt__ 
 
22.  Rangordna 1-5, de kommunikationsmetoder du anser viktigast vid kontakt med läraren?  
(1 är den viktigaste och 5 den minst viktiga. Fyll i alla boxarna med en siffra)  
Forum__   Textbaserad chatt__    E-mail__   Voice-chatt__    Video-chatt__ 
 
23.  Hur bra tycker du att du kan uttrycka dig för att förklara saker till andra studenter/lärare i kursen, 
med hjälp av tekniken? 
Mycket bra           Bra            Mindre bra               Dåligt               Mycket dåligt   
 
24. Upplevde du någon form av tillhörighet/gemenskap med andra studenter på kursen? 

Ja, mycket    Ibland              Sällan         Nej, aldrig  
 

25. Vilken kommunikationsmetod skulle du föredra att använda för liknande kurser i framtiden? 
(flervalsfråga) 
Forum     Textbaserad chatt     E-mail     Voice-chatt     Video-chatt     Annat: 
____________________ 
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Tack för din medverkan. 
 

7.2  Lärarenkäten 
 

Enkät 
Hej! 
Vi är två studenter vid Lunds universitet som skriver våran C-uppsats i Informatik. Vi vill 
bl.a. studera olika aspekter kring distansutbildning och användning av olika 
kommunikationsverktyg. Vårt syfte är även att studera hur bra eller dåligt, användarna kan 
uttrycka sig med hjälp av de olika kommunikationsmetoderna. 
 
Vi vill självklart ha ditt bidrag till forskningen.  
 
Tack på förhand 
Dragan Bosevski och Patrik Larsson  
 
 
2.  Hur stort är ditt intresse för datorer? 
Obefintligt           Svagt           Måttligt           Ganska stort           Mycket stort  
 
3.  Vilka kommunikationsmetoder är du bekant med och har en viss vana i att använda? 
Forum     Textbaserad chatt     E-mail     Voice-chatt     Video-chatt     Annat________ 
 
4.  Hur ofta använder du någon av dessa kommunikationsmetoder? (inkluderar även privat bruk) 
Dagligen  Ca: 2-3 gånger i veckan  Ca: 1 gång i veckan  Längre tidsintervall  
 
5.  Inom vilket ämne undervisar du i?  
(ex. informatik, sociologi, datalogi)   ________________ 
 
6.  Hur många år har du jobbat som lärare?    ________ 
 
7.  Hur många av dessa år har du jobbat som lärare på distanskurser?     ________ 
 
8.  Hur många distanskurser undervisar du i genomsnitt per termin?     ________ 
 

9.  Om du undervisar/eller har undervisat på både traditionella kurser och distanskurser, upplever du 
någon skillnad i pedagogiken på distanskurser och kurs i klassrum? 
Ja  Nej  
 
10. Är du ansvarig för upplägget av distanskursen? (val av kommunikationsmetod som ska användas) 
Ja  Nej  
 
Är samarbete mellan studenter något som är nödvändigt på dina distanskurser? 
Ja  Nej  
 
Påverkar det ditt val av kommunikationsmetod? 
Ja  Nej  
 
11. Är du ansvarig för den tekniska driften av din/dina distanskurser? 
Ja  Nej  
 
12. Tycker du att det finns gott teknikiskt stöd för att bedriva dina distanskurser? 
Ja  Nej  
 
13. Vilka kommunikationsmetoder är vanligast att du använder för att bedriva kurserna? (flervalsfråga) 
Forum     Textbaserad chatt     E-mail     Voice-chatt     Video-chatt     Annat ________ 
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14. Vilka kommunikationsmetoder använder du vanligtvis vid kontakt med studenter?  (flervalsfråga) 
Forum     Textbaserad chatt     E-mail     Voice-chatt     Video-chatt     Annat ________ 
 
 
15. Hur tycker du att denna kommunikation fungerar? 
Mycket dåligt           Dåligt           Mindre bra           Bra           Mycket bra   
 
16. Hur ofta under terminens gång, med ovanstående kommunikationsmetoder, har du i genomsnitt 
kontakt med studenterna på distanskursen? 
Dagligen  Ca: 2-3 gånger i veckan  Ca: 1 gång i veckan  Längre tidsintervall  
 
17. Hur mycket av din kommunikation med studenter på distanskurser sker direkt kommunikation (chatt 
m.m.) kontra indirekt (forum, E-mail)? 
100% direkt           75% direkt               50% direkt               25% direkt               0% direkt 
0% indirekt        25% indirekt        50% indirekt         75% indirekt        100% indirekt  
 
18. Hur upplever du att de kommunikationsmetoder du använt tillgodosett de undervisningsbehov som du 
haft under terminens gång?  
Mycket dåligt           Dåligt           Mindre bra           Bra           Mycket bra   
 
19. Hur pass bra upplever du att du kan uttrycka dig för att förklara saker till studenterna med hjälp av 
de kommunikationsmetoder som du använder på distanskursen? 
Mycket dåligt           Dåligt           Mindre bra           Bra           Mycket bra   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 


