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Sammanfattning 

Undersökningen växte fram i samråd med en grupp universitetslärare vid pedagogiska 

institutionen på Umeå Universitet som arbetade med utveckling av distanskurser. 

Under utvecklingen av dessa kurser genomförde lärarna bland annat ett 

portfolioprojekt med en grupp pedagogikstudenter. I diskussion med de inblandade 

pedagogerna väcktes flera intressanta frågeställningar, men för att avgränsa 

undersökningen så föll valet på tre frågeställningar. Syftet var att ta reda på hur 

studenten diskuterar runt det egna lärandet och den egna utvecklingen, samt att ta 

reda på hur studenterna resonerar kring den studiesociala situationen i sina 

distansstudier via sin portfoliouppgift. Undersökningen blev en kvalitativ analysstudie 

av studenternas portfolio material, där de studerande beskrivit hur deras 

inlärningssituation såg ut.  För att hantera materialets omfattning avgränsades det in 

i olika teman. Tillvägagångssättet blev att gå igenom alla studenter som medgivit sitt 

deltagande i syfte att försöka hitta någon återkommande relation till de 

frågeställningar som fanns, där avsikten var att titta på både positiva och kritiska inlägg 

som studenterna valt att beskriva i deras portfoliouppgifter för att eventuellt se om 

något samband fanns i deras lärandemiljö. Utifrån studiens resultat så visar det att 

studenterna gav en positiv bild av sin individuella lärandemiljö där det egna 

engagemanget var av stor vikt för att portfoliometodiken skulle uppfylla sitt syfte. Även 

de flesta av studenterna gav positiva reflektioner i sina portfoliouppgifter över hur den 

sociala lärande interaktionen fungerat vid deras nätstudier. Studien visade att portfolio 

är ett spännande arbetsredskap för högre utbildning och att det definitivt är en metodik 

att utveckla och använda sig av i framtiden.  
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1. Inledning 

Denna undersökning har till syfte att ta reda på hur användandet av portfoliometoden 

kan vara ett  redskap för  nätstudenterna att reflektera över sitt individuella lärande 

men även se hur deras sociala samspel fungerat i den miljö de befunnit sig i.  

En kort förklaring till vad som menas med begreppet portfolio är att det skall fungera 

som ett bollplank för det egna lärandet. Med hjälp av portfolion så dokumenterar 

individen ner sina egna tankar och handlingar under lärandeprocessen för att beskriva 

dess skeenden för sig själv men kanske även för sin omgivning då exempelvis 

pedagoger inom olika utbildningar har ett intresse för individens utveckling.   

Portfoliometoden är ingen ny förekomst inom utbildningsväsendet (Adenling & 

Olsson, 2010). I grundskolan har dess främsta syfte varit att se till elevernas utveckling 

men även att förse lärarna med viktig och bred information som skall leda till nya och 

utvecklande förutsättningar i den framtida undervisningen. Det går dock konstatera 

att högre utbildningsinstanser inte har hunnit lika långt i användandet av 

portfolioarbete som arbetsmetod (Adenling & Olsson, 2010). 

Distansstudier utan fysisk interaktion är allt vanligare på universiteten vilket innebär 

att det krävs tydliga instruktioner och en plattform som ger studenten en 

informerande, trygg och stimulerande läromiljö. I min undersökning har jag därför 

valt att kalla denna form av distansstudier för nätstudier, enbart för att inte begreppet 

skall förknippas med övriga distansstudier där fysisk interaktion till viss del 

förekommer. 

Införandet av portfoliouppgifter vid pedagogiska institutionens nätbaserade 

helfartskurser har framförallt varit ett steg mot att främja kommunikationen mellan 

de inblandade parterna det vill säga lärare och studenter men även som en 

kvalitetshöjande faktor där förhoppningen om att studentens egna tänkande och 

lärande synliggörs på ett tydligare sätt (Adenling &Olsson, 2010).  

Min undersökning om användande av portfoliometodik som hjälpmedel för 

studentens inlärningssituation växte fram för mig när en projektgrupp på pedagogiska 

institutionen vid Umeå Universitet presenterade sina idéer och tankar om att försöka  

få tillgång till lite mer information om nätstudenternas läromiljö och hur den påverkar 

dem i deras studier. Hur uppfattas portfoliometodiken av studenten, kan den fungera 

som ett kreativt reflektionsredskap till kunskap? När jag fick frågan om detta kunde 

tänkas vara ett intressant ämne att utforska, fanns det ingen tvekan om att göra 

undersökningen. Det som framförallt inspirerade mig att utföra undersökningen var 
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att det fanns verklighetsförankrat intresse, där projektgruppen på pedagogiska 

institutionen hade förhoppningar om att mina observationer av studenternas 

portfolioarbeten skulle ge en bild av hur  läromiljön upplevs såväl individuellt såsom 

socialt.  

Användandet av portfoliouppgifter  har funnits med i undervisningen sedan 2008 på 

Pedagogiska institutionens nätutbildning vid Umeå universitet. Införandet av 

portfoliouppgifterna vid Umeå universitet har begränsats till examinationsavsnittet 

(Adenling & Olsson, 2011).  Det generella intrycket utifrån denna undersökning var att 

studenterna upplevde användandet av portfolio som positivt. Begrepp som minskad 

anonymitet och ett förenklande av de egna studierna var en upplevelse som beskrevs.  

Det som också uppdagades var att pedagogerna på institutionen upplevde att de kunde 

få en bättre överblick i vad varje individ behövde för stöd i sin undervisning. I och med 

detta fick lärarna en förändrad syn på sin medverkan i kursens utformning det vill säga 

från att fungera som en kontrollfunktion till att i stället fungera som en support till 

studenterna (Adenling & Olsson, 2011).  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur studenterna i ämnet 

pedagogik med hjälp av portfoliometodik beskriver sin egen lärsituation samt den  

studiesociala lärsituationen vid nätstudier. Utifrån denna utgångspunkt kommer 

undersökningen att behandla följande tre frågeställningar: 

1. Hur beskriver och diskuterar studenten det egna lärandet? 

 

2. Hur beskriver och diskuterar studenten den egna utvecklingen? 

 

3. Hur beskriver och diskuterar studenten den studiesociala lärsituationen? 

Mina tre frågeställningar konstruerades utifrån en möjlighet att ta del av ett  

omfattande portfolio materiell där studenterna beskriver sin studietid och lärsituation 

såväl individuellt som studiesocialt. Det känns som betydelsefulla perspektiv att 

undersöka för att försöka se hur distansstudier med hjälp av portfoliometodik 

uppbringar ett lärande hos den enskilde studenten samt att försöka ta reda på om och 

hur nätstudenterna upplever den studiesociala situationen i de nätstudier de bedrivit.    

Jag ser att detta är viktiga perspektiv att undersöka ur kvalitetssynpunkt nu när den 
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distansbaserade undervisningen blir allt mer vanligt förekommande och då särskilt om 

portfoliometodiken kan vara ett främjande och viktigt inslag för studentens 

inlärningssituation. 

 

3. Litteraturbakgrund 

Syftet med den litteratur bakgrund som jag valt att presentera är hur  studenter i 

allmänhet förhåller sig till portfoliometodik som hjälpmedel i sina studier samt hur de 

bakomliggande tankar ser ut som utbildningsanordnare har när de väljer att införa 

portfoliometodik i sina utbildningar. Vad har portfoliometodiken gjort för intryck på 

sina tidigare användare inom undervisningen vid högre utbildningar och har 

metodiken genomgått några tydliga förändringar under dess användning? I mitt 

sökande efter tidigare portfoliometodik undersökningar har även ett intresse funnits 

att hitta studenters utsagor om sin studiesociala situation vid nätbaserade 

utbildningar. Har studiekamraternas inverkan på den egna utvecklingen vid en 

nätutbildning någon som helst betydelse och i så fall vilken?  

Portfoliometoden som ett pedagogiskt hjälpmedel är en relativt beprövad metod 

(Adenling & Olsson, 2010).  Det finns olika inriktningar och utformningar av portfolio, 

beroende på vad man vill belysa och vilket resultat som vill uppnås. Med 

utvecklingsportfolion finns förhoppningar om att studenten skall, med hjälp av 

portfoliouppgifterna, kunna se sin egen utveckling i förhållande till de studier som 

förkovrats. Begreppet reflektionsportfolio innebär att studenten hoppas kunna 

utvärdera sina egna studier i efterhand och fundera över vad som uppnåtts och 

åstadkommits (Adenling & Olsson, 2010). 

Något som har uppkommit är att portfolioanvändningen har  förändrats över tid. Från 

att portfolio tidigare varit mer resultatorienterat så har det gått mot att bli mera 

processorienterat (Qvortrup & Keiding 2015).   

En intressant studie med tanke på portfolioanvändande är framtagen vid 

utbildningsinstitutet i Hong Kong (Yang, Tai & Lim, 2016). Här har de granskat 

portfolio som examinationsform bland studenter på en högre utbildning  vid en 

institution i Hong Kong. I studien framkom det bland annat att användandet av 

portfolio bör värderas noggrant  och att som användare inom utbildning får man 

fundera över vilken inriktning som inlärningsprocessen förväntas uppnå. Här 

framkom det framförallt tre huvudsakliga faktorer som bör beaktas i förhållande till  

inlärningssituationen i portfolioanvändandet. Den första är att den egna inre 
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motivationsfaktorn är av stor betydelse. Den andra är att kunna vara medveten om sin 

egen reflektionsförmåga och den tredje är förmågan att kunna samarbeta med sin 

omgivning och därav kunna söka och skapa ny kunskap. I artikeln framhåller de även 

att fokus bör ligga på processen i skapandet och användandet av portfolio och inte på 

själva slutresultatet av studiearbetet  (Yang, m.fl. 2016). 

Som studien ovan påpekar bör utbildningssamordnaren se vilken typ av inriktning på 

portfoliometodik som det finns att tillgå och välja den som är bäst lämpad för att uppnå 

den effekt man vill ha tex. resultatorienterad eller processorienterad portfoliometodik. 

Umeå universitet hade valt att inrikta sin metodik mot portfolio som formen för 

examination. Uppgiften hade likheter med en reflektionsportfolio. Förväntningarna på 

metodiken fanns på lärprocessen av portfolioanvändningen och inte på själva 

studieresultatet (Adenling & Olsson, 2011).  

Inom vård och omsorgsutbildning är reflektionsportfolio ett relativt vanligt 

arbetsredskap i deras utveckling av verksamheten. Det finns dock lite information om 

det frambringar någon vidare progress inom området. Studien (Domac, Andersson & 

Smith, 2016)  visade på att studenterna tyckte att deras reflektioner blev bättre över tid 

men de upplevde det som en svår uppgift. Övervägande delen av studenterna upplevde 

det som en bra möjlighet att jobba med sin självbild och försöka se sin egen 

utvecklingspotential. Undersökningen inom vård och omsorgsutbildningen visade 

dock att med hjälp av portfoliometodik går det betydligt bättre att bedöma 

studenternas kunnande  och kanske eventuellt vilka hjälpmedel som behövs sättas in i 

verksamheten för att individen skall fortsätta utvecklas som student i sin utbildning 

och i sin framtida yrkesroll inom vård och omsorg (Domac, m.fl. 2016).  

I studien som gjordes inom vård och omsorg  konstaterades också väsentligheten av en 

bra konstruktion av portfoliometodiken och dess upplägg, så att det blir lättare för 

studenten att förkovra sig uppgiften, men utan en bra uppföljning och feedback från 

sina utbildare är det också svårt att lyckas med portfoliometodiken (Domac, m.fl. 

2016). 

Så resonerar även  Adenling och Olsson som påpekar att med hjälp av reflektion i 

portfolio har individens prestationer och svårigheter blivit lättare att följa upp och 

utifrån det har också elevens perspektiv blivit tydligare för läraren. Det innebär att som 

pedagog och lärare är det lättare att upptäcka alla i gruppen och det går lättare att 

undvika att studenter blir anonyma och faller bort (Adenling &Olsson, 2010).  
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En nackdel med portfolions reflektionsuppgifter som uppdagats är att om man bara 

skriver för att behaga sina utbildare och för att få ett gott omdöme så tappar man 

poängen med reflektionsuppgifterna (Domac, m.fl. 2016).  

Som nämndes tidigare  har utvecklingen av reflektionsmetoder kanske prövats och 

använts  i större utsträckning inom vårdutbildningar. Ett exempel på hur man inom 

vårdutbildningar använt sig av reflektionsmetoder visar en studie som utfördes på 

doktorander vid en tandregleringsspecialistutbildning i Storbritannien (Tonni, Mora 

& Oliver, 2016). I början var doktoranderna lite skeptiska till reflektion via 

portfoliouppgiften men med tiden så kunde de själva uppfatta fördelen med 

reflektionsprocessen. Det som dock kunde konstateras och inte förringas var 

betydelsen av  interaktionen med sina kamrater  och handledarnas feedback för att 

reflektionsprocessen skulle uppnå sin fulla potential (Tonni, m.fl. 2016). 

Ovanstående slutliga resonemang leder till en studie som valt att inrikta sig på hur 

studenter för dialog över nätet och hur de lyckas bygga kunskap (Malmberg, 2006). 

Detta var för mig en av de mer intressanta processerna att fördjupa mig i. Interaktion 

och kunskapsbygge mellan studiekamrater utan fysisk kontakt. I studien beskrivs  

studenterna som aktiva deltagare och inte passiva mottagare.  Malmberg beskriver i 

sin undersökning, där han granskat studenter i dialog via nätet, att det bör finnas ett 

resonemang runt begreppen lärande och kunskapsbildning där man använder sig av 

Vygotskys inre och yttre språk. Där det inre representerar det individuella och där det 

yttre kan härröras till det sociala. Med det menas att kunskapsbildning är en yttre 

process som tar vid i samspel med sin omgivning. Lärandets uppkomst sker genom den 

inre processen som är sprungen ur en verksam delaktighet i den externa dialogen. Det 

författaren vill säga med detta är att lärandet och kunskapsutbildning följer varandra 

och bör inte ses som två skilda aktiviteter (Malmberg, 2006). 

I en studie som behandlar de sociala aspekterna i lärandeprocessen tar författaren 

Östlund bland annat upp hur distansutbildning många gånger skapat en bild av att 

vara en studieform där studenten får finna sin egen väg fram mot målet (Östlund, 

2008).  Sedan mitten på 1990-talet har utbildningsformen i stora drag riktats mot ett 

socialkonstruktivistiskt eller en sociokulturell kunskapssyn. Det bygger på att 

individen söker och skapar ny kunskap tillsammans med sin omgivning något som 

kräver aktivitet från alla involverade (Östlund, 2008). 

I Malmbergs undersökning av studenter i dialog över nätet beskriver han att 

kommunikationen uppbringar kvaliteter som kommer till stånd ur en längre process 
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där det är lättare för både lärare och studenter att bedöma och bygga vidare på 

varandras yttranden (Malmberg, 2006).  

För att försöka sätta någon form av etikett på portfoliometodiken som 

utbildningsförfarande så hamnar den under ett sociokulturellt  betraktelsesätt (Säljö, 

2000). Med detta som bakgrund så betyder det att uppkomsten av lärandet skapas när 

individer kommunicerar med varandra och här har studiekamraterna kanske den 

viktigaste rollen i utbildnings processen. Självklart har även pedagogen eller 

utbildningsinstansen en viktig roll för att ge studiedeltagarna en tydlig och klar 

feedback gentemot vad de presterar (Säljö, 2000). 

 Efter att utforskat lite mer om tidigare litteratur som granskat nätutbildningar och 

dess utveckling har jag mer eller mindre kommit fram till att portfoliometodik har en 

funktion att fylla både för studenterna men även för pedagogerna vid de olika högre 

utbildningsinstanserna. Portfoliometodiken skapar en form av trygghet vid 

nätbaserade utbildningar där i stort sett alla deltagande får ett viktigt utbyte av de 

reflektioner som skrivs ner. Studenten själv får en tydligare insikt av de nya förvärvade 

kunskaperna. Reflektionsprocessen skapas bland annat genom interaktionen med sina 

kurskamrater. Pedagogerna upplever att anonymiteten motarbetas och att det 

underlättar i processen att ge feedback till studenten.    

 

4. Metod 

4.1 Valet av metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod  för att fördjupa mig i studenternas  

portfolioreflektioner. Min avsikt var att försöka finna avsnitt i studenternas utsagor 

där de ger beskrivningar av deras egen lärsituation samt hur den studiesociala 

lärsituationen vid nät studierna upplevdes. Enligt Boolsen (2007) så innebär begreppet 

kvalitet i att finna och avgränsa egenskaper som är sprungna ur orsaker och samband. 

Därav såg jag ganska snabbt vikten av att försöka smala av mina frågeställningar så att 

undersökningen i slutändan skulle bli hanterbar utifrån det stora och intressanta 

material som jag fått tillgång till och förhoppningsvis finna några tydliga samband. 

Den kvalitativa metoden beskrivs av Boolsen (2007)  som att många uppfattar den som 

mer eller mindre lite godtycklig i den meningen att den är inte lika tydlig som till 

exempel en kvantitativ undersökningsmetod. Trots detta hänvisar hon dock att det är 

viktig att lära sig koda sitt undersökningsmaterial utifrån att  försöka hitta användbara 

infallsvinklar i ett öppet förhållningssätt till den analys som skall bearbetas.  
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I en övergripande granskning av materialet kunde jag urskilja några återkommande 

teman i studenternas reflektionsutsagor som kändes relevanta i förhållande till mina 

frågeställningar. Dessa teman fick utgöra fem olika kategorier som senare skulle 

besvara mina frågeställningar. De återkommande teman som visades var:  

eftertanke/reflektion, djupinlärning, självförtroende/självständighet, anonymitet och 

kurskamraters betydelse för det egna lärandet.   

Denna undersökning växte fram i samband med att jag mötte en grupp engagerade 

människor på pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet. De arbetade med att  

granska och utveckla utformningen av universitetets plattform för nätstudier. Jag fick 

tillgång till studenternas portfoliouppgifter på plattformen Moodle som studenterna 

använde sig av vid det aktuella tillfället. Portfoliouppgifter var för mig ett nytt och 

intressant sätt att arbeta utifrån och studenterna hade skrivit en rad intressanta inlägg 

och reflektioner över deras studiegång.  

Anledningen till att valet av förfaringssätt för undersökningen har fallit på så kallad 

kvalitativ metod är att för denna typ av undersökningsunderlag lämpar sig ett 

kvalitativt perspektiv bättre än ett kvantitativt perspektiv. En kvalitativ metod innebär 

data som innefattar personliga intryck och uppfattningar där svaren och utsagorna är 

individuella i sin form (Svensson & Starrin, 1996).   

Mina observationer kommer att utgå från studenternas portfoliouppgifter. Dessa  

portfoliouppgifter gav mig en inblick i hur det är att vara nätstudent. I portfolion får 

studenten möjligheten att reflektera över det egna lärandet. I portfolion fick jag ta del 

av deras berättelse om hur deras lärsituation ser ut  och hur deras egna erfarenheter 

och upplevelser under studietidens gång varit. Med detta som grund har min 

undersökning vuxit fram och jag har valt att utforska nätstudentens lärandemiljö i ett 

djupare perspektiv. I min undersökning har jag därför valt att kalla denna form av 

distansstudier för nätstudier enbart för att inte begreppet skall förknippas med de 

övriga distansstudier som finns att tillgå. 

Författaren Backman påpekar att den kvalitativa metoden till skillnad från den 

kvantitativa metoden inte använder sig av siffror eller tal utan här har valet fallit på 

inriktningen av de skriftliga och språkliga uttryck som är av betydelse (Backman, 

1998). 

Mina frågeställningar har inte funnits med i studenternas portfoliouppgifter så därför 

har jag fått chansen att utgå från studenternas egna beskrivningar av vad de anser vara 

av vikt för deras egen lärsituation. En fördel med att utgå från det befintliga 
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textmaterialet kan vara att de beskrivningar och upplevelser som de valt att dela med 

sig blir mer öppna och mindre styrda och kommentarerna och diskussionerna får en 

mer fördjupande självinsikt utan någon yttre påverkan. En annan fördel med att 

använda sig av portfoliouppgifter som studenterna gör under pågående kurs är att man 

då får relevant och aktuell information för kursutvecklingsarbete. Information som 

kanske inte uppkommer vid konventionella kursutvärderingar där studenten redan 

mentalt lämnat kursen och innehållet för att rikta sitt fokus på nästkommande kurs 

istället.  En nackdel med en mer omfattande textanalys som arbetssätt istället för direkt 

konstruerade frågeställningar är att studenten kanske inte kan ge lika tydlig 

information om vad de egentligen tycker och anser. En annan svårighet med 

observationsmetoden kan vara att försöka göra materialet rättvist i den slutliga 

analysfasen. 

 

4.2 Urval och etik 

Att studera via nätstudier innebär att kommunikation med lärare och kurskamrater 

sker via en kursplattform. Med hjälp av plattformen öppnas många möjligheter upp 

för studenten och lärarna, en av dessa är att alla uppgifter lämnas in elektroniskt. För 

studenten innebär detta ett snabbt förfarandesätt där tidsaspekten och smidigheten 

för inlämning blir avsevärt lättare. För läraren innebär det bland annat enklare 

dokumentations förfarande där struktur och en längre lagring av varje enskild students 

uppgift underlättar det administrativa arbetet. Möjligheten att gå tillbaka i 

studenternas utförda uppgifter kan vara av stor vikt för bedömningen av studentens 

prestationer i slutet av kursen. En annan fördel med den här typen av plattforms- 

dokumentering är att även andra än lärarna har tillgång till materialet som till exempel 

vid utvärderingar eller undersökningar som i detta fall. 

Som nämndes i inledningen så baseras undersökningen på studenternas egna utsagor 

hämtade från portfoliouppgifter i ämnet pedagogik. Materialet omfattar fem olika 

pedagogikkurser som inkluderar både A och B nivå som fortlöpt under HT –08 vid 

Umeå Universitet. Kurserna i detta fall har inneburit nätstudier under helfart, vilket 

innebär att inga fysiska träffar har skett under terminernas gång. Svaren på 

portfoliouppgifterna varierar och ser olika ut. Vissa av studenter har valt att uttrycka 

sig utförligare i portfoliouppgiften än andra. I undersökningen har jag även funnit att 

en del studenter har varit mer frekventa i att skriva om sina åsikter gällande 

studiesituationen såväl individuellt som socialt. Eftersom forskningsfrågorna 
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särskiljer sig från portfoliofrågorna som studenterna har besvarat så kommer jag 

redovisa dessa i en medföljande bilaga. 

I min studie har jag beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002) för att 

individskyddskravet skall upprätthållas. I individskyddskravet finns fyra huvudkrav 

det vill säga, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Innan jag påbörjade min undersökning så fick jag tydlig information 

av projektgruppen som var intresserad av studien att studenterna som medverkar i 

min undersökning har blivit tillfrågade om de kunde tänka sig att deras portfoliotexter 

får användas i forskningssyfte. Om informationskravet nått fram till studenterna på ett 

korrekt sätt via projektgruppen, så ser jag även att kraven för samtycke och nyttjande 

bör falla sig naturligt om de tackat ja till att delta. Vad avser konfidentialitetskravet har 

jag strikt sett till att hålla studenternas riktiga namn utanför undersökningens 

presentation. Detta gäller även respondentdeltagarnas ålder, vilket aldrig varit aktuellt 

att redovisa eller lägga någon vikt vid när det gäller själva undersökningsresultatet. 

Detta innebär enligt följande, att endast studenter som tackat ja till att delta i 

undersökningen också fått utgöra forskningsunderlaget i denna rapport. Andelen 

studenter som tackat ja till att delta i undersökningen uppgår till femtio stycken. Tyvärr 

fanns en ojämn fördelning mellan könen det vill säga andelen män var väldigt få som i 

ursprungsgruppen svarat ja till att delta, men även i resultatredovisningen föll männen 

bort då deras reflektioner var lite oklarare och inte lika uttömmande som kvinnornas 

reflektioner. Utifrån den ursprungsgrupp som tackat ja till att delta fick hälften av 

dessa utgöra respondentgrupp i undersökningen eftersom de gav relevanta uttalanden 

med avseende på mina frågeställningar. Det bör poängteras att resultatredovisningen 

i undersökningen baseras på studenternas egna utsagor hämtade från deras 

portfoliouppgifter. De utvalda citaten är oredigerade och endast studentens egna ord 

har använts men ur ett etiskt perspektiv har studenterna fått fingerade namn i den 

följande resultatredovisningen. En viktig aspekt i detta fall är  ett tydligt samtyckeskrav 

från studenternas sida som oundvikligen bör respekteras tillfullo. 

 

4.3 Bearbetning & analys 

Kursplattformen som studenterna använde sig av i detta fall var, som tidigare nämnts, 

Moodle. Under samtliga delkurser använde sig studenterna av denna plattform som 

hjälpmedel i deras studier. De aktuella kurserna med anvisningar för respektive 

portfoliouppgift följer i bilaga 1. 
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1. Jag började med att gå igenom respektive kurs där jag plockade ut alla studenter 

som tackat ja till att medverka i en eventuell framtida undersökning. Jag var väldigt 

noggrann med att se till att endast använda mig av de studenter som gett samtycke och 

tillåtelse till att medverka i en fördjupad undersökning av deras nätstudier.  

2. Jag läste sedan igenom studenternas portfolioutsagor och utgick ifrån att försöka 

identifiera avsnitt som var relevanta för forskningsfrågorna där studenterna 

diskuterade runt sitt eget lärande i förhållande till de nätstudier de bedrivit under de 

aktuella delmoment/kurser som de gått igenom. Jag beslutade att den fördjupade 

analysen enbart skulle begränsas till textavsnitt där studenten kommenterar sin  

lärsituation genom portfoliouppgiften. Jag var dock noga med att dokumentera vilken 

kurs och vilket delmoment som studentens portfolio var hämtad  ifrån.  Nu kunde jag 

också konstatera att vissa studenter mer frekvent än andra  kommenterade sin egen 

lärsituation i förhållande till sina studier via nätet. 

3. Efter att jag strukturerat ihop varje students olika utsagor från de olika kurserna, 

läste jag igenom deras utsagor ytterligare en gång för att se om det gick tyda en mer 

specifik inriktning mot de tre frågeställningar som jag valt att ta med i min 

undersökning. Anledningen till varför jag strukturerade ihop studentens olika 

portfolioavsnitt till en enda helhet var för att jag ville se om det fanns någon form av 

röd tråd som genomsyrade studentens syn på sitt lärande och en eventuell utveckling 

som studenten upplevde i sina studier. 

4. Slutligen ordnades studenterna in i bokstavsordning för att göra 

behandlingsprocessen lättare och tydligare. Allt detta i syfte för att klargöra en bild av 

likheter och olikheter i deras utsagor. Utifrån detta framträdde olika teman i deras 

beskrivningar som jag beslöt att använda mig för i den kommande 

analysredovisningen. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2013)   beskriver att tanken bakom 

tematiseringen  i stora drag  handlar om att kunna urskilja några specifika mönster för 

att kunna skapa förutsättningar för att binda ihop den slutliga analysfasen.  De teman 

som fick utrymme i min analysredovisning var eftertanke/reflektion, djupinlärning, 

självförtroende/självständighet, anonymitet och kurskamraters betydelse för det egna 

lärandet. Till dessa fem teman som skall utgöra och beskriva resultatet i sin helhet går 

det inte förbise portfolions betydelse för studenternas lärandemiljö. Jag tänkte inte 

avgränsa portfoliometodikens roll som ett enskilt tema men det genomsyrar många av 

studenternas beskrivningar när det gäller sin individuella lärandemiljö i synnerlighet 

under temat; tid för eftertanke/reflektion. Studenterna numrerades sedan och därefter 

fick de alla fingerade namn för att förbli anonyma. I detta fall handlar det om fördjupad 
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textanalys av studenternas fria valda ord. För att visa på vilka frågeställningar som 

fanns under varje delkurs och portfoliouppgift har jag valt att redovisa dessa i form av 

en medföljande bilaga nr. 1. 

 

5. Resultat 

Eftersom vissa studenter valt att kommentera sitt egna lärande och sin studiesociala 

situation i högre grad än andra studenter har detta också inneburit att dessa fått ett 

större utrymme i undersökningen. 

Efter att en översiktlig textanalys gjort av det insamlade råmaterialet kan jag finna att 

vissa uttalanden i studenternas utsagor förekommer oftare än andra. Jag har för avsikt 

att försöka tydliggöra och redogöra dessa uttalanden både med hjälp av studenternas 

egna ord men även försöka dela in de mer vanligt förekommande uttalanden inom 

olika teman.  Detta i ett syfte i att förtydliga resultatet av den gjorda undersökningen. 

De teman som är aktuella är följande: tid för eftertanke/reflektion, djupinlärning, 

självförtroende/självständighet, anonymitet och kurskamraters betydelse för det egna 

lärandet. Anledningen till att valet föll på dessa teman är att jag ser de som relevanta 

för att tydligare belysa studenternas svar från portfolieuppgifterna och hur de står i 

förhållande till studenternas individuella och sociala lärandemiljö.  

De två första temana, det vill säga tid för eftertanke/reflektion och djupinlärning, 

försöker avgränsa och belysa det egna lärandet. Tema självförtroende/självständighet 

belyser studentens egen utveckling och de två sista tema avgränsningarna det vill säga 

anonymitet och kurskamraters betydelse för det egna lärandet får ge uttryck för 

studenternas syn på den sociala lärandemiljön. 

 Jag försökte hitta några heltäckande teman som fångar vad merparten av studenterna 

försöker beskriva genom sina portfoliouppgifter.  Det är viktigt att tillägga att jag har 

gjort en analys av ett befintligt material och utifrån det har jag konstruerat olika teman 

som jag ser relevanta för mina frågeställningar. Något som bör poängteras är att i 

nästan alla tema avsnitt framkommer portfoliometodikens betydelse för den egna 

lärandemiljön. I tema avsnittet tid för eftertanke/reflektion framkommer studenternas 

beskrivelse av portfoliometodikens betydelse i större utsträckning än i de övriga 

avsnitten. 

Efter att jag valt ut ett kort citat ur de aktuella studenternas portfolio kommer jag att 

göra en kortare beskrivning och analys för vad studenten försöker säga genom sin 
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portfoliouppgift. För att jag skall undvika någon form av vinkling av det utvalda 

råmaterialet har jag hållit mig objektiv och utforskande till studentens egna ord. Valet 

av studenternas portfoliouttalanden har inriktats på forskningsfrågorna i samband 

med deras redogörelser. Detta i syfte för att vara neutral och för att på ett mer 

beskrivande sätt försöka lyfta fram det råmaterial jag haft tillgång till i 

undersökningen. 

 

5.1 Egna lärandet 

 

Tid för eftertanke/reflektion 

För att kunna belysa det egna lärandet, är det av stor vikt att studenten har kunnat 

tillgodogöra sig tid för eftertanke och reflektera över sina genomförda studier. Något 

som också framgår av den kursplan som Pedagogiska Institutionen vid Umeå 

Universitet valt att redovisa under sina syften och mål med sina 100 % nätutbildningar. 

Där står det bland annat att; efter den genomgångna kursen skall studenten kunna i 

relation till kursens mål reflektera över sitt eget lärande (Pedagogiska institutionen, 

2009).  

Temat eftertanke/reflektion har fått utrymme i resultat redovisningen eftersom dessa 

uttryckliga formuleringar ofta framkommer i de analyserade utsagorna som ingick i 

undersökningen. I denna tema avgränsning går det inte förringa portfolions betydelse 

för studentens sätt att reflektera över sina egna prestationer. En av studenterna 

uttrycker sig på följande vis i sitt resonemang kring uttrycken eftertanke och reflektion: 

 

”Eftersom denna kurs är på distans har jag kommit på mig själv att reflektera mycket 

mer än tidigare av det jag läst. 

Eftersom denna kurs har gett mig mer tid till egen reflektion så är det något som jag 

vill fortsätta med. Jag tycker att seminarieformen på denna kurs är väldigt bra för 

just det. Jag vill försöka engagera mig ännu mer i seminarierna och läsa mer vad de 

andra kommit fram till. De tycker jag är väldigt givande”. (Maja) 
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Studenten ger uttryck för att kursen har ett upplägg som passar henne både vad gäller 

tid och den tilldelade uppgift som innebär en möjlighet till eftertanke och reflektion. 

Hon fortsätter med att uttrycka sig på följande sätt: 

 

”Portfoliouppgiften är bra för det gör att man sätter sig ner och verkligen tänker 

igenom och reflekterar över det vi har gjort. Jag kan känna att när jag skriver i 

portfoliouppgiften så känns det som en paus ifrån allt som exempelvis seminarier, 

teoriinläsning och deadlines och att det istället ger mig tid till eftertanke och 

reflektion”. (Maja) 

 

En annan student har funnit sina positiva erfarenheter kring begreppet reflektion 

utifrån det skrivna ordet. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Personligen har denna kurs i Pedagogik på distans varit en av de mest lärorika 

kurserna jag genomfört på universitetsnivå, av många anledningar. Just distansen, 

paradoxalt nog, har gjort att jag kommit närmare mina egna värderingar och 

åsikter. Jag har kunnat ta mig tiden att i lugn och ro få tillgång till mina inre 

reflektioner, då det finns tid att läsa andras inlägg och det har funnits utrymme för 

att själv göra genomtänkta inlägg. Just det skrivna ordet ”tvingar” mig till mer 

noggranna reflektioner och inte bara något man uttalar med ord. Samtidigt gör 

distansen att jag är mindre påverkbar, i positiv bemärkelse, av andras åsikter och 

jag har genom det skrivna ordet möjlighet att prata till punkt”. (Hanna) 

 

Hon finner likt den tidigare studenten att utbildningen har gett henne den tid som 

krävs för att kunna stanna upp och fundera över innehållet i kursen. Med hjälp av det 

skrivna ordet får reflektionerna en tydligare uppenbar avgränsning och blir fria från 

eventuella yttre påverkbara faktorer. Hon framhäver också portfoliouppgiften som ett 

viktigt instrument för sina egna reflektioner. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Denna portfoliouppgift har givit mig positiva förväntningar, då jag äntligen har 

möjlighet att faktiskt reflektera över mitt eget lärande på ett strukturerat sätt. Jag 

tycker nämligen att det ofta fattas i de flesta utbildningar och borde ingå som en 

naturlig del i elevens lärande”. (Hanna) 
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Efter att studerat elevernas utsagor så finns det flera studenter som gärna framhäver 

det skrivna ordet i den egna utvecklingen. En student uttrycker det på följande sätt: 

 

”Genom att skriva ner hur det har gått med studierna kan jag nu i efterhand se att 

det finns ett mönster i mitt studerande. 

Jag tänker fortsättningsvis använda mig av denna metod då det hjälper mig 

strukturera tänkandet”. (Sienna) 

 

Genom att studenterna utför sina studier och kommunikationen med sina 

kurskamrater med hjälp av det skrivna ordet, finns därför en ytterligare möjlighet att 

titta tillbaka på vad de diskuterat och åstadkommit under kursens gång. Reflektion och 

eftertanke kan tänkas bli ett naturligare inslag i nätstudentens vardagliga arbeten. För 

att ge ett ytterligare konkret exempel på hur studierna för nätstudent kan upplevas tar 

vi del av Toras tankar, hon uttrycker det på följande sätt: 

 

”I den här kursen är det första gången som jag har fört anteckningar under hela 

kursens gång, lite varje dag och resultatet har varit väldigt givande. Då jag har 

kunnat följa mina egna tankar och den personliga utvecklingen mer konkret. Det är 

lätt att glömma bort de tidigare tankarna, värderingarna man har haft när det 

plötsligt dyker upp något nytt helt fantastiskt. Det blir lättare att analysera och 

relatera genom att ha möjlighet att se den egna utvecklingen”. (Tora) 

Även studenten Tora framhäver gärna portfoliometoden som en plattform för 

eftertanke och reflektion. Hon har valt att uttrycka det på följande sätt: 

 

”Portfoliemetoden är ett bra redskap i att dokumentera sina kunskaper och 

utveckling. Jag kan se att jag dels har blivit mer medveten om hur mitt eget lärande 

ser ut, och det underlättar att utifrån de rader man har skrivit under kursens gång, 

kunna använda sig av de tidigare tankegångarna”. 

”Kort kan jag beskriva portfoliemetoden som ett sätt att se vägen till målet, istället 

för att endast se målet”. (Tora) 
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Portfoliometoden som arbetsmetod har i de allra flesta utsagorna kommenterats som 

en positiv upplevelse trots vissa tveksamheter till en början. Precis som studenten Tora 

upptäcker många av studenterna att portfolion fungerar lite av en ledsagare och en 

överblick av vad de åstadkommit på vägen mot det slutliga destinationsmålet. En 

student har till exempel uttryckts sig på följande sätt: 

 

”Portfoliouppgiften ger utrymme till reflektioner som man annars inte hade gjort, 

inte så djupt i varje fall. Det ger en röd tråd och en mer analyserande självinsikt”. 

(Elvis) 

 

Av de femtio analyserade utsagorna kommenterade de allra flesta studenterna att de 

genom sina studier både fått den viktiga tiden till eftertankar och reflektioner men även 

förvärvat ett bra arbetsinstrument att dokumentera sina upplevelser och erfarenheter 

genom det skrivna ordet. Detta har skett dels genom portfoliometoden men även 

genom sina kommunikationer med sina kurskamrater via seminarium eller på det fria 

forumet vilket uppmuntrat studenten till de viktiga reflektionerna och eftertankarna i 

sina studier. 

 

Djupinlärning 

Det ligger i intresset att försöka utreda om studenter som valt att studera enbart med 

datorn som ansiktet utåt i sin studiemiljö går miste om viktig information och om 

interaktion blir sämre med lärare och kurskamrater. Begreppet djupinlärning är därför 

ett intressant resonemang som vissa av studenterna gärna tar upp i sina respektive 

portfolio diskussioner. Det bör ses av stor vikt om vissa av studenterna lyckats fånga 

ett fördjupat förhållningssätt till sina studier. Efter att jag gått igenom samtliga utsagor 

kunde jag finna ett klart och tydligt mönster där studenter funnit stort stöd hos sina 

lärare och kurskamrater i deras individuella studier, vilket ofta är av stor betydelse när 

man diskuterar begreppet djupinlärning. När det gäller studenternas förmåga att fånga 

ett fördjupat helhetsperspektiv i sina studier och det aktiva sökandet efter ny kunskap 

tillsammans med tidigare förvärvad kunskap är bilden dock lite otydligare bland 

studenternas utsagor. Det finns studenter som uttrycker att de har upptäckt ett 

fördjupat förhållningssätt i sina studier och nyvunna kunskaper. En student har valt 

att uttrycka sig på följande sätt: 
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”Så det jag vill ha sagt är att med andras åsikter, syner och idéer så utvecklar och 

väcker jag mina egna”. (Beatrice) 

 

Studenten Beatrice ger ett uttryck av att hon tillsammans med sin omgivning funnit ett 

utvecklande och fördjupat sätt att ta sig an nya kunskaper tillsammans med sina 

tidigare förvärvade erfarenheter. En annan student utvecklar sin läroprocess i en 

ytterligare dimension där det egna engagemanget och sökandet har fått ett större 

utrymme i hennes egen utsaga. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Det som jag känner att jag lärt mig allra mest av, är mitt eget engagemang. Genom 

att läsa kurslitteraturen, vara delaktig i diskussioner, skriva portfolion och andra 

inlämningsuppgifter, har min lärprocess varit igång hela tiden. Jag ser det som en 

enorm styrka att vara medveten om att jag kan lära mig väldigt mycket på egen 

hand, genom mitt engagemang. Av de diskussioner som jag deltagit i har jag också 

lärt mig mycket, vilket medför att mina kurskamrater varit en del i min lärprocess”. 

(Daniella) 

 

En intressant reflektion och iakttagelse av sin egen läroprocess ger studenten Daniella 

exempel på. Att individen själv, i detta fall Daniella trycker på vikten av att visa eget 

engagemang i sina studier. En betydelsefull egenskap att arbeta utifrån för att nå en 

fördjupad inlärning. För att ge ett ytterligare exempel på en individ som lyfter fram 

betydelsen av det egna engagemang hittar vi studenten Ämbla. Hon uttrycker sig på 

följande vis: 

 

”Nu efter färdig kurs kan jag konstatera att inlärning på distans-vis har utmanat 

mig till betydligt bättre och mer fokuserad kunskaps-produktion! I ett bra tempo och 

med en god struktur har vi fått möjligheter att utvecklas tillsammans (i våra 

diskussionsforum), liksom ställa frågor (via lärarchatt). Min egen insats är större 

och jag upplever själv att jag på ett betydligt bättre sätt äger min egen kunskap”. 

(Ämbla) 
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En intressant iakttagelse ur Ämblas utsaga är att hon känner en ökad självinsikt om 

sina kunskaper. Hennes sätt att beskriva att distansutbildningen målas upp till att det 

finns ett större krav och fokus både på hennes egen insats såväl som från 

utbildningsinstansen där det egna ansvaret väger tungt på den enskilde studenten i 

slutändan. 

 

Många av studenterna framhäver gärna också vikten av portfolions betydelse i den 

egna läroprocessen både som reflektions plattform som jag var inne tidigare på men 

även som en del av den individuella fördjupade inlärningen i det egna kunskaps 

sökandet. Ett exempel på detta kan vi hämta ur studenten Majas utsaga. Hon uttrycker 

sig på följande vis: 

 

”Reflektion är något som den utvecklingsinriktade pedagogiken tar upp och jag har 

tidigare skrivit om att jag många gånger upplevt att man tvingas att rusa igenom 

campuskurserna utan att reflektera och sätta det vi lärt oss i ett sammanhang, både 

i ett generellt och i ett personligt sammanhang. Det blir en typisk ytinlärning men 

portfoliouppgiften bidrar verkligen till att ge en djupinlärning eftersom förståelsen 

sätts i mina egna tankar och sammanhang”. (Maja) 

 

Majas syn på portfoliouppgiften och dess avsikt är väldigt utbroderad och högst 

personlig men den positiva inställningen till portfoliouppgiften delas av många 

studenter i deras utsagor. Betydelsen av reflektion efter avslutad kurs dyker upp som 

regel i elevernas utsagor i samband med diskussionen runt den obligatoriska 

portfoliouppgiften. 

 

5.2 Egna utvecklingen 

Självförtroende/Självständighet 

Efter att ha läst elevernas utsagor så kan jag tycka att dessa två begrepp eller kanske 

rent ut sagt upplevelser är de mest fascinerande och intressantaste upptäckter som jag 

fastnade för efter att ha läst igenom elevernas portfoliouppgifter. Att under en 

utbildning upptäcka att ens självförtroende och självständighet har ökat under resans 

gång är mycket värt för varje enskild individ som det berör. Då har institutionen och 
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kursupplägget lyckats uppnå viktiga personliga utvecklande inslag hos de enskilda 

studenterna. En student har valt att förklara sitt ökade självförtroende på följande sätt: 

 

”Det viktigaste för min utveckling har alltså varit att få lära mig vidga mina 

perspektiv egna perspektiv genom att dela och byta erfarenheter med andra.  Det 

känns som att jag vuxit rent fysiskt, men tror nog hellre att det är mitt självförtroende 

som vuxit. Jag har bl.a. börjat lära mig strukturera och bearbeta kunskap och 

information på ett annat sätt än tidigare, vilket jag håller denna kurs ansvarig för. 

Jag börjar se möjligheter istället för hinder i mitt liv”. (Greta)  

 

Studenten Greta ger i detta fall kursen ett riktigt bra omdöme och i detta fall så är det 

intressant att se hur kursen har förändrat hennes sätt att ta emot information och 

förvalta den på ett för henne passande sätt. Det finns fler studenter som har beskrivit 

liknande upplevelser och iakttagelser om sin egna personliga utveckling.  En annan 

student har valt att beskriva den egna utvecklingen på följande sätt: 

 

”Jag vill även tillägga att mitt självförtroende har ökat enormt, jag har innan haft en 

svag tilltro på min egna förmåga att prestera ”bra” i studier.  

Min syn på mitt eget lärande har förändrats oerhört under kursens gång, en positiv 

överraskning, då jag kan se min utveckling väldigt konkret. Jag trodde aldrig att jag 

skulle tycka att det var så roligt som det faktiskt har varit, samt har jag bevisat för 

mig själv att jag klarar av att läsa all den litteratur som ingår. Det är nog framförallt 

de största bitarna hur min syn på mitt egna lärande har förändrats. Genom att läsa 

forskningsrapporter, studentlitteratur, övrig litteratur med mera känner jag att jag 

utvecklas mer och mer för varje dag i mitt skrivande i alla fall inne i huvudet än så 

länge. Det är en överraskning och all denna utveckling motiverar mig något så 

enormt att fortsätta utvecklas och jag ska fortsätta att läsa pedagogik B nu i vår”. 

(Tora) 

 

Tora beskriver hur hennes egen utveckling tagit fart under kursens gång. I detta fall 

bör det nog klargöras att någon direkt anknytning till de nätstudier som hon genom 

gått framgår inte av hennes sätt att beskriva hur hennes självförtroende har vuxit. Det 

är dock en intressant beskrivning som Tora valt att uttrycka genom det skrivna ordet. 
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Att känna att den mentala styrkan vuxit, för att fortsätta bedriva studier i framtiden är 

ett gott betyg nog både för studenten och den utbildningsform som varit aktuell. 

Det går utläsa vissa kopplingar till begreppet anonymitet och den studiesociala 

situationen i sökandet efter studenter som funnit nytt självförtroende i sina nätstudier. 

Som till exempel studenten Jessica  valt att beskriva sin egen utveckling i förhållande 

till den studiemiljö hon befinner sig i: 

 

”Det roliga är att jag faktiskt är en väldigt blyg och ganska otrygg människa när det 

gäller att umgås i en klass eller att arbeta med grupparbete, men under kursens gång 

har jag både deltagit i grupparbete och olika diskussioner. Även om detta är en 

distansutbildning så känner jag att mina kurskamrater har ”lyssnat” på det jag 

skrivit och givit mig respons på det, fast ingen skulle egentligen märka om de 

ignorerade mig. Så därför känns det som att det vi diskuterar om och det vi skriver 

till varandra verkligen betyder något. I en fysisk träff kan du hålla i en redovisning 

för resten av klassen men du vet inte hur mycket de faktiskt lyssnar och tar in av det 

du säger. Du kan sitta runt ett bord med dina kurskamrater som du ska göra ett 

grupparbete med och du kan förklara för dem hur du tycker att arbetet ska fortgå 

men i slutet kan det bli den deltagaren med störst karisma som bestämt upplägget. 

Detta fenomen tycker inte jag existerar på den här distanskursen”. (Jessica) 

 

Studenten Jessica beskriver hur hennes anonyma ställning till de övriga 

kurskamraterna har medfört att hon känner att hennes personliga utrymme växt såväl 

fysiskt som psykiskt. Den vanligtvis blyga Jessica känner att hennes skrivna ord har 

fått en större vikt och betydelse när hon kommunicerar via nätet vilket medfört att tron 

på henne själv har ökat i förhållande till sin omgivning. Hon känner att hon har blivit 

mer uppmärksammad och att ingen av de andra studenterna tar mer utrymme än 

någon annan. Vilket för henne visar sig vara en otroligt positiv upplevelse i hennes 

studier. Flera av studenterna delar just denna åsikt med Jessica. Känslan av att i 

normala fall känna sig utsatt och hämmad gör att mycket personliga och individuella 

kunskaper lätt faller i skymundan och självförtroendet hos individen blir ofta drabbat 

i slutändan. Detta dilemma är förstås något som kommer uppmärksammas ytterligare 

när vi tittar närmare på den sista kategoriseringen, det vill säga kurskamraters 

betydelse för det egna lärandet.   
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5.3 Studiesociala situationen 

Anonymitet 

Anledningen till varför begreppet anonymitet tas upp är att det är ett vanligt 

förekommande tema när de talar om sitt eget lärande. Studenten lyfter gärna fram 

begreppet anonymitet som en bidragande och viktig faktor i deras lärosituation. 

Anonymitet kan därför även härröras och relateras till den studiesociala situationen. 

Anonymiteten kan påverka nätstudenten på olika sätt. Man kan säga att det finns olika 

dimensioner av anonymitet. Det vill säga den fysiska anonymiteten som är uppenbar 

eftersom kommunikationen enbart sker via nätet. Den andra dimensionella 

beröringspunkten hos anonymiteten ligger i hur studenten uttryckligen upplever sina 

studier i ett mer emotionellt perspektiv. En av studenterna uttrycker sig på följande: 

 

”På ett sätt kan man säga att jag har varit lite anonym på kursen, de har inte mött 

mig i verkligheten och det har egentligen ingen aning om att jag är blyg. Det tror jag 

är en fördel för mig, då jag kan vara så öppen och språklig som jag vill utan att känna 

ett tvång. På seminarier på Campus har jag den erfarenheten att man sitter kring ett 

runt bord och efter turordning skall alla kommentera de texter som seminariet skall 

handla om. Denna känsla av utsatthet som jag tror många kan känna lite obehag 

inför är jag glad att slippa på en kurs som denna.” (Jessica) 

 

Här delar studenten med sig av hur den upplevda anonymiteten har inneburit ett lugn 

över dennes studie situation både fysiskt och psykiskt.  Att studenten fått chansen att 

träda fram offentligt utan press samtidigt som studenten kunnat känna sig anonym för 

sina kurskamrater. En positiv upplevelse för en människa som känner sig ha svårt att 

ta utrymme i sin omgivning i normala fall.  En annan student uttrycker sin upplevda 

positiva anonymitet på ett tydligt sätt i sitt portfolioarbete: 

 

”Sedan har jag varit mycket mer delaktig i seminarierna än jag först trodde. Man 

vågar nog mer när det är via distans eftersom man blir lite mer anonym. Det är en 

helt annan sak att sitta och säga samma saker ansikte till ansikte. Då sviker 

förtroendet en.” (Maja) 
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Studenten uttrycker en trygghet genom sin anonymitet. Där det fysiska mötet har 

kunnat upplevas som en bromsande effekt i sin eventuella delaktighet med sin 

omgivning. 

 

Anonymiteten behöver inte alltid betyda positiva upplevelser på en nätbaserad kurs 

som undersökningen omfattar. De finns även studenter som finner anonymiteten som 

en hämnande effekt i sina nätstudier. En student uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Dock saknar jag den mänskliga kontakten som fysisk närvaro i en klass skulle ha 

inneburit. Att inte vara fysiskt närvarande tycker jag till viss det begränsar en del av 

informationsutbytet. Internet utbildningen har dock fördelen att det gör denna 

utbildning tillgänglig för mig i min situation.” (Rebecka) 

 

Ett tydligt exempel hur en student kan finna avsaknad av det fysiska mötet med sina 

kurskamrater. Ett problem som studenten delar med några av sina kursdeltagare. För 

många kan det fysiska mötet med sina kurskamrater innebära en trygghet där frågor 

och svar kan bemötas på direkten.  En annan kursdeltagare uttrycker att det blir en 

praktisk svårighet att anonymiteten är så påtaglig. Det vill säga att kunna tyda vilka 

som är delaktiga i diskussionsforumet. Studenten uttrycker sig på följande sätt: 

  

”Jag har även kommit till insikt att grupparbeten är svårt, framförallt via Internet 

eftersom det inte går att ”se” vilka som är med i diskussionen och inte, vilka som ens 

finns kvar i gruppen och inte. Vilket man fort märker om man träffas på bestämda 

tider och gör grupparbeten på traditionellt sätt.” (Ingrid) 

 

Här ovan finner vi prov på både positiva och negativa inslag av hur anonymitetens 

betydelse kan upplevas utifrån nätstudenternas synvinklar. Det sista uttalandet det vill 

säga vad studenten Ingrid försöker beskriva är något som mycket väl går att fundera 

över under frågeställning två. Där jag försöker ta reda på vilken betydelse 

studiekamraterna har i nätstudentens vardag. Här finner Ingrid att grupparbeten via 

en nätkurs innebär en svårighet i att se, vilka som ens är närvarande. Då kan man 

verkligen säga att anonymiteten visar sig så till den grad att studenterna inte vet vilka 

som är med i diskussionen. Sen finns det studenter som är lite tudelade till hur 
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anonymiteten kan uppenbara sig. Ett exempel kan ges av följande student som 

uttrycker det så här: 

 

”Får mig att fundera på gruppdynamik. Fungerar den på samma sätt på nätet som 

när vi fysiskt träffar varandra? Förmodligen inte eftersom kroppsspråket faller bort 

och ögonkontakt inte uppstår. När diskussionen väl sammanfattades tycker jag själv 

att vi har haft en givande och lärorik diskussion där alla har fått komma till tals. Tror 

att forumet kan hjälpa till med att alla vågar säga sin mening.” (Nathalie) 

 

Av de utsagor som jag undersökt, finns blandade känslor till hur anonymiteten 

påverkar deras studier. Eller som studenten Nathalie ovan uttrycker det. Att det är 

uppenbart att kroppsspråket uteblir vid nätstudier, men om det är bra eller dåligt är 

svårt att säga. Nathalie avslutar med att fundera över hur forumet eventuellt kan vara 

en bro för många osäkra att ta sig över när det gäller att uttrycka sig offentligt. I min 

textanalys av samtliga utsagor kan jag finna en koppling till just hur studenten Nathalie 

målar upp bilden av nätstudier. Det vill säga, att många studenter förvånades över hur 

smidigt diskussionerna fördes över nätet trots den anonyma ställning som de ändå 

hade. 
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Kurskamraters betydelse för det egna lärandet  

Utifrån resultatet av de två frågeställningarna så kommenterar framförallt studenterna 

betydelsen av sina nätstuderande kurskamrater i sina portfoliouppgifter. Egen 

reflektion och vikten av interaktion med kurskamraterna är vanliga begrepp som 

uppkommer hos nästan alla tjugofem studenter. 

 

”Det jag nu har insett är att jag lär mig mycket i samspel med andra. Jag har tidigare 

tänkt på min läroprocess som individuell process. Nu har jag förstått att jag utvecklas 

och lär mig mycket i samspel med andra. Det är oerhört lärorikt att få ta del av 

andras tankar och åsikter, man får ett multipelt perspektiv”. (Maja) 

 

Maja påpekar till sin förvåning att en utökad och utvecklande lärprocess sker när 

samarbete med övriga kurskamrater kommer till stånd. Fler perspektiv av ett och 

samma problem väcker tankar hos studenten. 

 

Efter att jag har läst igenom studenternas portfoliouppgifter så blev det klart för mig 

att kommentarerna kring kurskamraternas betydelse förekom i betydligt större 

utsträckning än vad jag hade trott. Till viss del verkade också studenterna förvånas 

över att kommunikationen mellan studenterna varit så betydelsefull under 

nätstudierna. En av studenterna har valt att uttrycka sig på följande sätt: 

 

”Det är roligt att arbeta i grupp, även på distans. Men samtidigt är det svårt. Att 

fördela arbetsbördan jämnt, se till att allas diskussionstrådar debatteras samt att 

sätta ihop diskussionerna i en sammanfattning, är inte det allra enklaste att få ihop. 

Jag är glad över att vi fått möjlighet att öva oss i dessa moment. Vi har haft en 

accepterande stämning i gruppen och allas inlägg har diskuterats och jag tror inte 

att det är någon som känt sig utanför eller varit rädd att skriva ”fel” i sina inlägg”. 

(Annika) 

 

Annika beskriver att det finns en del svårigheter i att använda sig av och samarbeta 

över nätet som kommunikationsmedel. Men hon påpekar också precis som nämndes 

under kategorin självförtroende/självständighet att hon såg att alla i gruppen hade fått 
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ta del i diskussionen och att ingen skulle känna sig förbi sedd eller bortglömd.  Hon 

förstärker detta uttalande med följande yttringar: 

 

”Lyckligtvis har min bild av akademistudier förändrats och jag har funnit människor 

att plugga med som också vill det bästa för alla. Under min tid som distansstudent 

har jag fått uppleva den där genuina hjälpen jag skrev om innan. Vi har alla hjälpts 

åt och delat med oss av våra kunskaper vilket har känts otroligt tryggt”. (Annika) 

 

Annikas uttalanden om sina hjälpsamma kurskamrater och hennes nya förändrade 

positiva intryck av akademistudier delas av flera studenter som har valt uttrycka sig i 

sin obligatoriska portfolio uppgift. Kurskamraternas betydelse värderas högt av 

studenterna för ett lyckat studieresultat i slutändan. För att ge ett ytterligare exempel 

på detta tar vi hjälp av studenten Fredriks uttalanden om kurskamraternas betydelse 

för hans studier. Han valde att uttryckta sig på följande sätt:     

 

”Övriga studenterna hjälpt minst lika mycket som litteraturen under vissa veckor. 

Jag tycker att det enda undantaget som det på grund av momentets upplägg inte 

fungerat att arbeta ihop var under vuxnas lärande. Dom ”skicka vidare” uppgifter 

som förkom där fungerade mycket bättre i teorin än i verkligheten. I övrigt har 

kurskamraterna varit en stor fördel och stöd under hela kursen”. (Fredrik)  

 

Fredrik har valt att ge ett mindre starkt och nyanserat intryck av kurskamraternas 

betydelse än studenten Annika men framhäver gärna dock sina kurskamrater som ett 

väsentligt stöd och viktigt inslag under kursens gång. Det finns genomgående positiva 

utlåtanden om vikten och betydelsen av sina kurskamraters stöd och bidrag vid sidan 

om de individuella studierna. 

 

Men det finns dock studenter som finner en tudelad syn vad gäller avsaknaden och 

betydelsen av kurskamraternas delaktighet. En elev vid namn Linnea uttrycker det på 

följande sätt: 
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”Seminariemetoden var under tiden jag läst på campus guld värd på samma sätt som 

diskussionsforumen var vid internetstudierna. Det enda problemet jag ser med en del 

kurskamrater är vid grupparbeten. Engagemanget som jag upplevt är ofta ganska 

lågt vid sådana arbeten då man studerar över nätet vilket jag tycker är otroligt 

tråkigt då en eller två i gruppen får dra det tunga lasset för att klara godkänt 

gränsen”. (Linnea) 

 

Linnea ger dock ett blandat uttryck för kurskamraternas betydelse. Där 

diskussionsforumet har varit ett positivt inslag medans engagemanget hos 

kurskamraterna vid grupparbetena över nätet får ett sämre betyg. Karolina däremot 

gav ett förvånat intryck av hur hennes bild av sina kurskamraters betydelse ändrades 

över tiden. Hon uttryckte det på följande sätt: 

 

”Jag har många gånger förvånats över att jag inte upplevt det frustrerande att inte 

kunna kommunicera med mina gruppkamrater ”öga mot öga”. 

Jag hade nog trott att det skulle vara svårt att föra exempelvis diskussioner över 

Internet men jag tycker att det fungerat bra. 

En annan fördel har varit att då kommentarer och inlägg finns i skrift kan man läsa 

dem om och om igen vilket jag tror kan öka förståelsen för hur andra tänker. Jag har 

sammanfattningsvis lärt mig mycket av mina gruppkamrater och av kursen i stort”. 

(Karolina) 
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6. Diskussion/analys 

När denna undersökning blev aktuell för mig att genomföra var jag ovetandes om att 

det fanns distansstudier som aldrig hade några fysiska uppföljningar av studenternas 

prestationer. Begreppet nätstudier var för mig en ny bekantskap och den första tanken 

som dök upp hos mig, kan det verkligen fungera? Det sociala samspelet existerar det 

elever emellan och hur kan lärarna på ett bra sätt få feedback på vad studenterna 

egentligen presterar på sin utbildning? Arbetsinsatsen för den enskilde studenten 

måste skilja sig från de mer traditionella campusutbildningarna? Frågorna blev bara 

fler och fler, ju mer jag funderade över hur nätstudier upplevs som studieform. Mitt 

syfte blev därför att försöka inkludera alla mina funderingar till en tydligare 

avgränsning men utan att bli för smal i mitt tankesätt så försökte jag hitta tre ganska 

breda frågeställningar. Två frågeställningar hade fokus på den enskilde studentens 

lärsituation och utveckling samt betydelsen av portfoliometodiken i detta avseende och 

en frågeställning som försökte titta mer på lärandet utifrån den studiesociala 

situationen. 

Under resans gång har många funderingar dykt upp om hur analysen kommer att 

belysa mina frågeställningar. Något som också författaren Backman påpekar det vill 

säga att, analys delen inom den kvalitativa processen kan innebära svåra beslut och att 

den sker nästan mer eller mindre över tid i samband med den tidskrävande 

datainsamlingsmetoden. Vikten av att fånga en helhetsbild över den skapade 

problemformuleringen (Backman, 1998). 

Efter att jag fördjupat mig i resultatet om studenternas egna upplevelser och 

berättelser om deras nätstudier så har jag fått känslan av att framförallt arbetet med 

portfoliouppgifterna har samlat och väckt elevernas förhållningssätt och intresse till 

sin egen kunskap. Deras beskrivningar målar upp portfoliometoden som ett 

reflektionsplank där studenterna för ner sina tankar och upplevelser och får tillbaka en 

tydligare medvetenhet om sin egen läroprocess. För att nå dit krävs ett stort eget 

engagemang vilket studenterna beskriver med lite olika ordval. Lärande processen som 

studenterna ger beskrivning för ser jag som en fördjupad inlärning och när jag läser 

deras utsagor understryks vikten av portfoliometodikens användande för den 

personliga reflektionen.  

I en studie som genomfördes i Hong Kong (Yang, m.fl. 2016) så påpekar de att, syftet 

med användandet av portfolio måste värderas utifrån det förväntade resultat som vill 

uppnås. De tryckte på tre viktiga aspekter som bör finnas för att portfoliometodiken 
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skall uppfylla det utbildningsanordnaren och användaren hoppas på. Det vill säga inre 

drivkraften måste finnas hos användaren, en medvetenhet om den egna 

reflektionsförmågan samt att kunna interagera med sin omgivning för att söka ny 

kunskap. I deras undersökning (Yang, m.fl. 2016)  så för de även resonemanget om att 

skapande processen i arbetet med portfolio  bör prioriteras före slutresultatet. Annars 

tror jag att det lätt  blir som det beskrivs i en studie som behandlar portfoliometodik 

inom vård och omsorg det vill säga att användaren av reflektionsportfolio skriver det 

som förväntas behaga sin utbildare för att få ett bra omdöme (Domac, m.fl. 2016).  

Mina sammantagna reflektioner över de undersökta studenternas portfolioutsagor på 

pedagogik kurserna vid Umeå universitet är att de ger ett uttryck av att uppfylla de 

kriterier som studien i Hong Kong tog upp som betydelsefulla aspekter i en väl 

fungerade portfoliometodik.  

Begreppen reflektion och djupinlärning kan tyckas stå i symbios till varandra och som 

den Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet resonerade vid införandet av 

portfoliouppgiften vid de nätbaserade helfartskurserna så var avsikten att kvalitativt 

höja utbildningen och uppnå ett fokus på studentens lärande i det långa loppet. Med 

portfoliouppgiften såg institutionen framförallt chansen till att höja den viktiga 

kommunikationen mellan student och lärare (Adenling & Olsson, 2010). Utifrån mina 

tolkningar av resultatet kan jag finna att de studenter som beskriver sin egen studietid 

lite utförligare ger en tydlig bild av att portfoliometoden har haft en positiv påverkan 

på studentens egen lärsituation och utveckling i sina nätstudier.  

Inom vård och omsorgsutbildningar verkar portfolioanvändning vara lite mer 

förekommande än i andra högre utbildningar. I den tidigare ovannämnda studie som 

granskade studenter inom vård och omsorg gav  övervägande delen av studenterna och 

utbildarna positiva reflektioner i användandet av portfolio. Studenterna upplevde att 

reflektionsprocessen var komplicerad till en början men med tiden så blev den egna 

självbilden klarare och reflektionerna allt lättare att genomföra. I undersökningen så 

påpekade de även att det medförde en bättre överblick för utbildningssamordnaren att 

se vad respektive student hade för enskilda behov i syfte att utvecklas (Domac, m.fl. 

2016). Även i studien som genomfördes i Storbritannien vid en 

tandregleringsspecialistutbildning (Tonni, m.fl. 2016) påpekades vikten av dialogen 

mellan studenter och sina handledare för att reflektionsprocessen i portfolioarbetet 

skulle bli bra.   I detta avseende får jag väl se att utbildningssamordnaren i min studie, 

det vill säga pedagogiska institutionen vid Umeå universitet,  har uppfyllt sitt syfte med 

tanke på den artikel som skrevs där institutionens mål var att skapa en bättre 
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interaktion mellan lärare och studenter genom portfoliometodiken (Adenling & 

Olsson, 2010). 

Det råder nog ingen tvekan om att anonymiteten som upplevelse hos individen kan 

vara väldigt distansbefriande och fri från ansvarstagande vilket kan upplevas skönt i 

en students korta och intensiva studietid. Speciellt om individen kan uppleva nya 

möten och kontakter som en jobbig situation och det kanske är därför som vissa 

människor idag väljer att läsa just på distans, för att undvika personliga möten med 

andra människor.  

De studier som jag har valt att granska i min litteraturbakgrund har inte 

uppmärksammat anonymiteten som en styrka i distansstudierna. I litteraturen har ofta 

fokus legat på hur lärarna skall undvika anonymiteten bland studenterna det vill säga 

att reflektionsuppgifterna gör det lättare att följa upp varje individs behov och se till 

vilken hjälp var och en behöver i sina studier. Något som bland annat beskrivs i artikeln 

om portfolio som pedagogiskt verktyg i nätbaserad utbildning (Adenling & Olsson, 

2010) men även i studien av hur vård och omsorgs studenter använder portfolio i sina 

studier (Domac, m.fl. 2016). Självklart anser jag att detta är en viktig aspekt, det vill 

säga att se alla deltagare.  Men anonymiteten kan ha flera sidor och  det kan lätt råda 

lite blandade åsikter om det är till en fördel eller nackdel att vara en anonym deltagare 

i sina studier. Jag anser personligen att här har nätstudiekurserna en av sina främsta 

styrkor att bidra med till sina deltagare förutom att ge den praktiska närheten till sina 

studier. Med hjälp av att universiteten och högskolorna utvecklar och breddar 

konceptet nätstudier ges förutsättningen för alla människor att kunna delta helt på 

egna villkor utan att känna någon prestationsångest att prestera inför andra 

människor. En av deltagarna i min studie målar upp en tydlig bild för hur mycket 

nätstudierna har betytt i hennes situation. För henne har det inneburit en känsla av att 

slippa utsatthet och jag anser att det är ett bra och viktigt argument för universiteten 

och högskolorna att lyfta fram i diskussionen om nätstudiernas fortsatta utveckling.  

En allmän upplevelse som studenterna ger intryck av, är att de har funnit en trygghet 

i sina studier både i sig själva men även från sin omgivning det vill säga från 

kurskamrater och pedagogernas närvaro. Det är trots allt lite osäkert att dra några 

tydliga slutsatser om det inneburit en djupare lärande process bland studenterna dels 

med tanke på att andelen beskrivande studenter var ganska få till antalet och då det är 

svårt att påvisa att studenterna lyckats väva ihop nya förvärvade kunskaper med de 

tidigare besittande kunskaperna.   
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Vad som menas med en lärandeprocess med fokus på djupinlärning innebär att 

studenten arbetar utifrån en mer aktiv och sökande tankeverksamhet. Detta är något 

som framkommer i läroboken ”Nycklar till kunskap” (Hedin & Svensson, 1997). Det 

vill säga att nya mönster och upptäckter vävs ihop med tidigare förärvda kunskaper. 

En lärandeprocess som innebär en djupare förståelse av ett fenomen som i det långa 

loppet skall bidra till mer bestående kunskaper. Här skall studenten försöka fånga 

helheten i det han/hon studerar tillsammans med besittande kunskap fånga ett 

väsentligt verklighetsperspektiv. Det bör tilläggas att vid sidan av den egna aktiviteten 

i sitt sökande bör det även tillstyrkas vikten av utbyte av information och interaktion 

med sin närmaste omgivning (Hedin & Svensson, 1997). 

När jag bestämde mig för att fördjupa mig i detta ämne så fann jag nog temat 

kurskamraters betydelse för det egna lärandet som ett av de mest självklara områden 

att vilja utforska och ta reda på. Det är en ganska uppenbar fråga att vilja undersöka i 

ett kursupplägg som endast använder sig av nätet som en läro- och 

kommunikationsplattform. Jag hade nog en bild av att de flesta studenterna skulle 

anse att den fysiska avsaknaden till sina kurskamrater skulle betyda ett stort avbräck i 

deras kunskapsutbyte emellan varandra. Denna bild har nog delats av flera skeptiker 

till distansutbildningar, men en studie som behandlar vuxnas lärande på nätet  visar 

på att utbildningsformen bygger mycket på en fungerande dialog mellan 

kurskamraterna (Östlund, 2008). Något som även portfoliometodiken utgår ifrån, det 

vill säga lärandet bygger på kommunikation mellan deltagarna (Säljö, 2000). Även i 

Malmbergs studie av studenter i dialog över nätet framgår vikten av information och 

interaktion med sin närmaste omgivning för det egna lärandet (Malmberg, 2006). 

Men resultatet av undersökningen blev trots allt mycket överraskande. De allra flesta 

studenterna uttryckte att dialogen över nätet fungerade bättre än vad de hade förväntat 

sig.  En av styrkorna i kommunikationen över nätet kan vara att personer som normalt 

är tillbakadragna runt andra människor får chansen att göra sin röst hörd lättare 

genom det skrivna ordet. Att kunna utföra ett fungerande grupparbete där alla får 

chansen att göra sina inlägg utan att behöva känna sig obekväm eller avbruten. Den 

fysiska anonymiteten blir till fördel istället för att vara ett hinder.  

Här ligger dock ett stort ansvar på individens egna engagemang tillsammans med 

övriga deltagare (Östlund, 2008). Detta egna ansvar är kanske än mer påtagligt än på 

traditionella campuskurser eftersom där sitter studenterna öga mot öga och 

svårigheten med att dra sig undan  är betydligt mer märkbart i en sådan situation. Det 

går dock inte förringa vikten av studiekamraters betydelse för det egna lärandet vilket 
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även läroboksförfattaren Pettersen (2008) också vill trycka på, det vill säga att 

undervisning handlar om deltagarnas förhållande till varandra i processen. 

Undervisning är som ett förtroligt samspel där varje deltagare bör med ett tydligt 

engagemang bidra i lärandeprocessen. Ett symbios deltagande är en förutsättning för 

undervisningens helhet och det kan liknas med det sociala samspelet som finns ute i 

samhället. 

 

6.1 Metoddiskussion 

En brist i den här typen av textanalys undersökning blir att respondent underlaget blir 

lite varierat eftersom frågeställningarna inte är direkt riktade mot deltagarna i 

undersökningen. Vissa portfoliouppgifter är väldigt öppna och utförligt beskrivna 

medan andra kan vara mer återhållsamma och ganska vagt beskrivna och formulerade. 

Om jag hade valt att använda mig av enkätformulerade frågor till studenterna hade jag 

fått fler deltagares tankar och svar under varje frågeställning men dock kanske inte lika 

öppna och reflekterande svar. Detsamma gäller även tolkning och genomgång av 

resultatet. Visst hade sammanställningen blivit lite lättare med enkätformulerade 

frågor till deltagarna men dock kanske inte lika intressanta att läsa och tolka. Det skall 

tilläggas att detta är mina egna spekulationer och åsikter. Fördelen dock med att 

använda portfoliouppgifterna utan att göra enkätformulerade frågor eller använda sig 

av en intervjumetod är att alla studenter fått chansen till det fria ordet och det blev 

väldigt öppna och begrundande svar anser jag. Om svaren var ärliga är kanske mer 

svårbedömt. Det har visat sig att reflektionsuppgifter ibland skrivs för att ge ett gott   

intryck till sina pedagoger (Domac m.fl.2016).   

En osäkerhets faktor att ta med i resultatet är att andelen studenter som utförligt 

beskriver sin lärprocess i portfoliouppgifterna är begränsad till antalet och det är också 

de som talar om att de har ett stort engagemang i sina studier. Vad som dock kan 

påvisas är att eget engagemang i sina portfoliouppgifter leder till en bra lärsituation 

och personlig utveckling. Detta resonemang var precis vad Ulf Olsson uttryckte i sin 

avhandling om flexibel undervisning, det vill säga att flexibiliteten ställer ökade krav. 

I detta fall på studenten själv som måste ta ett större ansvar för sitt eget lärande 

(Olsson, 2007). Utifrån den undersökning som jag utfört, så kan jag tycka att 

nätstudier med hjälp av portfolioanvändande har lyckats fånga ambitionen till ett eget 

engagemang hos många av studenterna för att uppnå en bra inlärningssituation. 
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I en tidigare undersökning om vuxnas lärande på nätet, lyfte framförallt kvinnorna 

fram studiegruppens sociala betydelse i högre grad än de manliga deltagarna (Östlund, 

2008). Nu har jag svårt att dra några slutsatser utifrån det eftersom övervägande del 

av de som ingått i denna undersökning bestod utav kvinnliga deltagare. Det kanske är 

en svaghet i denna undersökning att den stora gruppen som tackat ja att delta i 

undersökningen bestod utav främst kvinnliga deltagare. Jag hade velat se en jämnare 

fördelning mellan könen för att se eventuella olikheter. Nu har jag valt att lämna 

könsrelaterade frågor åt sidan. Det hade förstås varit intressant att fördjupa sig mer i 

dessa frågor. Det vill säga, känner kvinnliga deltagarna en starkare tilltro på 

studiegruppens sociala betydelse i sitt lärande och är det så kanske att kvinnor är den 

större gruppen som väljer att utföra sina studier via nätkurser. Hur kan detta komma 

sig och varför är det så?  Nu tänker jag inte ge mig i kast med den undersökningen utan 

jag är ganska nöjd med den jag utfört. Jag lämnar över den frågeställningen till någon 

annan som vill fördjupa sig mer i ämnet. 
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8. Bilaga 

 

Studenternas anvisningar för respektive portfoliouppgift under varje delkurs. 

 

Pedagogik som vetenskap 

Portfoliouppgift del 1 

Under första veckan skall du reflektera och skriva ner dina tankar kring nedanstående 

punkter: 

• Varför har jag valt att läsa pedagogik? 

• Vad har jag för mål med mina studier i pedagogik? (För yrkeslivet och för livet i 

stort) 

• Hur tänker jag mig att denna kurs skall knyta an till mina tidigare erfarenheter? 

(yrkesmässiga och/eller akademiska)? 

Spara denna uppgift och sammanfoga den till portfoliouppgiften del 2 som ni skall 

arbeta 

med under den senare delen av kursen. 

 

Portfoliouppgift 2 

Under kursens två sista veckor skall du utvärdera och reflektera kring dina studier 

utifrån 

nedanstående punkter: 

• Vilka erfarenheter har jag gjort med avseende på mitt eget lärande? 

o Hur har jag utvecklats? 

o Vad behöver/vill jag arbeta vidare med? 

• Hur har mina förväntningar och kunskaper om pedagogikämnet förändrats under 

momentets gång? Jämför med det du skrev ner under uppgift 1. 

Exemplifiera med hjälp av de uppgifter du gjort på kursen/momentet. 

 



 

Kunskapsbildning i pedagogik 

Under momentets gång har du fått arbeta mycket med att kritiskt granska 

veteskapliga texter. Nu skall du reflektera kring detta utifrån nedanstående 

punkter: 

• Vad anser jag vara en vetenskaplig text och hur stämmer detta överens 

med akademins syn på vetenskaplighet? 

• Vilka erfarenheter har jag gjort med avseende på mitt eget lärande? 

o Hur har jag utvecklats? 

o Vad behöver/vill jag arbeta vidare med? 

• Hur har mina förväntningar och kunskaper om forskningsprocessen 

förändrats under momentets gång? 

Exemplifiera med hjälp av de uppgifter du gjort på kursen/momentet. 

 

Människa och samhälle 

 • På vilket sätt tror jag att de teorier som jag läst om på momentet kan komma till 

nytta i mitt 

framtida yrkesliv och livet i stort? 

• På vilket sätt tror jag att de teorier som jag läst om på momentet kan komma till 

nytta i mina 

 

framtida studier, exempelvis vid uppsatsskrivning? 

• Vilka erfarenheter har jag gjort med avseende på mitt eget lärande? 

o Hur har jag utvecklats? 

o Vad behöver/vill jag arbeta vidare med? 

 

Exemplifiera med hjälp av de uppgifter du gjort på kursen/momentet.   

 

Vuxnas lärande 



 

• Hur upplever du att de kunskaper om vuxnas lärande som du tillägnat dig under 

momentet 

kan relateras till ditt eget lärande? 

•Reflektera över portfoliometoden: Hur ser du på portfoliometoden som verktyg för att 

få 

stöd i sitt eget lärande och som ett redskap för att identifiera och utveckla kunskaper 

och 

kompetenser? 

 

Fostran och socialisation 

· Hur upplever du att du har ”fostrats” inom akademin? (exemplifiera genom dina 

universitetsstudier generellt och/eller dina studier i pedagogik) 

o Hur upplever du att den ideala studenten ska vara, vilka normer och värderingar 

tycker 

du framträder i din kontakt med akademin? 

o Hur relaterar du den föreställningen till den bild du har av dig själv som student? 

o Vilken roll spelar portfoliometoden i att skapa den ideala studenten? 

· Har din syn på ditt eget lärande förändrats under kursen? Motivera ditt svar. ( Ni som 

läst 

tidigare delmoment relaterar även till dessa) 

o Vilken roll har lärarna och dina kurskamrater spelat i din lärprocess? 

Exemplifiera med hjälp av de uppgifter du gjort på kursen/momentet. 

 

 

 

 


