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Sammanfattning  

Bakgrund: En av tre universitetsstudenter läser idag via nätbaserade kurser. Nätbaserat lärande är 

flexibelt och baseras på asynkron kommunikation, men studentgenomströmningen är lägre än på 

campuskurser. Forskning har visat att nätbaserade lärgemenskaper byggs upp av tre delar; kognitiv 

närvaro, lärarnärvaro och social närvaro. Forskning rörande universitetslärares och distansstudenters 

egen upplevelse av betydelsen av beståndsdelen social närvaro för nätbaserade lärgemenskaper sker via 

enkät-eller intervjustudier. Syfte: Studien syftar till att genom en kvalitativ ansats beskriva 

universitetslärares och distanssstudenters upplevelse av möjligheter och utmaningar med nätbaserat 

lärande och betydelsen av lärgemenskaper, med fokus på social närvaro, inom och vid sidan om 

nätbaserade kurser. Metod: Kvalitativa intervjuer med fyra universitetslärare och fyra distansstudenter 

samt  enkätundersökning med distansstudenter (n=29). Resultat: Distansstudenterna upplevde 

flexibiliteten inom nätkurser som både positiv (eftersom kurserna var tids- och ortsoberoende) och 

negativ (eftersom det fanns en risk för isolering och nätverksbyggandet var begränsat). Både 

distansstudenter och universitetslärare upplevde oro för att vara osynliga på nätkurser. Kunskapsvinst 

var den viktigaste faktorn bakom studenternas deltagande i en lärgemenskap. Vid en jämförelse av 

universitetslärares och distansstudenters beskrivningar av fenomenet lärgemenskap identifierades fyra 

teman; gruppkänsla, samarbetslärande, motivation och kommunikation. Dessa teman överlappar delvis 

med de fyra teman som utsagorna om social närvaro kunde delas in i: att vara synlig, deltagande, att 

upplevas verklig och gruppkänsla. Medan universitetslärarna beskrev vad social närvaro innebar var 

distansstudenternas utsagor inriktade på deras upplevelse. Universitetslärarna sökte genom 

lärarnärvaro och kursupplägg initiera samarbetslärande. Studentinitierade lärgemenskaper upplevdes 

dock mer betydelsefulla av distansstudenterna. Diskussion:  Den sociala närvarons betydelse för att 

främja lärandet inom en lärgemenskap lyfts av informanter från båda grupperna. Kunskap om 

universitetslärare och distansstudenters upplevelse av lärgemenskaper generellt och specifikt social 

närvaro kan i förlängningen ha betydelse för framtida kursutvecklingsarbete och motivera utveckling av 

nya pedagogiska verktyg inom nätbaserade kurser. 

 

 

Nyckelord: Enkät- och intervjustudie, lärgemenskap, nätbaserat lärande, social närvaro.  
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Inledning  

Samhällets snabba teknikutveckling har förändrat synen på formellt och informellt 

lärande. Inom högskolan, till exempel, möjliggör nätbaserad undervisning högre grad 

av flexibilitet och tillgänglighet, jämfört med traditionell campusundervisning. IT-

hjälpmedel som lärplattformar för  synkron, asynkron och blandad kommunikation 

används idag av mellan många universitetslärare och universitetsstudenter i Sverige 

(Jaldemark, 2013). Högskolevärlden genomgår, nationellt och globalt, en genom-

gripande förändringsprocess rörande studenternas studiemönster. Var tredje student 

på svenska universitet och högskolor läser idag nätbaserade distanskurser (antalet 

nätbaserade kurser ökar dessutom stadigt) och en av fyra nätstudenter studerar heltid 

(Jaldemark, 2013; SCB 2014).  I exempelvis USA läste en av två universitetsstudenter 

på privata universitet nätbaserade kurser och en av tio på offentliga universitet och 

antalet ökar (US Department of Education, 2016). US Department of Education har 

lagt fram en metaanalys som visade att nätbaserat lärande är likvärdigt, eller 

effektivare, än lärande som sker på campus (US Department of Education, 2009). 

Lärmiljöerna begränsas inte längre av fysiska campus, geografisk närhet eller tidszon. 

Digital kommunikation möjliggör att lärandemiljöer skapas i ”...pedagogiska rum och 

det öppna livet på olika sociala plattformar” (SFHU, 2016, s. 7). Idag erbjuder minst 

sju svenska högskolor* även öppna nätkurser (MOOC:s) utan antagningskrav och fler 

planerar starta inom kort (UKÄ, 2017).  

Förändrade studiemönster innebär förändringar för både studenter och lärare som 

arbetar inom undervisning på högskola. Nätbaserat lärande innebär även utmaningar 

för både studenter och lärare som social isolering, ökat studentansvar, krav på god 

digital kompetens hos studenterna och ökat antal avhopp, vilket har lyfts fram av 

nationella och internationella forskargrupper (Lowenthal & Snelson, 2017; Jaldemark, 

2013). Westerberg och Måralds (2006) forskning visade att studenter på nätbaserade 

svenska högskolekurser oftast var äldre (än den genomsnittlige campusstudenten) och 

ofta yrkesverksamma med familj vilket överensstämmer med min egenupplevda bild. 

Mitt eget intresse för lärande inom nätbaserade  

 

* Chalmers Tekniska högskola, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, 

Mittuniversitetet, Stockholms universitet, och Uppsala universitet.
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högskolekurser baseras på min yrkeserfarenhet som lärare inom farmaci där jag både 

undervisat på traditionella campuskurser och nätbaserade distanskurser.  

  

Avhoppsfrekvensen på nätbaserade kurser är större än från traditionella 

högskolekurser (SCB, 2012). Bristen på social närvaro och social interaktion inom 

kurser har lyfts fram som tänkbara orsaker till detta av bland andra  (Joksimovic, 

Gaševic´,Kovanovic, Riecke & Hatala (2015). Exempelvis kan låg aktivitet i 

diskussionsforum på nätkurser vara ett tecken på studenter i riskzonen för att hoppa 

av sina studier och lämna kurserna (Gaševic, Adescope, Joksimovic  & Kovanovic, 

2015).  

 

Studenter och lärares upplevelse av betydelsen av en digital lärgemenskap för lärandet 

är i detta sammanhang en fråga jag vill lyfta fram. Den digitala lärgemenskapen byggs 

upp av  tre beståndsdelar; kognitiv närvaro, lärarnärvaro och social närvaro 

(Anderson, 2008; Keller & Lindh, 2011) men  jag har i min kandidat-uppsats valt att 

fokusera på beståndsdelen social närvaro. Relationer och socialt sammanhang online 

har för dagens unga vuxna samma betydelse som relationer i verkliga livet (Vigmo & 

Lantz-Andersson, 2013) och gränsen mellan det den privata och studentidentiteten 

suddas ut, men så är det kanske inte för lärarna (Jabar & Kennedy, 2017).  

Internationella studier  har visar att lärare på universitetsnivå oftare söker skapa en 

gräns mellan sina privata sociala medier och sociala medier som används i 

undervisningen och är synliga för studenterna. Men eftersom  sociala medier har 

fördelen av snabb kontakt med studenterna väljer lärarna ändå att använda dem (Jabar 

& Kennedy, 2017).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om distansstudenters och 

universitetslärares  

a) upplevelser av möjligheter och utmaningar med nätbaserade distanskurser. 

b) upplevelser av nätkurser, med fokus på social närvaro och hur och var den 

utvecklas. 

Studien utgår ifrån Garrison (2011) och Andersons (2008) teorier om interaktion 

mellan lärare och student för en lärgemenskaps uppbyggnad. Jag har valt att fokusera 

på social närvaro i lärgemenskaper, och tanken är att detta ska i sin tur bidra till att 

utveckla det övergripande begreppet lärgemenskap. 

Studiens frågeställningar är följande: 

● Vad kännetecknar enligt distansstudenterna och universitetslärarna 

möjligheterna och utmaningarna med nätbaserade distanskurser?  

● Vad är en lärgemenskap och vilka faktorer påverkar enligt distansstudenterna 

och universitetslärarnas en  lärgemenskap? 

● Hur upplever lärare och studenter sin egen betydelse för att skapa och 

upprätthålla social närvaro inom en lärgemenskap? 
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Tidigare forskning 

Jag har i min bakgrund valt att fokusera på forskning rörande social närvaro i 

lärgemenskaper. 

 

Lärgemenskapens delar 

Deltagandet och upprätthållandet av relationer är grund för allt nätbaserat lärande och 

som Hrastinski säger  ”...lärandet sker kontinuerligt och därför bör utbildnings-

institutioner stödja ett ständigt pågående lärande” (Hrastinski, 2011, s. 41).  

En nätbaserad lärgemenskap  är uppbyggd av tre beståndsdelar (fritt efter Garrison, 

2011, The community of Inquiry model; Anderson, 2008). 

(a) kognitiv närvaro (eng. cognitive presence), fördjupad ämneskunskap, 

(b) lärarnärvaro (eng. teaching presence), strukturerat kursupplägg och aktiva lärare  

(c) social närvaro (eng. social presence), grupp- och samhörighetskänsla  

I de tre delarnas gränsytor sker överlappningar som exempelvis skapar lärarnärvaro 

och social närvaro tillsammans lärklimatet inom en nätbaserad kurs (Keller & Lindh, 

2011).   

 

Vad innebär begreppet social närvaro 

Begreppet social närvaro är enligt Garrison (2011) uppbyggt kring:  

(i) mellanmänsklig kommunikation (eng. interpersonal communication) som humor, 

personlig, självutlämnande kommunikation) 

(ii) öppen kommunikation (eng. open communication) att skapa ett öppet kursklimat 

och interaktion i gruppdiskussioner  

(iii) kommunikation för att skapa sammanhang (eng. cohesive communication), att  

använda förnamn, hälsningsfraser och tillrop, skapa intimitet, tillhörighet och 

sammanhang.  

Garrisons beskrivning av social närvaro innefattar förmågan att identifiera sig med 

studiekamrater, kommunicera i en förtroendeskapande miljö på kursen, utvecklandet 

av personliga relationer och att som kursdeltagare våga ge uttryck för personlighet 
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(Garrison, 2011).  Social närvaro är en successiv process där studenterna först måste 

identifiera sig med gruppen, känna tillit och kommunicera innan meningsfulla sociala 

relationer kan bildas och lärande kan ske inom lärgemenskapen (Garrison, 2010). 

 

Olika definitioner av begreppet social närvaro  

Ett flertal olika definitioner och innebörder av begreppet social närvaro används idag 

inom forskningsvärlden (Lowenthal & Snelson, 2017). De olika definitionerna på social 

närvaro kan enligt Lowenthal och Snelson (2017)  inordnas i teman:  ”...being there, 

being real, projecting, connecting och belonging”  (Lowenthal & Snelson, 2017, s. 144). 

Lowenthal och Snelson (2017, s. 144) skriver: ”…social presence […] is the ability to 

perceive others in an online environment”, medan Garrison (2009) definierar social 

närvaro som: ”…ability of participants to identify with the community (eg. course of 

study), communicate purposefully in a trusting environment, and develop 

interpersonal relationships by way of projecting their individual personalities” 

(Garrison, i Lowenthal & Dunlap, 2014, s. 23). Men precis som det nätbaserade 

lärandet ständigt genomgår en utvecklings-och förändrings-process genom 

introduktionen av nya IT-hjälpmedel och undervisningsformer, genomgår även 

begreppet social närvaro kontinuerlig förändring.  

 

Lowenthal and Snelson (2017) för fram att det bland forskare finns en överlappning 

där definitionen social närvaro inte alltid definieras utan beskrivs: "Researchers often 

confuse what social presence is with what social presence does” (Lowenthal, 2017, s. 

138).  Medan andra forskare pekar på att kulturella faktorer måste vägas in i begreppet 

social närvaro (Pugsley, 2011). 

 

Betydelsen av social närvaro för lärande, motivation och studieframgång 

Forskning har visat att social närvaro inom nätbaserade kurser korrelerar både med 

motivation och bildandet av en lärgemenskap. Social närvaro kunde även kopplas till 

studenternas upplevelse av kunskapsinhämtning och studieframgång  (Richardson & 

Swan, 2003). Studenter som upplevde en högre grad av social närvaro inom 

nätbaserade kurser var nöjdare med undervisningen och lärarna. Richardson & Swan 

(2003) fann även en korrelation mellan upplevelsen av social närvaro och självupplevd 
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kunskapsvinst. Detta resultat bekräftas av Jokismovic et al. (2015) som visade att 

studenter som känner ett sammanhang inom en digital lärgemenskap blir mer 

motiverade och har en positivare inställning till kursinnehåll och lärare. Detta speglas 

enligt Joksimovic et al.  (2015) även i en lägre avhoppsfrekvens. Yang, Baldwin  & 

Snelson (2017) menar dock att nyttoaspekten är den viktigaste faktorn för 

genomströmning på nätbaserade universitetskurser. En  direkt relation mellan 

kursens innehåll och framtida karriär gav högre motivation att slutföra 

universitetsstudierna (Yang et al., 2017) 

 

En nyligen publicerad finsk studie (Rasi & Vuojärvi, 2017) har sökt lösa problemet med 

avsaknad av direkt kommunikation genom att introducera ljudinspelad feedback på 

gruppinlämningsuppgifter. Forskarna fann att antal revisioner minskade med 

ljudinspelad, istället för skriftlig, formativ feedback, och studenterna var generellt 

nöjda med en integrerad feedback. Att blanda text (asynkron) och ljudinspelning (Rasi 

&  Vuojärvi, 2017) eller att möjliggöra för synkron kommunikation mellan lärare-

student och  studenter emellan på en lärplattform (Lowenthal & Dennen, 2017) kan 

vara sätt att skapa en närmare relation mellan universitetslärare och distansstudenter 

på nätkurser.  

 

Lärar- eller studentinitierade lärgemenskaper  

Lowenthal och Dennen (2017) menar att frågan om kommunikation i lärar- eller 

studentinitierade lärgemenskaper mellan lärare och studenter och studenter emellan 

på nätkurser är sammankopplad med komplexa begrepp som identitet. Garrison (2011) 

menade att en gemensam identitet är en förrutsättning för att en lärgemenskap med  

sociala närvaro skall skapas och  för att studenterna skall kunna samarbeta.  

 

Dennen och Burner (2017) har även visat att universitetslärare använder Facebook 

istället för, eller som ett komplement till, en lärplattform. Men frågan om att som 

universitetslärare använda sociala medier i undervisning är komplex.  Dennen och 

Burner (2017) visade att användning av Facebook för kommunikation mellan lärare 

och studenter och studenter emellan suddade ut gränsen mellan det privata och 

professionella. Självbilden vissa studenter byggt upp på sociala medier överensstämde 
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inte alltid med identiteten som student, vilket innebar att vissa studenter valde att vara 

inaktiva i lärgemenskaper på sociala medier där de olika identiteterna överlappade. 

Begreppet ”content collapse” betyder att olika sociala nätverk trängs och överlappar i 

den digitala världen. Detta resulterade i ökad stress på nätkurser där deras privata 

sociala liv blandades med studentrollen (Denner & Burner, 2017). 

Ryberg, Davidsen & Hodgson (2017)  har studerat hur studenter använder sociala 

medier för att kommunicera inom en grupp och  har visat att nomadiska samarbets-

grupper, samarbetsgrupper vars sammansättning varierade mellan olika uppgifter,   

som var studentinitierade använde både digitala och fysiska kommunikations-

teknologier i sitt samarbete.  

 

Betydelsen av social närvaro för att identifiera risk för kursavhopp 

Shelton, Hung och Baughman (2016) har genom en modell för att mäta aktivitets-

frekvensen identifierat nära 80% av  studenterna på forskarutbildningsnivå som 

riskerade avbryta nätkurser efter tio veckors studier av  kurs som sträckte sig över 

vårterminen 2014 vid Boise State University, USA. Shelton et al. (2016) diskuterade 

även en som de beskriver ”holiday-effekt” att fler avhopp bland inaktiva studenter 

skedde precis efter en längre ledighet. Genom att analysera aktivitetsfrekvensen på en 

lärplattform ifråga om inlämningar, svarstid i diskussionsforum och inloggningar 

kunde Shelton, Hung och Lowenthal (2017) i en uppföljande studie identifiera nära 

90% av de studenterna i riskzonen för avhopp. Utmaningen ligger dock i att utarbeta 

strategier för intervention för dessa studenter för att motivera dem att slutföra sina 

studier. Shelton et al. (2017) tar upp orienteringskurser, kurser i studiemotivation och 

möjlighet till individuell handledning eller studenthandledning som några exempel på 

interventionsmöjligheter för studenter i riskzonen. Detta bekräftar Gaševic´et al. 

(2015) resultat som visade att  lägre aktivitet i diskussioner på nätkurser kunde  vara 

ett tecken på att en  student var i i riskzonen för att hoppa av sina studier och lämna 

kursen.  

Social närvaro och samarbete inom gruppen 

So och Brush (2007) visade en statistisk korrelation mellan samarbetslärande och 

social närvaro. Studenter som upplevde social närvaro (intimitet och sammanhang) 

var i högre grad motiverade att delta i samarbetslärande på nätkurser. Forskningen 

lyfte även fram betydelsen av digitala IT-hjälpmedel för studenternas upplevelse av 
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social närvaro. Nätbaserat lärande kan för vissa studenter begränsas av avsaknad av 

mellanmänsklig kommunikation, andra upplever det nätbaserade klassrummet som 

mer tillåtande för introverta och blyga att våga framföra åsikter (Jaldemark, 2010; So 

& Brush; 2007). Remesal och Colomina (2013) visade i en kvalitativ fallstudie av en 

mindre grupp lärarstudenter att social närvaro kan bidra till att det skapas ett positivt 

lärklimat, goda relationer studenter emellan och att studenternas lärande främjas både 

i gruppen och individuellt.  

 

Jaldemark (2010) visade att det bland sjuksköterskestudenter (nätbaserad kurs med 

fysiska träffar)  bildades en  stark sammanhållen grupp med normer och värderingar. 

Resultaten bekräftades av Diep, Cocquyt, Zhu och Vanwing (2015) som menade att 

studenter som träffar sina kurskamrater ansikte-mot-ansikte vid fysiska kursträffar 

var mest aktiva i lärgemenskaper på nätbaserade kurser. Diep et al. (2015) visade att 

deltidsarbete, deltagare med lägre utbildningsnivå och kvinnor var mest aktiva inom 

nätbaserade kurser. Deltidsarbetande deltagare uppvisade högre aktivitetsgrad i 

gruppen. Studien visade även att socialt kapital (känsla av gemenskap, gruppkänsla 

och positiv inställning till kurskamrater) korrelerade med studieframgång (Diep et al., 

2015).   

 

Studenters och lärares subjektiva upplevelse av social närvaro 

En begränsning rörande befintlig forskning om social närvaro är att studierna till 

största del bygger på enkätmetoden. Flera olika Likert-skalor har använts för att 

studera en eller flera dimensioner av social närvaro varför direkta jämförelser av 

resultat är svåra. Dock, endast ett fåtal intervjustudier med fokus på studenternas 

upplevelse av social närvaro inom nätbaserade kurser har publicerats (jmf Kim, 2007; 

Jabar & Kennedy, 2017). I sin studie använde sig Kim (2007) av metodtriangulering 

(enkät, intervju, observation och textdata på lärplattform). Resultaten visade att 

enkätresultaten inte speglade studenternas egen upplevelse av social närvaro från 

intervjuerna. En gruppkänsla skapades successivt när deltagarna lärde känna varandra 

och deltagarna intog olika sociala roller i det digitala klassrummet (Kim, 2007). Detta 

stöds av Jabar och Kennedy (2017) som visade att studenterna upplevde skapandet av 

vänskapsrelationer inom kursen betydelsefullt för lärandet och fann en korrelation 

mellan tillit och emotionellt stöd och ökat lärandet inom nätkurser. Jaber och Kennedy 
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(2017) utgick ifrån Goffman koncept och menar att självbilden är ett skådespel med en 

publik. 

 

Hamid, Waycott, Kurnia och Chaing (2015) använde sig i sin studie av fokusgrupps-

intervjuer med universitetsstudenter (Australien och Malaysia). Studenternas 

övergripande intryck var att social interaktion inom kurser bidrog till en upplevd 

kunskapsvinst. Kurser med hög social närvaro ansågs både roligare och mer lärorika. 

Den IT-hjälpmedel som studenterna använde var framförallt lärplattformsforum, 

Facebook, bloggar och twitter (Hamid et al., 2015). 

 

Forskningen som framförallt är baserad på enkätstudier visar på betydelsen av en 

lärgemenskap för studenternas motivation, upplevelser och kunskapsvinst. Att delta i 

en lärgemenskap kan motivera deltagarna, ge ökad upplever kunskapsvinst och 

gruppkänsla. Men ett begränsat antal kvalitativa intervjustudier (jmfr Kim, 2007; 

Jabar & Kennedy, 2017) har studerat distansstudenters subjektiva upplevelse eller 

jämfört distansstudenter och universitetslärares upplevelse av betydelsen av 

lärgemenskaper och social närvaro inom en nätbaserade kurser. Inom detta området 

behövs resultaten från enkätstudierna kompletteras med resultat från kvalitativa 

intervjustudier (semi-strukturerade kvalitativa intervjuer eller fokusgrupps-

intervjuer) för att bidra med ökad kunskap inom området. 

 

Metod 

Val av metod 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag i min uppsats använda en i huvudsak 

kvalitativ ansats och fördjupa mig i studier av ett fenomen, i detta fall att söka förstå 

enskilda informanters (universitetslärares och universitetsstudenters) upplevelser. 

Som uppsatsförfattare söker jag se omvärlden ur informanternas synvinkel och 

kunskapen bygger på informanternas egna erfarenheter och upplevelser (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014; Fejes & Thornberg, 2015). Jag har valt att utgå ifrån en 

hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt och fokusera på mina informanters 

subjektiva upplevelse av fenomenet social närvaro,  och dess betydelse för 
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lärgemenskaper som jag kommer tolka med hjälp av den hermeneutiska cirkeln 

(Thomasen, 2011). För insamling av kvalitativa data finns flera möjliga metoder; 

intervjuer, enkäter, fokusgrupp, observation eller textanalys (Bryman, 2011).  

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med universitetslärare och distans-

studenter på nätkurser. För att ytterligare söka bredda kunskapen inom området har 

jag valt att komplettera intervjudelen med en enkätundersökning bland distans-

studenterna som stöd för mina tolkningar av utsagorna. Fokuset ligger med andra ord 

inte primärt på att med hjälp av enkäten utföra en kvantitativ undersökning. Bryman 

(2011) beskriver studier som både innehåller kvalitativa och kvantitativa metoder som 

mixed methods. Det finns flera fördelar med att blanda kvalitativa och kvantitativa 

metoder som möjlighet att triangulera resultat och att genom kompletterande metoder 

förstärka, utveckla och förtydliga resultat (Bryman, 2011).  

I denna studie har metodtriangulering (intervjuer, webbetnografi och enkäter) 

används. I kvalitativa studier används ofta metodtriangulering för att validera resultat 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014) och få en bättre bild av fenomenet som studien 

ämnar studera. Resultaten av enkät och intervjudelen redovisas separat under resultat 

men diskuteras tillsammans under diskussionen. Enkätens resultat har  sammanställts 

i bilaga 5. 

 
 

Enkät 

Inspiration till enkätens utformning och innehåll hämtades från litteratursökningen 

(Hamid et al., 2015; Bryman, 2011). Enkätmetoden möjliggjorde för mig att nå ett 

större antal deltagare (respondenter) på relativt kort tid. Genom att använda en enkät 

kunde jag även undvika att mina åsikter påverkade respondenternas svar. I fallet med 

intervjuer där det skapas en relation mellan intervjuare och informant finns risk för 

intervjueffekter (att den intervjuade påverkas av intervjuaren. Men metodens stora 

nackdel är risken för stora bortfall av svar (Bryman, 2011).  
 

Intervju 

Ahrne och Svensson (2015) menar att intervjustudier är en flexibel och enkel 

forskningsmetod för  att studera och söka förklara samhällsfenomen. De senaste årens 

IT-utveckling har dock även påverkat formen kring kvalitativa intervjuer. Dessa sker 
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idag sker inte bara ansikte-mot-ansikte eller även via telefon, Skype, e-post eller 

dagboksanteckningar. Intervjuguiden  är dock ”...lika central [...] i andra former av 

intervjuer [...och...] att planera sina frågor och formen för intervjun” (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 39).  

Semi-strukturerade intervjuer  

För att få distansstudenternas upplevelser av fenomenet social närvaro, och på så vis 

bättre förstå det övergripande begreppet lärgemenskap valdes ett semi-strukturerat 

upplägg.  Denna typ  av semi-strukturerat upplägg kan enligt Hjerm, Lindgren & 

Nilsson (2014) skapa goda möjligheter till  flexibilitet  och möjliggjorde både för mig 

som uppsats- författare att genom följdfrågor få fördjupad förståelse och gav 

informanterna möjlighet att utveckla sitt resonemang. Samtalet styrs i detta fall av 

informanten och jag som intervjuare kan variera ordningen på temana  (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson; 2014; Bryman, 2011).  Intervjuguiden skapades utan fasta frågor 

och byggdes upp kring teman med fokus på subjektiva upplevelse av nätbaserat 

lärande, lärgemenskap och social närvaro (se bilaga 2.1). 

 

E-postintervjuer  

För att undersöka universitetslärarnas subjektiva upplevelse användes e-post-

intervjuer (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014; Ahrne & Svensson, 2015) med fem fasta 

frågor som kretsade kring möjligheter och utmaningar med nätbaserat lärande, 

lärgemenskap och social närvaro. Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) för fram att  

webbetnografi i form av exempelvis intervjuer via e-post ger  tillgång till informantens 

egen textbaserade kommunikation utan att behöva  transkribera insamlat material.  

 

Valet av webbetnografi baserades på svårigheten att nå universitetslärare som hade 

möjlighet att avsätta tid för en intervju. Genom att använda webbetnografi gavs 

universitetslärarna dels möjlighet att besvara intervjun vid en för dem passande 

tidpunkt, dels gav en epostintervju informanterna möjlighet att besvara och gå 

tillbaka till frågor. Genom att använda intervjuer via e-post uppkommer ingen risk för 

att informantens svar begränsas och påverkas av intervjuaren, så kallade  

intervjueffekter (Bryman, 2011).  Men genom att jag använde mig av epostintervjuer 

har  min möjlighet till fördjupad förståelse genom utvecklade resonemang och 

följdfrågor uteblivit. Ahrne och Svensson (2015) för fram risken med att fel-levererade 
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eller för sent levererad epost  kan påverka svarsfrekvensen och informant-underlaget. 

Jag har därför valt att använda mig av en sista svarsdag och även skickat ut en 

påminnelse till mottagarna. Hälften av lärarna gav möjlighet till en kortare 

kompletterande telefonintervju där jag som uppsatsförfattare hade möjlighet att be 

dem utveckla sina resonemang. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) skall minst sex till åtta informanter väljas ut  för en 

kvalitativ intervjustudie för att skapa trovärdighet och minska risken för  att enskildas 

uppfattningar färgar resultatet. Utifrån kandidatkursens tidsram har jag valt att 

begränsa antalet intervjuer till sammanlagt åtta (fyra distansstudenter och fyra 

universitetslärare).  

 

Urval                                                                                                                                                    

För att nå studiens syfte i enkätdelen och intervjudelen har jag använt mig av olika 

typer av urval. 

 

Enkät 

För enkäten har jag använt mig av ett ett målinriktat urval  då jag valt att vända mig 

till studenter som studerar på nätbaserade distanskurser via tre Facebookgrupper för 

distansstudenter. Mitt mål var att komma i kontakt med informanter med aktuell 

erfarenhet av nätbaserat lärande på högskolenivå.  Mina inklusionskriterier var: aktiv 

distansstudent på  nätbaserad kurs och att informanten ger informerat samtycke till 

att enkätsvaren används till angivet syfte genom sitt deltagande. För att undvika att 

resultaten färgades av en grupps åsikter har jag valt att vända mig till studenter från 

flera vetenskapsområden. Sammanlagt har 81 studenter haft tillgång till enkäten och 

29 fullständigt besvarade svar har inkommit. För att avgränsa har endast svar som 

kommit in inom svarstiden (171105-171115) tagits med i resultatdelen.  

 

Intervju 

För intervjudelen har jag använt mig av både ett målinriktat urval och ett snöbollsurval 

för att inkludera informanter med bred kunskap inom forskningsområdet (Bryman, 

2011). Genom att använda ett målinriktat urval har jag valt att lägga fokus på att 
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identifiera informanter (studenter och lärare) som med sina utsagor kunnat delge mig 

största möjliga mängd kunskap om studieområdet.  

 

En kortare inbjudan till deltagande i en kvalitativ intervju riktat till ett målinriktat 

urval distansstudenter lades upp i tre slutna Facebookgrupper. Ahrne och Svensson 

(2015) menar dock att ett urval där informanter söks inom ett socialt nätverk 

(exempelvis Facebook) kan anses vara ett snöbollsurval då gruppen möjliga 

informanter kan i detta fall antas ha liknande studieerfarenheter. Av fem 

distansstudenter som anmälde intresse för att delta uppfyllde alla de uppsatta 

inklusionskriterierna: aktiv distansstudent på en nätbaserad kurs, minst två terminers 

nätbaserade distansstudier, frivilligt deltagande utan ersättning, men pga svårighet att 

finna intervjutid  exkluderades en deltagare innan studiestart.  Alla studenterna var 

kvinnor med minst två terminers studier på nätbaserade kurser (mellan två och åtta 

terminer) vid tre olika svenska högskolor. Som aktiva studenter räknades studenter 

registrerade på nätbaserade distanskurser ht17.  

 

För urvalet av lärarinformater till intervjudelen ställdes följande inklusionskriterier 

upp: universitetslärare aktiv inom undervisning på nätbaserade distanskurser med 

eller utan fysiska träffar och att informanten  ger informerat samtycke till deltagande 

genom att skicka in e-postintervjun till uppsatsförfattaren. 

 
Genomförande av studie                                                                                                                           

I detta avsnitt presenteras genomförande av både enkät-och intervjudelen. 

 

Enkät 

Eftersom enkätens  frågor riktade sig till distansstudenter på nätkurser har  jag valt 

att konstruera enkäten med hjälp av Google Forms för att kunna sprida den digitalt. 

En enkät som personligen delas ut i pappersformat av uppsatsförfattaren har högre 

svarsfrekvens än en digital då respondenterna i det första fallet har möjlighet att ställa 

frågor om enkäten till uppsatsförfattaren. En digital enkät är dock ett enkelt och billigt 

sätt att nå en större mängd potentiella respondenter (Bryman, 2011). 
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Enkätkonstruktion 

I enkäten har jag valt att använda mig av inledanden bakgrundsfrågor, slutna frågor 

relaterade till studiens syfte och frågor där respondenterna fick ta ställning till ett 

antal påståenden på en Likertskala (1= instämmer inte alls, 5= instämmer helt). Enligt 

Bryman (2011) används Likertskalor för att studera respondenternas attityd till ett 

visst begrepp, i detta fall till lärgemenskaper. Eftersom slutna frågor med fasta 

svarsalternativ och frågor som mäter attityd förenklade kodningen av resultat och 

eftersom enkäten kompletterades av intervjudelen har jag utifrån uppsatsens tidsram 

valt att inte använda öppna frågor. Öppna frågor hade kunnat ge respondenterna 

större möjlighet att svara utifrån sin egen uppfattning men hade inneburit en mer 

tidskrävande kodning av data (Bryman, 2011). 

 

Jag har utgått ifrån studiens syfte och frågeställningar då jag författat enkäten. 

Enkäten bestod av fyra delavsnitt; bakgrund, upplevelse av nätbaserade distans- 

kurser, upplevelse av lärgemenskap och kommunikation med IT-hjälpmedel. Jag har 

valt att ställa fem bakgrundsfrågor (kön, ålderskategori, antal år som aktiv distans-

student på nätkurser, akademisk nivå, vetenskapsområde) för bredare kunskap om 

mina respondenter. I  avsnitt 3, distansstudenternas attityd till lärgemenskap, har jag 

tagit inspiration från tidigare publicerad forskning inom ämnet (Hamid et al., 2015). 

En kopia av enkäten finns tillgänglig i bilaga 4. För att undvika bortfall har jag sökt 

utforma en så enkel och tydlig enkät som möjligt utan frekvensord och på startsidan 

angett studiens syfte, etiska frågeställningar och kontaktinformation. Enligt Bryman 

(2011) minskar bortfallet med ett tydligt  syfte och lättförstålig uppbyggnad av en 

enkät.   

 

Den webbaserade, anonyma enkät testades först på två frivilliga testpersoner som 

fick ge kommentarer och feedback på enkätens uppbyggnad och frågornas innehåll. 

Båda testpersonerna hade egen erfarenhet som studenter på nätbaserade kurser. 

Efter att ha förtydligat vissa av påståendena i fråga 3 färdigställdes enkäten i Google 

Forms. Studien laddades upp inom tre slutna Facebookgrupper öppna för distans- 

studenter på nätbaserade kurser via en länk till Google Forms 171105. Efter ca tre 

vardagar gick en första påminnelse gått ut och en andra inom ca fem vardagar. 

Bryman (2011) menar att påminnelser är ett sätt att öka svarsfrekvensen och minska 
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bortfallet om enkäterna skickas via e-post. Enkätens svar fördes därefter över till 

Microsoft Excel innan databearbetning. 

 

Intervju 

I intervjuavsnittet redovisas konstruktion och genomförande av e-postintervjuer och 

fördjupade telefonintervjuer med universitetslärarna och semi-strukturerade 

intervjuer med distansstudenterna.   

 

Epostintervju  

Epostintervjun riktad till universitetslärarna innehöll fem öppna frågor för att jag som 

studieförfattare skulle får möjlighet att ta dem av universitetslärarnas subjektiva egna 

upplevelse. Frågeställningarna var inspirerade av litteraturgenomgången och ämnade  

att i vissa fall kunna jämföras med distansstudenternas uppfattningar. För att nå 

universitetslärare som frivilligt ställde upp som informanter skickades ett 

informationsbrev och e-postintervju (bilaga 3) via e-post till tio universitetslärare (fyra 

män och sex kvinnor verksamma vid Umeå och Uppsala universitet inom två 

vetenskapsområden; samhällsvetenskap respektive medicin och farmaci). E-post och 

kontaktuppgifter till informanterna har samlats in via universitetens personal-

kataloger. Urvalet av högskolor baserades på att jag studerat mina två 

grundutbildningar vid dessa högskolor. En påminnelse skickades efter fem arbets-

dagar till möjliga deltagare. Sammanlagt har sex universitetslärare svarat på förfrågan 

om deltagande, fyra (tre män och en kvinna) samtyckt till att delta och besvarade e-

postintervjun, två universitetslärare (två kvinnor) tackade nej pga tidsbrist och övriga 

har inte svarat. Av de fyra  universitetslärare som besvarade e-postintervjun har två 

deltagit i en  fördjupande telefonintervju (ljudinspelning). 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

Utformningen av intervjuguiden skapades efter studiens syfte och frågeställningar och 

kretsade kring upplevelse av en lärgemenskap (bilaga 2). Jag har utgått ifrån Kvale och 

Brinkmanns (2014) rekommendation att skapa frågekategorier för struktur på 

intervjuguiden. Jag har använt mig av sonderingsfrågor för fördjupad förståelse och 

uppföljningsfrågor för att få informanten att utveckla sitt resonemang. Jag har även 
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sökt använda en indirekt fråga angående upplevelsen av könsskillnader i deltagande 

inom lärgemenskaper.  

 

Intervjuguiden bestod av följande teman: (i) Upplevelse av fördelar och utmaningar 

med undervisning på nätbaserade kurser, (ii) Betydelsen av en aktiv lärgemenskap 

social gemenskap för lärandet (iii) Faktorer som påverkar studenternas deltagande och 

aktivitet inom lärgemenskaper, (iv) Lärarnas betydelse för att det skall skapas en 

lärgemenskap och en social närvaro, (v) Faktorer som upplevs viktiga för att 

upprätthålla social gemenskap på en nätbaserad kurs, (vi) Upplevelsen av 

könsskillnader i deltagande inom en lärgemenskap på nätbaserade distanskurser. 

 
I fallet med distansstudenterna valdes intervjuer med internetunderstöd då inbjudan 

till möjliga deltagare i studien gick ut via tre geografiskt spridda Facebooknätverk. 

Intervjuer ansikte-mot-ansikte hade försvårat rekryteringen av frivilliga informanter 

villiga att delta utan ekonomisk ersättning. Möjliga informanter hade från sina studier 

god vana av synkron kommunikation via IT-hjälpmedel. Efter att frivilliga informanter 

tagit kontakt har ett urval skett utifrån studiens inklusionskriterier. Studenter som 

besvarat inbjudan skickades via e-post ett informationsbrev som innehöll fördjupad 

information om syfte, användning av insamlat intervjumaterial samt deras rättigheter 

enligt forskningsetiska principerna för humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning. 

Brevet har även informerat om intervjuns tidsåtgång och intervjuarens 

kontaktuppgifter (bilaga 1). Informanterna ombads ge önskemål angående tidpunkt 

för intervjun.  

 

Den intervjuades svar påverkas enligt Ahrne och Svensson (2015) av det sociala rum 

(arbetsplats eller hem) där intervjun genomförs. Mot denna bakgrund har jag valt 

samma sociala miljö för alla intervjuer, hemmet med internetunderstöd (Messenger, 

ljudinspelning). I ett fall har intervjun på grund av  tekniska problem skett skriftligen 

via Messenger chat. Intervjuerna startade med att informanten informerades om att 

ljudinspelningen startat. Som intervjuare har jag startat varje intervju med en 

kortfattad beskrivning av upplägget varefter ett muntligt informerat samtycke 

inhämtats.  
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Efter att alla teman besvarats avslutades intervjuerna med att informanten gavs tillfälle 

att utveckla resonemang och /eller gå tillbaka till tidigare besvarade frågor. Jag har 

parallellt med genomförandet noterat intressanta utsagor för att kunna ställa 

ytterligare frågor och fördjupa min förståelse för informantens subjektiva upplevelse.              

Innan studiens början genomfördes en pilotintervju för att testa intervjuguidens 

upplägg, frågor och tekniska hjälpmedel. Den intervjuade hade själv studerat på 

nätbaserade distanskurser (med fysiska träffar)  under två år och gav feedback både på 

min roll som intervjuare (tonläge, samtalston och samtalshastighet) och 

intervjuguiden vilket enligt Bryman (2011) är av betydelse för att utvecklas som 

intervjuare. 

 

Databearbetning 

Studiens empiriska material utgörs av enkäter, ljudinspelade intervjuer och e-

postintervjuer. Enkätstudiens material utgörs av 29 stycken fullständigt ifyllda enkäter 

(tio frågor). Intervjudelen utgörs av sammanlagt två timmars ljudinspelningar vilket 

inkluderar både de semi-strukturerade intervjuerna och två fördjupade 

telefonintervjuer med universitetslärare. Varje intervju består av mellan 10-30 

minuters inspelat material. E-postintervjuerna utgörs av ca 5-6 A4 sidor text. 

 

Enkät 

Databearbetningen av enkätstudiens slutna frågor med fasta svarsalternativ har skett 

med Microsoft Excel. Univariat analys där en variabel i taget analyseras har använts i 

studien. Enkät som metod innebär ofta ett högt bortfall.  Ju högre bortfall ett 

enkätmaterial har, desto större risk för att resultaten inte är rättvisande. Högt bortfall 

kan enligt Bryman (2011) exempelvis innebära att vissa deltagares åsikter färgar av 

resultaten på grund av att dessa överrepresenteras i materialet. Detta kan i sin tur 

påverka enkätstudiens slutsatser. Sammanlagt 81 distansstudenter hade tillgång till 

enkäten via  de tre Facebook-grupperna, av dessa har 29 fullständiga svar inkommit 

inom tiden, vilket ger en svarsfrekvens på 36%  och ett bortfall på 64%.  

 

Om bortfallet i en enkätstudie är > 20% bör författaren med hjälp av bortfallsanalys 

undersöka om de som besvarade enkäten har andra egenskaper än de som inte 
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besvarade enkäten. Både analysen av resultaten och bortfallsanalysen skall redovisas 

(Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). I detta fall har saknas information om varför 

respondenter som var medlemmar i Facebookgrupperna inte besvarade enkäten. Men 

en orsak till det höga bortfallet kan vara att en digital enkät i ett socialt flöde lätt 

förbises, att vissa studenter inte upplevde sig har en åsikt om enkätens syfte eller 

inaktivitet i inom gruppen varför de missade enkäten.  Genom att använda mig av 

Facebook för att distribuera enkäten har studenter utan sociala medier exkluderats 

vilket kan ha färgat resultaten (Ahrne & Svensson 2015). Det höga bortfallet gör att 

enkätresultaten inte ensamt kan anses representera distans- studenter i allmänhet. 

 

Intervju 

För att bearbeta intervjudata (transkription, kodning, tematisering och analys) har 

jag utgått ifrån fig 2.1 ”Den kvalitativa analysprocessen” i Hjerm, Lindgren & Nilsson 

(2014 s. 36). Efter transkription av de inspelade semi-strukturerade intervjuerna har 

kodning och tematisering av de transkriberade utskrifterna skett i  Microsoft Word 

(se exempel på  transkribering, kodning och tematisering tabell 1).  

 

De fördjupade telefonintervjuerna med universitetslärarna har transkriberats och 

lagts i samma dokument som svaren från de fyra e-postintervjuerna. Därefter har flera 

genom- läsningar av transkiberat material skett för att få en känsla för materialet 

innan den kvalitativa analysprocessen påbörjats.  

 

Kodningen har identifierat nyckelord/ centrala begrepp i informanternas utsagor.  

Därefter har dessa sorterats in under olika teman baserade på studiens syfte som  

fördelar och nackdelar med nätbaserat lärande, lärgemenskap och social närvaro och 

i underteman. Utifrån Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) resonemang om kvalitativ 

analys har jag sedan analyserat materialet  och sökt identifiera mönster och likheter 

för att kunna dra slutsater utifrån mönstren (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Jag 

har under analysprocessen arbetat med universitetslärarnas och distansstudenternas 

utsagor separat fram till analysen där jag även gjort jämförelser (tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på transkription, kodning, tematisering och analys från 

epostintervjun med  läraren Mikael och studenten Maja.  

Transkription Kodning Tematisering Analys 
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” Jag skulle säga att det är 
en stor utmaning att 
skapa en känsla av 
samhörighet bland 
studenterna i syfte att 
kunna främja 
erfarenhetsutbyte och 
kollaboration  
(Mikael, lärare 5-10 år) 
 

utmaning med 
nätkurser 
samhörighet 
 
främja 
erfarenhetsutbyt
e och samarbete 

Utmaningar med 
nätbaserade 
kurser 

Läraren Mikael 
upplever att det 
är viktigt att 
skapa social 
närvaro och 
samhörighetskä
nsla inom en 
nätbaserade kurs 
vilket gynnar 
studenternas 
samarbete inom 
kursen. 

 

Transkription Kodning Tematisering Analys 
Att ha tillgång till alla olika 
universitet och kunna 
välja precis vilka kurser 
man vill och inte kunna 
tänka på att det är 
ortberoende” 
Maja , distansstudent, 8 
terminer, 
samhällsvetenskap 

fördelar med 
nätkurser 
parallella 
kurser 
ortsoberoende 
studier 

Fördelar med 
nätbaserat 
lärande 

Studenten Maja 
ser möjligheten 
att kombinera 
kurser på flera 
högskolor som 
en stor fördel 
med nätbaserat 
lärande. 

 

Kvalitativ analys ”...är förvisso inriktad på enskildheter” (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014, s. 41) men som Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) för fram att så är analys av 

utsagor en iterativ process och analysen av både universitetslärares och 

distansstudenters utsagor har skett i flera omgångar.  

 

Transkriptionen av de semi-strukturerade intervjuerna med distansstudenterna har 

skett direkt efter varje intervjutillfälle eftersom  Ahrne och Svensson (2015) menar att 

intervjuerna kontinuerligt bör transkriberas och analyseras innan följande intervju 

för att se om mättnad nåtts. Begreppet mättnad i en kvalitativ studie uppnås när 

informanternas utsagor inte kan anses tillföra ny information om studiens 

frågeställningar, antal intervjuer som krävs för mättnad kan dock inte bestämmas 

innan studien startar (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Reliabilitet och validitet 

För att uppnå reliabilitet eller mätkvalitet enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) 

har intervjuerna med distansstudenterna spelats in. Hög reliabilitet kännetecknas av 

att resultaten blir densamma efter upprepade mätningar. Därför har jag efter 

transkription av varje intervju,  upprepat transkriptionen av samma material för att 
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undvika att material utelämnats eller se om jag missuppfattat något i informantens 

utsaga vid den första genomlyssningen. På detta sätt har jag förbättrat  

transkriptionens tillförlitlighet och sökt öka reliabiliteten. De transkriberade 

intervjuerna samt epostintervjuerna  har därefter skrivits ut, kodning, tematisering 

och analys har skett för hand.  

 

Validitet innebär att mäta det som avses i syftet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

uppnå god validitet har intervjuguidens frågor till distansstudenterna, e-post- 

intervjufrågorna och enkätupplägget utgått ifrån syftets tre frågeställningar.   

 

Forskningsetiska frågeställningar 

Enligt Vetenskapsrådets etiska principer skall etikprövning idag ske av all forskning 

som definieras ”som vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta 

ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå” 

(Vetenskapsområdet, 2017). Studien har utgått ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler rörande samtyckes-, informations-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Enkät 

Ifråga om enkäten har jag på enkätens startsida gett kortfattad information om 

studiesyfte, forskningsetiska riktlinjerna, planerad användning av insamlat material, 

tidsåtgång och kontaktuppgifter. Deltagarna informerades om att deras svar kommer 

behandlas anonymt. För bakgrundsinformation har deltagarna tillfrågats om kön, 

åldersspann, antal år som aktiva distansstudenter, akademisk nivå och  

vetenskapsområde. Enkätens information har endast studerats på gruppnivå för att 

säkerställa enskildas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017b). 

 

Intervju 

I intervjudelen har  all kontakt med  informanter och insamlat material behandlas 

enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017b). Alla transkriberade 

utsagor från universitetlärare och distansstudenter har anonymiserats och nyckeln till 
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de fingerade namnen finns inte sparad digitalt. Epostintervjuernas text har 

avpersonifierats innan analysarbetet påbörjades och besvarade originalepost med 

nyckel till deltagarnde universitetslärare har raderats och endast sparats i en 

papperskopia för att uppfylla konfidentialistetskravet. 

Informationskravet: För att tillgodose informationskravet skickades ett 

informationsbrev ut via e-post till de distansstudenter som anmält intresse för att 

intervjuas. Informationsbrevet innehöll information om studiesyfte, rättigheter, 

forskningsetiska principer, planerad användning av  material, upplägg, tidsåtgång och 

kontaktuppgifter. Motsvarande information inkluderades i informationsbrev till 

universitetslärarna. 

Samtyckeskravet: För att beakta samtyckeskravet inhämtades muntligen informerat 

samtycke av distansstudenterna  innan intervjustart och skriftligen vid e-post- 

intervjuerna.  

Konfidentialitetskravet: Deltagarna informerades om att deras intervjuer kommer 

behandlas anonymt. Alla informanter har i resultatdelen getts fingerade namn (Anna 

osv.) och arbetsplats/ studieort identifieras endast med en siffra, Högskola A osv. för 

att tillgodose konfidentialitetskravet. Grundläggande demografisk information (kön, 

ålder, antal år i yrket respektive antal terminers studier) redovisas i tabellform i 

resultatdelen. För att säkerställa anonymitet har antal aktiva år som lärare endast 

angetts  som > 5 år, 5-10 år, 10-15 år, >15 år.  

Nyttjandekravet: Användningen av insamlat material kommer sparas i två år för 

eventuell användning på magisternivå vilket deltagarna samtyckt till och därefter 

förstöras enligt nyttjandekravet. Insamlat material kommer inte utgöra  del av annan 

akademisk forskning eller användas för kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Resultat 

I resultatavsnittet redovisas enkät- och intervjudelen separat. Resultaten i intervju-

delen har strukturerats i tre teman: (i) Nätundervisningens möjligheter och 

utmaningar,  (ii) Betydelsen av en lärgemenskap inom nätbaserade kurser och (iii) 

Betydelsen av  social närvaro inom en lärgemenskap inom nätbaserade kurser. 
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Resultat kvalitativa intervjuer med lärare och studenter  

Resultaten bygger på fyra e-postintervjuer och två kompletterande telefonintervjuer 

med fyra universitetslärare och fyra semi-strukturerade intervjuer med 

distansstudenter som läser nätbaserade kurser. Både e-postintervjuerna (och de 

kompletterande telefonintervjuerna) med universitetslärarna och intervjuerna med 

distansstudenterna har fokuserat  på nätbaserade kursers möjligheter och utmaningar 

och upplevelse sociala närvaro inom en lärgemenskap för lärandet och den 

övergripande betydelsen av lärgemenskaper.   

 

Alla distansstudenter har enligt inklusionskriterierna läst minst två terminer på 

nätbaserade distanskurser (mellan tre och tio). De flesta distansstudenter har tidigare 

läst campusutbildningar. Tre av studenterna läser denna termin nätbaserade 

distanskurser utan fysiska träffar, en student läser en nätbaserad distanskurs med 

fysiska träffar. Två av studenterna kombinerar distanskurser med hel- respektive 

deltidsarbete (Maja, Sara), två läser heltid och kombinerar kurser på flera högskolor 

(Maja, Anna) och en  läser heltid på en högskola (Malin).  Resultaten av intervjuerna 

har transkriberats, kodats och tematiserats under analysarbetet enligt den kvalitativa 

analysen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).   

 

För att anonymisera universitetsslärare och distansstudenter har deltagarnas namn 

fingerats: lärarna Mikael, Pär,  Emil och Elin och studenterna Anna, Malin, Maja, och 

Sara och deras högskolor benämns endast med nummer 1-3. I texten används endast 

deltagarnas namn kursiverat, för ytterligare information om deltagarna hänvisas till 

tabell 2. 

Tabell.2. Översikt över deltagande universitetslärare och distansstudenter. 

Lärare Högskola Ålders-

grupp 

År som 

lärare 

Vetenskapsområde 

Pär  Högskola 1 40-50 år > 15 år Samhällsvetenskap 

Mikael  Högskola 1 31-40 år 5-10 år Samhällsvetenskap 

Emil  Högskola 1 40-50 år > 15 år Samhällsvetenskap 
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Elin  Högskola  2 40-50 år 5-10 år Medicin,farmaci vård 

 

Student Högskola Ålders-

grupp 

Terminer Vetenskapsområde 

Maja  Högskola 1 40-50 år 10 terminer Samhällsvetenskap 

Malin Högskola 1 40-50 år 3 terminer Samhällsvetenskap 

Sara  Högskola 2 40-50 år 4 terminer Utbildnings-vetenskap 

Anna  Högskola 3 40-50 år 4 terminer Medicin,farmaci vård 

 

Nätundervisningens möjligheter och utmaningar 

Under detta tema redovisas universitetslärares och distansstudenters upplevelse av 

nätundervisningens möjligheter och utmaningar.   

 

Universitetslärarnas upplevelse av nätkursers möjligheter och utmaningar                                            

Universitetslärarna beskriver i sina utsagor sin egen upplevelse att  flexibiliteten,  orts- 

och tidsoberoendet och möjligheten att nå fler studenter som annars inte kunnat läsa 

kurserna på grund av  arbete eller familjesituation är möjligheter med de nätbaserade 

kurserna. Därför är det som universitetsläraren Mikael beskriver det viktigt att skapa 

uppgifter som känns ”...angelägna för studenterna och ”skapa  utrymme för att 

kombinera studierna med annat”.  

 

Universitetslärarna beskriver i sina utsagor olika utmaningar de upplevt på nät-

baserade distanskurser, som att skapa gruppkänsla (Mikael), intimitet (Elin) och 

kommunikation (Pär) trots avsaknad av fysiska möten. Att som lärare bygga in hög 

grad av flexibilitet i kursens upplägg, men samtidigt inte själv bli ”osynlig” under 

kursen (Mikael). Målen som universitetslärarna beskriver i sina utsagor är att skapa 

ett öppet ”kommunikationsklimat” (Mikael, Elin), ”konstruera uppgifter som kan 

bidra till diskussioner” (Emil), ”stödja studenternas lärande” (Emil) och att trots det 

flexibla upplägget utan fysiska träffar ”...uppmärksamma studenterna [...] individuellt” 

(Emil). Mikael: ”[Som lärare måste jag] skapa en känsla av samhörighet bland 

studenterna i syfte att kunna främja erfarenhetsutbyte”. 
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Pär lyfter fram ”avsaknad av en direkt dialog” med nätstudenter som en begränsande 

faktor för att skapa kommunikation mellan lärare och studenter. Avsaknad av direkt 

dialog kan även leda till att läraren upplevs som osynlig på kursen (Mikael, Elin), vilket 

oftast inte är ett problem i klassrumsundervisning. Emil: ”[Utmaningen ligger i att] 

lyckas skapa en social dimension mellan studenterna som kan bidra till både fördjupat 

lärande och genomgången kurs” . 

 

Men även avhopp och minskad studentgenomströmning på distanskurserna tas upp 

som en utmaning. Mikael beskrev att vissa studenter studerade för studierna och andra 

för poängen och att avhopp från distanskurser var vanligare än från traditionella 

campuskurser. Medan Elin förde fram att minskad student-genomströmning kunde 

innebära minskade anslag och påverka framtida kurser.            Elin :  ”Fler hoppar av 

på nätkurserna, jag tror det beror på bristande motivation och att [...] ja det är lättare 

att hoppa av från en kurs utan fysiska träffar där man inte träffat  lärarna”. 

 

Hur universitetslärarna möter nätundervisningens utmaningar                                           

Universitetslärarnas utsagor om hur de bemöter nätundervisninens utmaningar kan 

delas in i tre huvudresultat: kursupplägg och feedback under kursen, genom att 

uppmuntra till samarbete och skapandet av en lärgemenskap och genom att aktivt söka 

fånga upp studenter som riskerar hoppa av kurserna. 

 

 

Kursupplägg och feedback 

Universitetslärarna har sökt lösa utmaningarna som flexibiliteten medför genom 

kursupplägg där de konstruerar uppgifter som initierar kommunikation mellan 

studenterna, IT-tekniska hjälpmedel som främjar diskussioner och mellanmänsklig 

kommunikation (Mikael, Pär, Emil). Lärarna försöker också vara aktiva och ge snabb 

återkoppling på frågor, kommentera i  forumdiskussioner och ge feedback för att vara 

synliga för distansstudenterna i den digitala miljön (Emil, Pär, Mikael).  

Uppmuntra till samarbete och att skapa en lärgemenskap 
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Alla universitetslärare betonar vikten av att uppmuntra studenterna att samarbeta för 

lärandet. Emil framhåller vikten av att studenterna kan ”...dra nytta av varandras 

kunskaper och erfarenheter” och menar att det viktigt att göra uppgifter som kräver 

samarbete.  Emil: ”...Youtube-klipp, länkar, andra digitala resurser” kan användas för 

att uppmuntra studenternas intresse.  

Elin lyfter svårigheten att skapa en digital plats på en lärplattform där 

distansstudenterna  både kan diskutera kursinnehåll och vara sociala. Mikael menar 

det sker en förflyttning av studenternas diskussioner från lärplattformens forum mot 

slutna Facebookgrupper efter en viss tids studier. Emil betonar att han uppmuntrar 

studenterna att ”...sätta upp egna digitala platser” huvudsaken är att de kommunicerar, 

men Mikael och Elin skulle helst skulle ge möjlighet till studiesocial kommunikation 

på lärplattformen. Mikael: ”[Ett forum där studenterna] kan lära känna varandra och 

prata om sånt som inte nödvändigtvis rör kursinnehåll”.  Elin: ”Som lärare uppmuntrar 

jag att studenterna att umgås för att skapa en klassrumskänsla även om jag skulle vilja 

att de stannade på lärplattformen [...] Många studenter är uppvuxna med internet och 

skapar vänskapsrelationer via datorn”. 

Söka fånga upp studenter i riskzonen för avhopp 

Både Mikael och Elin menade att minskad studentgenomströmning var en utmaning. 

Elin framförde att hon brukar försöka fånga upp nätstudenter som är inaktiva och 

missar inlämningar för att försöka hindra avhopp från de kurser hon varit kursansvarig 

på.  Mikael menade att som han beskriver: ”...studenternas egna motiv med studierna 

är en sak som påverkar,  är man ”intresserad” av att få högskole-poängen eller  är det 

viktiga sitt lärande”. Som lärare försökte han betona nytto-aspekten i undervisningen 

och göra inlämningsuppgifterna så relevanta som möjligt för studenterna 

Distansstudenternas upplevelse av nätkursernas möjligheter 

Studenterna beskriver att nätbaserat lärande möjliggör orts- och tidsberoende studier, 

en egen lärmiljö och flexibelt lärande. Alla studenter menar att flexibiliteten är en av 

de nätbaserade kursernas stora fördelar jämfört med campuskurser. Studenterna 

beskriver detta med utsagor som att ”studera när jag vill” (Anna), ”kunna läsa flexibelt” 

(Maja), ”planera min egen tid” (Anna), ”läsa i egen takt” (Sara) och ”flexibiliteten och 

strukturen” (Malin).  
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Ortsoberoendet gör också att studenterna kan läsa och kombinera kurser som ges på 

flera högskolor för sina heltidsstudier eller arbeta parallellt med studierna. Hälften av 

distansstudenterna läser denna termin kurser på olika högskolor (Maja, Anna). Maja 

menar att den största möjligheten, eller fördelen som hon beskriver det, med det 

nätbaserade lärandet är ”...att ha tillgång till alla olika universitet och kunna välja 

precis vilka kurser man vill och inte kunna tänka på att det är ortsberoende”. 

 

Distansstudenternas upplevelser av nätkursernas utmaningar  

Distansstudenternas utsagor kan delas in i fyra olika huvudsakliga utmaningar med 

nätkurser: avsaknad av direkt kommunikation, krav på självständighet, risk  för 

prokrastinering och ensamhet och svårigheten i att bygga upp ett  nätverk inom kursen. 

Avsaknad av direkt kommunkation 

Två distansstudenter (Malin, Anna) menar att den inbyggda flexibiliteten i 

kursupplägget också innebär en utmaning då kommunikationen mellan 

universitetslärare och distansstudenter  och distansstudenter emellan är asynkron.  

Malin: ”Nu har vi haft en Facebookgrupp hela tiden och där har det varit betydligt mer 

livaktig både när det gäller frågor/svar aktiviteter och allmän diskussion”  medan Anna 

menar att hon saknat ”en chat där vi kunde få direktkontakt med lärarna istället”.   

Självständighet, risk för prokrastinering och upplevelse av ensamhet 

Utmaningen enligt två av distansstudenterna  ligger i att nätbaserade distansstudier 

kräver disciplin. Studenterna lyfter också fram att nätbaserade studier ställer högre 

krav på självständighet och egen planering (Maja, Anna). Risken för prokrastinering 

lyfts av två studenter (Malin, Anna) som en utmaning de kämpar med. Om 

distansstudenterna upplever möjligheten till  ensamhet och anonymitet på en nätkurs 

som en del av nätlärandets möjligheter  eller en utmaning är individuellt. Nätbaserade 

kurser ger enligt en student möjlighet för henne att få vara i fred och koncentrera sig 

på själva studierna. Sara:  ”Jag gillar anonymiteten!”. Men andra studenter  lyfter fram 

anonymitet och ensamheten som utmaningar och  begränsande både för studier och 

för framtiden (Malin, Anna).  

 

Bristande nätverksbyggande jämfört med campuskurser 
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Malin och Anna lyfter båda fram frånvaro av nätverkande och nätverksbyggande som 

en skillnad mellan nätbaserade kurser och campuskurser. Trots att båda studenterna 

upplever att det skapats en lärgemenskap på deras tidigare kurser upplevde de sig 

anonyma i förhållande till sina kurskamrater. Malin: ”Om man träffar folk fysiskt [...] 

utvecklar man ett kontaktnät som kan kan hålla vid liv när man exempelvis söker jobb 

eller uppdrag. Det saknas helt vid nätutbildningar”. Detta stöds av Anna som menar 

att ”...man lär inte känna sina kurskamrater på djupet på nätkurser trots att vi kommer 

vara verksamma inom samma yrke”. 

 

Betydelsen av en lärgemenskap inom nätbaserade kurser  

Under detta tema redovisas universitetslärares och distansstudenters upplevelse av 

betydelsen av en lärgemenskap inom nätbaserade kurser.   

 

Faktorer bakom studenternas val att aktivt delta i en lärgemenskap   

Alla studenter framhöll att kunskapsvinsten spelade stor  roll för valet att vara aktiva 

inom en lärgemenskap. Men studenterna lyfter även upp  ”nyfikenhet”, ”driv”, ”vilja 

till samarbete, ”möjligheten att lära av varandra”, ”att inspireras av ideer och 

funderingar”, ”informationsutbyte och social samvaro” (Maja, Malin, Sara och Anna) 

som viktiga faktorer bakom valet att aktivt delta i en lärgemenskap.              Sara: ”[Jag 

är] nyfiken på andras perspektiv och  idéer [...] Om jag inte deltar så är jag antagligen 

sjuk”. Anna menar att  ”Många av oss distansstudenter har erfarenhet från andra yrken 

och tillsammans i lärgemenskapen har vi en stor kunskapsbas [...] sen är det ju roligare 

att diskutera”.  

 

Student- eller lärarinitierad lärgemenskap  

Flera distansstudenter diskuterar skillnaderna mellan lärgemenskaper som skapas i 

formella forum på lärplattformens studentforum jämfört med  informella forum som 

exempelvis Facebookgrupper för en viss kurs. Hälften av studenterna upplever 

lärgemenskaper skapade av studenter öppnare, enklare och mer inkluderande än 

forum skapade på lärplattformar där även lärare är aktiva. Lärarnärvaro i form av 

kurupplägg och att lärarna är aktiva med feedback och kommentarer  inom kursen 

beskrivs av tre studenter: ”jätteviktiga för lärandet” (Maja), ”engagemanget är 
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jätteviktigt” (Malin) och ”lärarna ger nya infallsvinklar genom feedback” (Anna). Men 

lärarnärvaro kan också hämma diskussionerna enligt Malin som menar att lärarna 

behövs för att ”styra upp det hela”.  

 

Betydelsen av lärarnas kommentarer och feedback för att få bekräftelse på sin egen 

upplevelse och  kunskapskontroll lyfts fram av två studenter (Maja, Anna).                    

Maja: ”Dom är jätteviktiga! [Högskolan] har otroligt engagerade lärare som gör 

skillnad [...] Jag har gått andra kurser där lärarna i princip inte visat sig i forumet!”. 

Anna: ”Lärarnärvaro på lärplattformen är jätteviktig men ibland vågar jag inte fråga 

läraren utan väljer hellre att fråga i Facebookgruppen”. Men denna upplevelse delas 

inte av alla distansstudenter, en distansstudent upplever att lärarens uppgift är att 

distribuera kursmaterial och att lärarnärvaro är utan betydelse under själva kursens 

gång.  Sara: ”Läraren fungerar som ett verktyg för mig - en distributör av material”. 

 

Hur lärare och studenter definierar en lärgemenskap   

Resultaten visade att det finns ett antal olika sätt att beskriva och definiera begreppet 

lärgemenskap bland universitetslärare (tabell 3). På frågan hur du beskriver begreppet 

lärgemenskap svarade lärarna som nedan. Universitetslärarna beskrev lärgemenskap 

med utsagor om ”öppet klimat (Mikael), ”gemensamma mål” (Elin),  

”samarbetslärande” (Mikael), ”identitet som utvecklas” (Pär) och ”utveckla en 

gemensam kunskapsbas” (Emil). Medan distansstudenterna beskrev lärgemenskap 

som en plats för ”öppet klimat” (Malin, Anna), ”tillit” (Sara), ”gemensam identitet” 

(Anna) och ”bli en grupp” (Anna) , vilket anknyter till social närvaro. Maja har inte 

direkt besvarat frågan varför hennes utsaga fattas. 

Tabell 3. Utsagor om lärgemenskap från universitetslärare och distanssstudenter. 

Lärare Universitetsärarnas utsagor Nyckelord 

Elin 

Högskola 
2 

”En lärgemenskap är ett öppet klimat där 
studenterna samarbetar mot gemensamma 
lärandemål” 

öppet klimat 
samarbete 
gemensamma lärandemål 

Mikael 

Högskola 1 

”ett klimat där deltagarna har gemensamma 
mål och eftersträvar att nå dessa tillsammans, 
med stöd av erfarenhetsutbyte, diskussion och 
kollaboration” 

öppet klimat 
gemensamma mål 
samarbetslärande 
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Pär 

Högskola 1 

”Ett antal individer som tillsammans delar ett 
gemensamt intresse eller mål. Till detta knyts 
en identitet som utvecklas över tid och relativt 
gemenskapens sätt att lära, vara och förstå.” 

gemensamt intresse eller 
mål 
utveckla en gemensam 
identitet 

Emil 

Högskola 1 

”handlar då om hur lärande främjas och 
utvecklas kollektivt, genom en gemensam 
användning av medierande redskap med målet 
att exempelvis utveckla en gemensam 
kunskapsbas” 

främja lärande 
skapa kunskap tillsammans 

 

Student Distansstudenternas utsagor  Nyckelord 

Maja 

Högskola 1 

- - 

Malin 

Högskola 1 

Handlar om att ”diskutera olika ämnen med 
kurskamrater  [...]  få lite andra (studenters) 
intryck och förståelse” 

Diskutera i öppet klimat få 
andra kurskamraters 
intryck och förståelse för 
ämnet 

Sara 

Högskola 2 

”Lärgemenskap handlar i stor grad om tillit. Om 
man är i periferin eller har fullt deltagande 
hänger ofta på om man känner tillit till de andra 
medlemmarna. man kan knyta band som ofta är 
starkare än de vi möter dagligen i verkliga livet” 

tillit inom gruppen 
utveckla en gemensam 
identitet 

knyta sociala relationer 

Anna 

Högskola 3 

”[för att]bilda en lärgemenskap och  [...] viktigt 
att läraren uppmuntrar oss till att skapa en 
grupp där vi verkligen känner att vi är en klass 
även om vi läser på nätet” 

Lärare motiverar 

skapa en grupp bli en klass 

 

Jämförelse mellan lärarnas och studenternas utsagor om lärgemenskaper   

Genom en jämförelse av nyckelord och beskrivningar ur universitetslärarnas och 

distansstudenternas utsagor identifierades fyra teman av utsagorna om 

lärgemenskaper; att skapa gruppkänsla, samarbetslärande, motivation, och 

kommunikation (tabell 4).   

Tabell. 4. Fyra teman identifierades vid jämförelse av universitetslärares och 

distansstudenters beskrivningar av lärgemenskap och exempel på utsagor. 

Tema Exempel på utsagor inom temat från lärare och studenter 
 

Skapa 
gruppkänsla 

Pär: ”[att skapa en gemensam] identitet som utvecklas över tid”  
Mikael:”gemensamma mål och eftersträvar att nå dessa tillsammans”  
Emil:”utvecklas kollektivt”  
Pär:”gemenskapens sätt att lära, vara och förstå.”  
Sara:”kan knyta band som ofta är starkare än de vi möter dagligen i 
verkliga livet”  
Anna: ”skapa en grupp där vi verkligen känner att vi är en klass”  
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Samarbets- 
lärande 

Elin: ”samarbetar mot gemensamma lärandemål ” 
Mikael: ”erfarenhetsutbyte, diskussion och kollaboration”  
Emil: ”skapandet av gemensam kunskapsbas”  
Emil: ”dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter”  
Malin: ”[att] diskutera olika ämnen med kurskamrater   

Motivation Pär: ”gemensamt intresse eller mål” 
Emil:: ”...lärande främjas”  
Anna: ”viktigt att läraren uppmuntrar oss”  

Kommunikation Elin:”ett öppet klimat”  
Mikael: ”...ett klimat där deltagarna har gemensamma mål”  
Sara: ”känner tillit till de andra medlemmarna”  

 

Betydelsen av social närvaro inom lärgemenskaper 

Under detta tema redovisas universitetslärares och distansstudenters upplevelse av 

betydelsen av beståndsdelen social närvaro inom en lärgemenskap på nätbaserade 

kurser.   

 

Hur  universitetslärare definierar social närvaro  

Lärarna beskriver betydelsen av kontinuerlig digital närvaro, att vara synlig, att det 

skapas en grupp med gruppkänsla och egna lärandemål och mellanmänsklig 

kommunikation personligt bemötande, att se individen för social närvaro (Emil, 

Mikael, Pär, Elin) (tabell 5).  

 

Universitetsläraren Mikael menar att en av de största utmaningar som universitets-

lärare inom nätbaserade kurser är att  skapa gruppkänsla och både universitets-lärarna 

Mikael och Elin  pekar på utmaningen i att få studenterna att lära känna varandra för 

att få igång samarbete. Emil: ”Att genom fysisk eller digital närvaro vara del av en social 

gemenskap  tillsammans med andra och som delar motivet med att vara del av en 

lärgemenskap”. Mikael: ”Social närvaro ser jag som hur man gör sig synlig och 

tillgänglig i kommunikation, att särskilt i nätbaserade miljöer hitta sätt som 

kompenserar för att man (oftast) inte kan se varandra fysiskt, använda ett öppet och 

personligt bemötande”.   

 

Tabell 5. Utsagor och nyckelord om social närvaro från universitetslärarna. 

Lärare Universitetslärarnas utsagor  Nyckelord 
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Mikael 
Högskola 1 

...gör sig synlig och tillgänglig i 
kommunikation, att [...] i nätbaserade 
miljöer hitta sätt som kompenserar för att 
man (oftast) inte kan se varandra fysiskt... 

synlighet 
kommunikation 
kompensera för att 
inte ses fysiskt 

Pär 
Högskola 1 

 [Det] handlar då om hur lärande främjas 
och utvecklas kollektivt. 

samarbetslärande 

Emil 
Högskola 1 

Social närvaro ser använda ett öppet och 
personligt bemötande och vara ”synlig” för 
dom man kommunicerar med. 

öppet och personligt 
bemötande 
vara synlig  
kommunikation 

Elin 
Högskola 2 

Jag söker se studenterna precis som när jag 
undervisar på campus och uppmuntra dem 
att lära känna varandra för att samarbeta. 

att se studenterna 
uppmuntra 
samarbete 

 

Betydelsen av social närvaro inom lärgemenskapen för studenter                                           

Alla studenter lyfte på olika sätt upp betydelsen av social närvaro inom en   

lärgemenskap för fördjupat lärandet. Genom att lära känna sina kurskamrater  har 

studenterna ”lärt känna varandra även på ett privat plan” (Anna), ”känt samman-

hang” (Anna), ”utbytt information och funderingar” (Malin), ”känner tillit” (Sara) 

vilket gör att de kan känner tillit dra nytta av varandras kunskap om kursupplägget och 

att ”plugga tillsammans” (Malin) via olika IT-hjälpmedel (tabell 6).  

 

 

Tabell. 6. Utsagor och nyckelord om social närvaro från distansstudenterna. 

Student Distansstudenternas utsagor om social 
närvaro 

Nyckelord 

Maja 
Högskola 1 

Vi har utbytt information och funderingar... 
 

informationsutbyte 

Malin 
Högskola 1 

Social närvaro (har möjliggjort att) man parat 
[...]  ihop sig och pluggat tillsammans 

plugga ihop 
lärt känna varandra 

Sara 
Högskola 2 

...om man känner tillit till de andra [...] För 
att upprätthålla social gemenskap krävas 
social närvaro  [...] så måste man delta. Delta 
i diskussioner, tråder, web träffar 

känna tillit 
närvaro för social 
gemenskap 
delta i diskussioner 

Anna 
Högskola 3 
 

 lärt känna [...mina kurskamrater[...] även på 
ett privat plan” vilket gjort att jag känt 
sammanhang [...] och vågat diskutera och 
vara mig själv i gruppen 

lär känna kurskamrater 
vänskapsrelationer inom 
kursen 
känna sammanhang 
vara sig själv 
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Men för studenter som upplever sig som aktiva inom en lärgemenskap och i 

diskussionsforum upplevs de inaktiva kurskamraterna som frustrerande (Maja, 

Malin, Anna). En student menar att icke-obligatoriska moment på lärplattformen inte 

ger henne något då diskussionerna och därmed det fördjupade samarbets-lärandet 

uteblir. Utan obligatoriska moment förloras en del av kursens röda tråd. Maja:  ”Det 

är en kärntrupp som är mer motiverade än andra. Det handlar [...] om den inre 

drivkraften [...] Varför vi pluggar”  

 

Men för att det skall skapas en social närvaro där studenterna vågar diskutera krävs att 

studenterna upplever sig trygga i lärgemenskapen. Sara lyfter fram hur viktig tillit är 

för att skapa närhet i digitala gemenskaper och att det inom en lärgemenskap i vissa 

fall kan skapas starkare band än inom en klass. Anna menar att om gruppen litar på 

varandra skapas ett öppnare kursklimat, fler deltar och lärandet ökar.            Sara: 

”Lärgemenskap handlar i stor grad om tillit. Om man är i periferin eller har fullt 

deltagande hänger ofta på om man känner tillit till de andra medlemmarna [...och...] 

upprätthålla social gemenskap krävs social närvaro [...] delta i diskussioner, trådar, 

web träffar... ”. Tidsbrist kan göra att studenterna väljer bort ett icke obligatoriskt 

moment (Maja, Anna) men som Sara lyfter fram måste social närvaro inom en kurs 

lärgemenskap underhållas även efter att den skapats.  

 

Jämförelse mellan lärarnas och studenternas utsagor om social närvaro 

Genom en jämförelse av nyckelord och beskrivningar ur universitetslärarnas och 

distansstudenternas utsagor skapades fyra teman inom beskrivningen av social 

närvaro; att vara synlig i kommunikationen, deltagande, att upplevas som verklig, och 

sammanhang/gruppkänsla inom gruppen (tabell 7).   

 

Tabell. 7. Fyra teman som identifierats vid jämförelse av universitetslärares och 

distansstudenters beskrivningar av social närvaro. 

Tema Exempel på utsagor inom temat från universitetslärare 
och distansstudenter 
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Att vara synlig Mikael: ”...gör sig synlig och tillgänglig i kommunikation, att [...] i 
nätbaserade miljöer hitta sätt som kompenserar för att man (oftast) 
inte kan se varandra fysiskt”.  
Emil: ”vara ”synlig” för dom man kommunicerar med”. 
Elin: ”Jag söker ”se” studenterna precis som jag gör när jag 
undervisar på campus”. 
Anna: ”Jag kan känna mig osynlig på lärplattformen ibland”. 

Deltagande Sara: ”För att upprätthålla social gemenskap krävas social närvaro 
[...] så måste man delta. Delta i diskussioner, tråder, web träffar”. 
Malin: ”Social närvaro [har möjliggjort att] man parat [... ] ihop sig 
och pluggat tillsammans”. 

Att vara sig själv 
 

Anna: ” använda ett öppet och personligt bemötande ”  
Emil: ”vara sig själv i gruppen”. 
Anna: ”Jag vågar fråga mer i vår Facebookgrupp”.  
Sara: ”Kanske för att man i ursprunget är anonym, så man kan tala 
fritt utan rädsla för att bli (...) satt i ett fack”. 

Sammanhang 
gruppkänsla 

Emil: ”[Att] vara del av en social gemenskap tillsammans med 
andra”. 
Pär: ” [Det] handlar då om hur lärande främjas och utvecklas 
kollektivt”. 
Elin: ”...och uppmuntra dem att lära känna varandra för att 
samarbeta”  
Anna: ”...lärt känna [...mina kurskamrater...] även på ett privat 
plan” vilket gjort att jag känt sammanhang [...] och vågat diskutera”  

 

Resultat enkätundersökningen med distansstudenter 

Enkätstudien bygger på 29 svar insamlade mellan 171106-171115 i tre slutna 

Facebookgrupper för studenter som läser nätbaserade distanskurser. Deltagarna var  

studenter på nätbaserade distanskurser som läst minst två terminer. Bland deltagarna 

var 93 %  (27 av 29 deltagare) kvinnor och 7 % män (två av 29 deltagare). De flesta 

studenterna (50%) angav sin ålder till mellan 40-49 år. Flest studenter 71 % angav att 

de studerade på grundnivå (A, B eller C-nivå), 25%  på D- eller masternivå och en 

student valde att inte besvara frågan. Studenter från tre vetenskapsområden var 

representerade (Humaniora-samhällsvetenskap, Medicin, farmaci och vård respektive 

Naturvetenskap och teknik. Tre fjärdedelar av deltagarna (69%, 20 studenter) 

studerade inom humaniora-samhällsvetenskap. 81 studenter (antalet studenter i de tre 

Facebookgrupperna sammanräknat) haft tillfälle att delta och 29 fullständigt ifyllda 

enkätsvar har inkommit till sista svarsdatum. Detta ger en svarsfrekvens på 36%, 

bortfallet är i detta fall uppskattas till 64 %. Här presenteras ett urval av enkätens 

resultat. I bilaga 4 finns en kopia på enkätfrågor med svarsalternativ samt samtliga 

resultat (bilaga 5).  
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IT-hjälpmedel studenternas använder i kommunikationen  

Deltagarna erhöll frågan ”Vilka IT-hjälpmedel använde du i kommunikation med dina 

kurskamrater och med dina lärare?” och svarsfördelningen redovisas i fig.1. 

Figur 1. Svarsfördelning avseende kommunikation med hjälp av IT. Student-lärar-

kommunikation (blå) och kommunikation studenter emellan (röd).  

 

Av figur 1.  framgår att distansstudenterna framförallt kommunicerar med kursens 

lärare och med varandra via kommunikationsverktyg tillgängliga via lärplattformen 

(97 %). Men kommunikation mellan lärare och student sker även till stor del via epost 

(87%) och begränsat med videounderstöd (Skype®, Google Messenger ®eller 

motsvarande) , Facebook® och Dropbox®. Medan lika många studenter  (93%) angav 

att de kommunicerar  med  sina kurskamrater via lärplattformen som via Facebook. 

Var fjärde distansstudent använder e-post i kommunikationen med sina kurskamrater 

medan endast ett fåtal använder andra sociala medier. Ingen distansstudent har angett 

att de använder Instagram, Snapchat®, Twitter® eller Google® för sin kommunikation 

med lärare eller med sina kurskamrater. 

 

 

Möjligheter och utmaningar med nätkurser enligt studenterna 

Deltagarna fick ta ställning till möjligheter och utmaningar med nätbaserade kurser 

genom att markera vilket av ett antal fasta påståenden om den största fördelen och 
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nackdelen med nätbaserade distanskurser som bäst stämde  överens med deras egen 

uppfattning. Svarsfördelningen och frekvens i procent redovisas i tabell 8.  

 

Tabell 8. Svarsfördelning avseende distansstudenternas egen upplevelse de största 

fördelar respektive nackdelar med nätbaserade distanskurser. 

Nätbaserade distanskursers  
största fördelar 

Frekvens  
(antal) 

Frekvens 
(procent) 

”Att kunna studera tids- och ortsoberoende” 15 51,7% 

”Att kunna kombinera arbete med studier” 8 27,6% 

Övriga  6 20,7% 

Totalt 29 100% 

Nätbaserade distanskursers största 
nackdelar 

Frekvens 
(antal) 

Frekvens 
(procent) 

”Att studenter och lärare inte lär känna 
varandra” 

7 23,3% 

”Risken för prokrastinering /maska smita 
undan då kursen består av självstudier” 

7 23,3% 

”Bristande motivation eftersom det är 
självstudier” 

7 23,3% 

Övriga  8 30.1% 

Totalt 29 100% 

 

Resultaten i tabell  8 visade att rörande nätbaserade kursers möjligheter angav hälften 

av studenterna tids- och ortsoberoende studier som den största fördelen  med att läsa 

nätbaserade distanskurser, en fjärdedel angav möjligheten att kombinera studier med 

arbete som den största fördelen.  Medan  svaren gav en mer varierad bild av 

studenternas upplevelse av  de nät-baserade distanskursernas  utmaningar. 

Distansstudenterna hade en delad uppfattning om den största nackdelen med 

nätbaserade kurser.  Risken för prokrastinering, att inte lära känna sina lärare och 

kurskamrater och tekniska problem angavs som den största orsaken av lika många 

studenter (runt 25 % per påstående) medan enstaka studenter lyfte upp ensamhet, 

begränsat samarbetslärande och gemenskap som den största nackdelen. 
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Studenternas upplevelse av lärgemenskap 

Deltagarna fick ta ställning till och uppskatta påståenden kopplade till deras egen 

upplevelse av lärgemenskap och social närvaro på en 5-gradig Likertskala. 

Svarsfördelningen och medelvärden redovisas i tabell 9. 

 

Tabell  9. Svarsfördelning avseende distansstudenternas upplevelse av lär-

gemenskap och social närvaro på en skala 1-5. 1 = ”instämmer inte alls”, 5 = 

”instämmer helt”. Nedan redovisas ett urval av dessa resultat.  

Påstående Medelvärde 

”Jag vågar uttrycka åsikter och diskutera i diskussionsforum” 3,97 

”Samarbete med kurskamrater har underlättat lärandet” 3,72 

”Jag upplever att min åsikt respekteras i diskussionsforum 3.72 

”Det har skapats en lärgemenskap i min nuvarande kurs” 3.38 

”Lärarnas kommentarer och feedback är viktiga för min motivation 4.21 

”Jag upplever att ökad lärarnärvaro bidrar till mitt lärande” 3,48 

”Jag har lärt känna flera kurskamrater på ett socialt plan” 2.93 

”Jag upplever att lärarna aktivt försöker skapa gruppkänsla inom     

kursen 

2,83 

 

Av tabell 9. framgår att studenterna i enkätundersökningen lyfter fram vikten av  

lärarnärvaro och  lärarnas kommentarer och feedback för studiemotivation och 

lärande (medelvärde 4,21). De flesta studenter upplever ett öppet klimat inom 

diskussionsforum på lärplattformar, där de vågar uttrycka åsikter och upplever att 

deras åsikter respekteras (medelvärden 3,97 respektive 3,72). Men att lärarna inte 

aktivt söker skapa en gruppgemenskap (medelvärde, 2,83). Påståendet ”Jag har lärt 

känna flera kurskamrater på ett och socialt plan” ges lågt medelvärde (2,93) men 

deltagarnas svar på detta påstående är nästan jämt fördelade mellan”instämmer helt” 

till ”instämmer inte alls”.   
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Analys  

I detta avsnitt diskuteras både intervju- och enkätresultat utifrån tidigare forskning på 

området. 

 

Nätbaserade lärandets möjligheter 

Studiens resultat visade att distansstudenter och universitetslärare upplevde både 

möjligheter och utmaningar med flexibiliteten inom nätbaserat lärande. Intervjuerna 

visade att distansstudenterna upplevde  att  flexibelt kursupplägg och möjligheten att 

studera tids- och ortsoberoende som de största fördelarna med nätbaserade distans-

kurser, vilket stöds av att  hälften (52%) av respondenterna i enkätundersökningen 

som såg  tids-och orts-oberoendet som den största fördelen med att läsa nätbaserade 

kurser. Detta  överensstämmer väl med tidigare forskning (exempelvis Jaldemark, 

2013; Hrastinski, 2011; Rickardson & Swan, 2003) som visat att distansstudenterna 

upplever möjlighetet till flexibilitet i lärandet som en stor fördel. 

 

En  av distansstudenter lyfte i sin utsaga att flexibilteten var en förutsättning för att 

kunna kombinera studier, arbetsliv och familj (Maja). Detta stöds av en av fyra 

enkätrespondenter som såg möjligheten att kombinera arbete och studier som den 

största fördelen med nätkurserna. Uppsatsens  resultat bekräftar Anderson (2008) 

som menade att flexibiliteten med nätkurser exempelvis kunde möjliggöra för 

studenter som vanligtvis inte väljer en högre utbildning eller som arbetar parallellt 

med studier att läsa universitetskurser.  Alla fyra distanstudenter som ställde upp som 

informanter var kvinnor, vilket speglar att det i de  Facebook-grupper där annonsering 

efter frivilliga informanter söktes var en övervägande del kvinnor (90%). Diep et al.  

(2015) visade att bland vuxna nätstudenter var kvinnor, studenter med lägre 

utbildning och studenter som kombinerade studier och arbetsliv mest aktiva i 

onlineforum. Alla distansstudenterna som intervjuades hade tidigare varit eller var 

yrkesverksamma, vilket bekräftar tidigare svensk forskning som visade att nät-

studenter oftare kombinerade studier med arbete och familj  jämfört med campus-

studenter  (Westerberg & Måralds, 2006).  

 



 

38 
 

Nätbaserade lärandets utmaningar  

Föregående resultatkapitel  visade också flera utmaningar som lärarna pekade  på, 

avseende nätbaserat lärande:  avsaknad av direkt dialog, att skapa mellanmänsklig 

kommunikation inom kursen, risken att upplevas osynlig och ökad risk för avhopp. 

Svårigheten att skapa ett emotionellt band mellan universitetslärare och distans-

studenter lyftes också fram. Universitetslärarnas upplevelser kan kopplas till grund-

läggande problem rörande  nätbaserat lärande och social närvaro, som Lowenthal och 

Dennen skriver: ”[H]ow can a teacher and students come to know each other if they 

cannot see each: other? How can they effectively understand and communicate with 

each other if they are separated by space and, in many instances, time?” (Lowenthal & 

Dennen, 2017, s. 138). Lowenthal och Dennen (2017) förde fram att frågan om 

kommunikation var  sammankopplad med komplexa begrepp som social närvaro och 

identitet. 

 

Nätbaserade lärandets utmaningar -  lärar- eller studentintierad gemenskap 

Upplevelsen av ensamhet och isolering var utmaningar för flera distansstudenter. 

Genom att delta i en lärgemenskap minskade upplevelsen av ensamhet och de kände 

en känsla tillhörighet med sina kurskamrater. Social isolering lyfts fram som en 

utmaning för studenter på nätbaserade kurser  i både nationella och internationella 

studier (Jaldemark, 2013; Lowenthal & Snelson, 2017). Social isolering och bristande 

social interaktion kan leda till bristande motivation och vara en orsak till avhopp enligt  

Joksimovic ( 2015).  Två av studenterna förde fram prokrastinering som en utmaning, 

att skjuta upp inlämningsuppgifter på grund av bristande motivation. Enligt 

Gaševic´et al. ´(2015) kan bristande deltagande i forumdiskussioner vara en indikator 

på att en distansstudent ligger i farozonen för att hoppa av.  

 

Två av universitetslärarna Mikael och Elin tog också upp att fler studenter hoppar av 

på nätbaserade distanskurser än på campuskurser. Elin sökte aktivt att fånga upp 

distansstudenter som hon upplevde hade bristande närvaro på diskussionsforum. 

Forskning har också visat att aktivitetsfrekvens på inlämningar, svarstid i 

diskussionsforum och inloggningar kan vara ett sätt att identifiera studenter som är 

inaktiva och riskera hoppa av (Shelton et al., 2016; Shelton et al., 2017). 
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Distansstudenterna valde ofta studentinitierade lärgemenskaper på sociala medier, 

som Facebook, vilket motiverades med att de upplevdes öppnare och mer inkluderande 

än forum skapade på lärplattformar där även lärare var aktiva.  Att 

universitetsstudenter använder Facebook för studentinitierade lärgemenskaper stöds 

av Hamid et al. (2015). Men användningen av social medier i undervisningen och för 

att skapa lärgemenskaper kan också skapa problem för mindre tekniskt kunniga 

studenter och skapa stress  enligt Hamid et al. (2015). 

 

Som flera av universitetslärarna för fram är frågan om studenterna skall uppmuntras 

till att använda lärar- eller studentinitierade lärgemenskaper komplex. Medan Mikael 

och Elin förordade möjlighet till att studenternas företrädesvis använde sig av lär-

plattformen, menade Emil att det viktiga var samarbetet, inte om det skedde på 

lärplattformen eller i sociala medier. Men att universitetslärare använder sociala 

medier som Facebook för kommunikation med distanssstudenter är  allt vanligare 

(Dennen & Burner , 2017). Men risken med ”content collapse”, överlappning mellan 

det privata och studentrollen  i den digitala världen, kan innebära att studenternas 

deltagande kan minska och studenter utan sociala medier exkluderades från att delta i 

samarbeten och ökad studierelaterad stress (Dennen & Burner, 2017) . Detta stöds av 

Hamid et al. (2015). 

 

Att studentinitierade gemenskaper upplevdes mer inkluderande av flera distans-

studenter i denna studie måste ses mot bakgrund av urvalet informanter som gjordes 

ur en Facebookgrupp. Denna studies resultat kan med andra ord ha färgats av en 

mindre grupps uppfattning. Dennen & Burners (2017) resultat stöder inte att 

studentiniterade lärgemenskaper är mer inkluderande, snarare tvärtemot.  

 

Nätbaserade lärandets utmaningar – brist på nätverksbyggande och nytta 

Två distansstudenter upplevde att de på nätbaserade distanskurser missade 

möjligheten att dra nytta av och bygga ett professionellt nätverk för framtida yrkesliv 

(Malin, Anna). Eftersom studenterna saknade nyttoaspekten minskade motivation. 

Vikten av att universitetsstudenter ser en nyttoaspekt med studierna anknyter till en 

nyligen publicerad artikel av Yang et al. (2017) som lagt fram nyttoaspekten som den 

viktigaste faktorn för genomströmning på nätbaserade universitetskurser. 

Universitetsstudenter som såg en direkt relation mellan kursinnehåll och framtida 
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yrkesliv eller karriär upplevde högre motivation att slutföra sina studier (Yang et al., 

2017).   

 

Lowenthal och Dennen (2017) för fram att studenter generellt formas av interaktionen 

med sina kurskamrater och att studenter under sin utbildning utvecklar och skapar en 

professionell identitet inom ett ämnesområde. Malins och Annas upplevelse av 

bristande nätverksbyggande kan tolkas som att de inte skapat en professionell identitet 

inom sina respektive utbildningar.  

 

Distansstudenters användning av IT-kommunikationshjälpmedel 

Enkätresultaten visar att respondenterna använde sig av olika IT-kommunikations-

hjälpmedel för kommunikation med nätkursers lärare respektive med kurskamrater. 

För kommunikationen med universitetslärarna använde distansstudenterna lärplatt-

formen (97%) och e-post (87%), medan 93% använde lärplattformen och Facebook till 

lika hög grad med kurskamraterna. Resultaten stöds av forskning  av Hamid et al. 

(2015) som i en intervjustudie  rapporterade att universitetsstudenter på nätbaserade 

kurser från Australien och Malaysia framförallt  använde sociala medier (Facebook) 

för informell kommunikation studenter emellan.  

 

Studenters användning av sociala medier för kommunikation med kurskamrater har 

även studerats av Ryberg et al. (2017) som visade att grupper som var  

studentinitierade använde en komplex väv av digitala och fysiska 

kommunikationsteknologier i sitt samarbete, vilket delvis stöder enkätens resultat som 

visade att distansstudenterna använde sig av ett flerta olika social medier i sin kontakt 

med kurskamrater, men framförallt Facebook och e-post.  

 

Upplevelsen av en lärgemenskap 

Alla distansstudenter såg kunskapsvinst som den mest betydelsefulla faktorn för 

deltagande, vilket bekräftar tidigare forskning av Richardson & Swan (2003) rörande 

korrelationen mellan social närvaro och självupplevd kunskapsvinst. Men även 

nyfikenhet, kritiskt tänkande och att inspireras av andras idéer fördes fram av 

distansstudenterna, vilket stöder tidigare forskning av Jokismovic et al. (2015) som 

visade att nätstudenter som känner  sammanhang  blir mer motiverade och positivare 
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till kursinnehåll och lärare. Resultaten kan även  kopplas till tidigare forskning (Hamid 

et al., 2015) som visade att nätstudenter i Australien och Malaysia upplevde att 

deltagande i en  lärgemenskap gav ökad ämneskunskap, fördjupat lärandet och ökat 

kritiskt tänkande. Diep et al. (2015) fann att kunskapsvinst var en mer betydelsefull 

bestämmelsefaktor för deltagande än exempelvis altruism.  

 

Deltagande i  en lärgemenskap bidrog till synligheten, minskade upplevelsen av 

ensamhet och gav en känsla av tillhörighet vid distansstudier enligt flera distans-

studenter. Anna menade att de aktiva i en studentinitierad lärgemenskap haft en 

liknande social situation ifråga om studier, arbete och privatliv. Lärgemenskaper har 

fungerat som ett forum både för kunskapsinhämtning och att umgås. Dessa utsagor 

stöds delvis av Jaldemark (2010) som menade att homogen social bakgrund kan ha 

betydelse för skapandet av en stark gemenskap. Sammanfattningsvis pekade studiens 

resultat på att studenterna på nätkurser upplevede  informell kommunikation och 

kunskapsutbyte i studentinitierade lärgemenskaper som betydelsefull. 

 

Universitetslärarnas och studenternas utsagor om lärgemenskaper   

Resultatdelens jämförelse mellan universitetslärarnas och universitetsstudenternas 

utsagor resulterade i fyra teman; gruppkänsla, samarbetslärande, kommunikation och 

motivation. Medan universitetslärarnas beskrivningar av sin egen upplevelse av en 

lärgemenskap var mer teoretisk, som Emil: ”en gemensam användning av medierande 

redskap med målet att exempelvis utveckla en gemensam kunskapsbas”, använde sig 

distansstudenterna av konkreta beskrivningar. Malin beskrev hur hon i en 

studentinitierad lärgemenskap på Facebook kunde ”diskutera olika ämnen med 

kurskamrater [...] få lite andra [studenters] intryck och förståelse” 

 

Flest utsagor från universitetslärarna och distansstudenterna sorterades utifrån 

Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014)  kvalitativa analysprocess in under fyra teman: 

gruppkänsla (n=5),  samarbetslärande (n=4), motivation (n=3) och kommunikation 

(n=3). Men flera utsagor kunde också ha sorterats in under mer än ett tema, varför 

uppdelningen bara kan ses som ett försök till tolkning. Flera av utsagorna om 

lärgemenskap handlar också om beståndsdelen social närvaro som diskuteras vidare 

i nästa kapitel.  
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Gruppkänsla 

Saras beskrivning inom temat gruppkänsla ”(M)an kan knyta band som ofta är 

starkare än de vi möter dagligen i verkliga livet” stöds av Jaldemark (2010) som i sin 

forskning har visat en det inom en distanskurs kan skapas en grupp med stark 

sammanhållning och egna värderingar.  

 

Garrison (2011) menar att skapandet av en gemensam identitet är en viktig del i sociala 

närvaro i en lärgemenskap och en förutsättning för samarbete. Gruppkänsla och känsla 

av tillhörighet främjar enligt Remesal och Colomina (2013)  både enskilda studenters 

och gruppens kunskapsvinst.  

 

Samarbetslärande 

Det råder samstämmighet mellan universitetslärarna rörande vikten av det andra 

temat samarbetslärande och samarbetslärande lyftes även fram av flera 

distansstudenter. Vikten av samarbetslärande stöds av tidigare forskning (Garrison, 

2011; Jaber & Kennedy, 2017). Jaber och Kennedy (2017) fokuserade på att 

grupparbeten har en viktig roll för att fördjupa samarbete mellan studenter och öka 

lärandet.  Medan tidigare forskning av So och Brush (2007) har visat en statistisk 

korrelation mellan samarbetslärande och social närvaro.  

 

Motivation 

Flera universitetslärare framhåller att de genom kursupplägg, feedback och 

kommentarer arbetar med det tredje temat motivation. Betydelsen av uppmuntran och 

motivation bekräftas av distansstudenten Anna: ”[Det är] viktigt att läraren 

uppmuntrar oss”. Respondenterna i enkätundersökningen betonade vikten av lärar-

närvaro (3,48) och speciellt av lärarnas kommentarer och feedback (4,21) för lärandet. 

Tidigare forskning av Richardson och Swan (2003) har visat att social närvaro inom 

nätkurser korrelerar både med motivation och bildandet av en lärgemenskap. 

Jokismovic et al. (2015) visade att känsla av sammanhang inom en digital 

lärgemenskap är en viktig grundsten för motivation, vilket enligt Joksimovic  et al. 

speglas i en lägre avhoppsfrekvens.  
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Kommunikation 

Kommunikation är det fjärde temat. Distansstudenten Sara lyfte vikten av tillit för 

att få igång kommunikationen i en lärgemenskap och ett  kunskapsutbyte studenter 

emellan. Detta stöds av tidigare forskning som visat att avsaknad av mellanmänsklig 

kommunikation kan begränsa studenter i en lärgemenskap (So & Brush,2007).   

 

Universitetslärarnas och studenternas utsagor om social närvaro 

Universitetslärarnas och distansstudenternas utsagor  om social närvaro från 

resultatkapitlet delades in under fyra teman; att vara synlig i kommunikationen, 

deltagande, att upplevas som verklig, och sammanhang/gruppkänsla inom gruppen.  

Medan flera av universitetslärarna definierar social närvaro har de flesta studenter 

förklarat vad social närvaro innebär, detta anknyter till en problemställning som 

Lowenthal and Snelson (2017) för fram; även bland forskare finns en överlappning där 

definitionen social närvaro inte alltid definieras utan beskrivs:  "researchers often 

confuse what social presence is with what social presence does” (Lowenthal, 2017, s. 

138). 

 

Att vara synlig 

Synlighet är ett av de fyra teman som identifierats i jämförelsen av universitetslärares 

och distansstudenternas utsagor. Som Mikael beskriver vikten av att som lärare 

”gör[a] sig synlig och tillgänglig i kommunikation”, medan distansstudenten Anna 

var rädd för att upplevas ”osynlig” för lärarna då de inte träffats i verkligheten. 

Avståndet och att distansstudenterna på nätkurser aldrig träffats ansikte-mot-ansikte 

kan vara en begränsning då tillit skall byggas upp inom en studentgruppen (Jaber & 

Kennedy, 2017),  men samtidigt menar exempelvis Vigmo & Lantz-Andersson (2013) 

fram att dagens unga upplever relationer på nätet som lika betydelsefulla som de som 

skapas i verkliga livet. Ett sätt som förts fram inom forskningen är att  som lärare 

vara ”synlig” är att använda sig av synkron kommunikation på lärplattformen för att 

öka  social närvaro (Lowenthal & Dennen, 2017).  
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Deltagande 

Flera distanstudenter har lyft vikten av att medlemmarna deltar och är aktiva för att 

en lärgemenskap skall fungera, vilket bekräftar betydelsen av att distansstudenterna 

kan känna trygghet och våga diskutera inom enlärgemenskap (Jaber & Kennedy, 

2017).  

 

Att vara sig själv 

Tema att ”vara sig själv” för att känna tillit och trygghet att våga uttrycka åsikter kan 

kopplas till tidigare forskning (Garrison, 2011, Jaber & Kennedy, 2017). Jaber och 

Kennedy (2017) har i sin studie intervjuat både universitetslärare och distans- 

studenter på en nätkurs. Resultaten av forskningen lyfte fram vikten av att att 

studenterna vågar visa sin identitet för att det skall ske ett fördjupat lärande, vilket 

anknyter till Saras utsaga att anonymiteten kan bidra till friare samtalsklimat utan 

att ”bli [...] satt i ett fack” som hon beskriver det.  Jaber och Kennedy (2017) utgick 

ifrån Goffman koncept som menar att självbilden är ett skådespel med en publik 

(Goffman, 1959, in Jaber & Kennedy, 2017). Jaber och Kennedy (2017) fann en 

korrelation mellan tillit och emotionellt stöd och ökat lärandet inom nätkurser. 

Enkätresultaten visade också att de flesta respondenterna vågade ”uttrycka åsikter 

och diskutera i diskussionsforum” (3,97)  och upplevde att deras ”åsikt respekteras i 

diskussionsforum” (3,72), vilket enligt Garrison (2011) är förutsättningar för att 

skapa ett kursklimat med lärande. 

 

Sammanhang och gruppkänsla 

Distansstudenten Anna beskrev att hon i en studentiniterad lärgemenskap ”lärt 

känna [...sina kurskamrater...] även på ett privat plan” [...och...]  känt sammanhang”. 

Garrisons (2011)  menar att gruppkänsla är ett första steg i processen för skapandet 

av social närvaro i en lärgemenskap. Att gruppmedlemmarna skapar en gemensam 

identitet och tillit till varandra möjliggör för samarbetslärande. Garrisons forskning 

stöds av en nyligen publicerad intervjustudie (Jaber &  Kennedy,2017) som visade att 

universitetsstudenter upplevde att vänskapsrelationer inom nätkurserna hade stor 

betydelse för upplevelsen av kursen och kursklimatet, samarbete.    

 



 

45 
 

Dessa fyra teman tar upp ”att vara sig själv” att vara en verklig person och att känna  

en tillhörighet inom gruppen ”gruppkänsla och sammanhang”, vilket är två sätt som 

olika forskare definierar social närvaro enligt Lowenthal och Snelson (2017). Olika 

definitioner av social närvaro kan beskrivas  som ”being there, being real, projecting, 

connecting och belonging” (Lowenthal & Snelson, 2017, s. 144). Universitetslärarnas 

och distanssstudenternas olika utsagor knyter an till att  det idag inom forsknings- 

världen inte finns en enhetlig definition av social närvaro (Lowenthal & Snelson, 2017). 

 

Avslutande diskussion  

I detta avsnitt presenteras metoddiskussion med en diskussion om den teori som 

användes, resultatdiskussion och avslutande funderingar om framtida forskning inom 

området.   

Metoddiskussion 

I detta avsnitt presenteras metoddiskussion för enkät- och intervjudelen separat. 

 

Enkät 

För enkäten har jag valt ett målinriktat urval av informanter för att generera bred 

kunskap inom ett avgränsat studieområde, i detta fall nätstudenters upplevelse om 

lärgemenskaper (Bryman, 2011). Men sannolikt har det också skett ett snöbollsurval 

där  informanter tipsat andra distansstudenter om deltagande i enkätstudien (Ahrne 

& Svensson, 2015). Vid planering för en ny studie hade jag sökt bredda urvalet av 

respondenter till att omfatta studenter från flera vetenskapsområden och högskolor för 

att undvika risk för att resultaten endast är representativa för en grupps åsikt.  

 

Enkät som datainsamlingsinstrument är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att samla 

in data, men bortfallet är ofta högt vilket kan innebära att resultaten blir svårtolkade 

och inte kan anses representativa (Bryman, 2011). Då respondenterna till enkäten och 

uppsatsförfattaren var anonyma för varandra kunde jag undvika att intervjueffekter 

färgar resultaten (Bryman, 2011). Genom att använda en enkät distribuerad via 

internet som datainsamlingsinstrument var mitt mål att underlätta för respondenterna 

att besvara enkäten. Jag har utifrån Bryman (2011) sökt göra enkäten tydlig, använt en 

enkel layout och begränsat antal frågor samt valt att skicka två  påminnelser. Jag har 
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också i annonseringen betonat ämnets betydelse. Frågorna i enkäten var medvetet 

utformade utan öppna frågor, dessa kan enligt Bryman (2011) vara en av orsakerna till 

externt bortfall. Respondenter anser öppna frågor mer tidskrävande och väljer i högre 

grad bort enkäter med öppna frågor (Bryman, 2011).  Jag valde att använda mig av en 

Likertskala för att studera distansstudenternas attityd till lärgemenskaper. Genom 

enkätkonstruktionen hoppades jag öka min svarsfrekvens. Men att jag valde bort 

öppna frågor innebar dock en ytterligare förståelse för respondenternas uppfattningar  

då jag ”missade” deras subjektiva beskrivningar i egna ord.  

 

Enkäten hade högt externt bortfall, men inget internt bortfall. Vid ett bortfall på över 

20-25% menar Bryman (2011) kan en enkätundersökning inte anses representativ för 

sin population utan redovisad bortfallsanalys. Medan Patel och Davidson (2011) menar 

att det bortfall som kan tillåtas för ändå kunna generalisera resultaten bedöms 

individuellt. I detta fall ansågs bortfallet vara mer eller mindre slumpmässigt och 

ansågs inte påverka resultaten. Enkät som datainsamlingsinstrument var mot denna 

bakgrund ett effektivt sätt att samla in en större mängd data om distanstudenternas 

upplevelse av en lärgemenskap. Men pga det höga bortfallet kan resultaten endast ses 

som ett stöd för intervjudelen av uppsatsen.  

 

En annan kritik som kan riktas mot enkätstudien är att urvalet av respondenter till 

enkäten baserats på en inbjudan till tre Facebookgrupper. På detta vis kan resultaten 

har färgats av denna grupps åsikter. Jag har med andra ord inte nått ut till 

distansstudenter som valt att inte engagera sig i informella grupper via Facebook, trots 

att de studerar på nätbaserade kurser. 

 

Intervjuer  

Urvalet av universitetslärare och distansstudenter som informanter till intervjudelen 

baserades på ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Jag inriktade mitt urval på 

informanter som kunde ge mig största möjliga mängd data. 

 

Urvalet av informanter 

Valet av att använda intervjuer via epost baserades på svårigheten att nå universitets-

lärare, två universitetslärare jag tog kontakt med vid terminens början svarade båda 
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att de hade svårt att avsätta tid under andra hälften av terminen. Genom att jag hade 

en begränsad tidsram för att samla in empiriskt material till kandidatuppsatsen valde 

jag att e.postintervjuer för att få med universitetslärares utsagor och inte förlora 

möjligheten att kunna jämföra med distansstudenternas upplevelse av fenomenet 

lärgemenskap.  

 

Jag har valt att använda mig av Facebook för att rekrytera distansstudenter 

intresserade av att delta i de de semi-strukturerade intervjuerna. Internetunderstöd 

möjliggjorde en högre grad av flexibiliet i rekryteringen av informanter. De frivilliga 

deltagarna i studien var geografiskt spridda över landet. Sociala nätverk används idag 

både för att samla in etnografisk information för exempelvis textanalys men även för 

rekrytering av studiedeltagare (Bryman, 2011).  

En begränsning med urvalet  distansstudenter som informanter till intervjuerna var 

att tre av fyra informanter hade liknande studiebakgrund. Ahrne och Svensson (2015) 

för fram risken för färgade resultat i intervjustudier om informanterna har liknande 

bakgrund (demografi, socioekonomi och utbildning). Studiens resultat kan därför 

endast anses representera dessa informanters upplevelse och inte distansstudenter 

generellt. Ytterligare studier med slumpmässigt valda informanter från fler 

vetenskapsområden krävs för att bekräfta resultaten (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Genomförande av intervjuer 

För att som intervjuare kunna fokusera på informaternas utsagor och ställa ytterligare 

frågor har jag valt att spela in intervjuer för senare transkription. Valet av 

ljudinspelning som hjälpmedel för datainsamling möjliggjorde flera genomlyssningar 

och upprepade tolkningar (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

E-postintervju som insamlingsmetod har fungerat väl och gett mig bred kunskap om 

universitetslärarnas upplevelse. En nackdel  var dock  att kompletterande telefon-

intervjuer  endast genomfördes med hälften av deltagarna, vilket gjorde att fördjupad  

förståelse för hälften av informanters utsagor uteblev. E-postintervju som metod 

innebar också ett högt bortfall 60% från inbjudan till intervju,  vilket enligt Ahrne & 

Svensson (2015) kan bero på risken för att epost missas, felskickas eller inte levereras 

vilket gör att de informanter som svarar inte säkert är representativa för de 
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informanter som ursprungligen valdes ut. Medan fyra av fem distansstudenter som 

anmälde intresse för att delta i intervju genomförde intervjun.  

 

Om jag hade planerat för en uppföljande studie hade jag sökt ett mer slumpmässigt 

urval av lärare som informanter genom att exempelvis annonsera via anslagstavlor på 

fler institutioner och universitet. Om jag skulle göra om studien skulle jag också varit 

tydligare i min kommunikation med universitetslärarna med att studien handlar både 

om det som sker inom och utanför nätkurserna, men att fokus ligger på det som sker 

inom nätkurserna. Jag hade i min e-postintervju kunnat specifikt fråga efter lärarnas 

uppfattning om informella lärgemenskaper på sociala medier. I de kompletterande 

telefonintervjuerna kom dessa frågor upp men det hade varit intressant om dessa 

frågor ställts till alla informanter i e-postintervjuerna för en bredare förståelse. 

 

Arbetet med att söka kvalitetssäkra analyserna  

Då jag har använt mig själv som verktyg under  analysprocessen (transkription, 

kodning, tematisering, analys) utifrån fig 2.1 ”Den kvalitativa analysprocessen” 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014 s. 36) har analysen begränsats av min begränsade 

erfarenhet av tolkningar och tidsramen för kandidatuppsatsen. Jag har sökt att 

skapa validitet dvs  att mäta det som studien syfte avser, och att så noggrant som 

möjligt planera, utföra och analysera studien dvs uppnå reliabilitet i studien. Antalet 

intervjuer som krävs för att uppnå mättnad , där analysen och tolkningen av nya 

utsagor inte tillför ny kunskap om fenomenet som studeras varierar enligt 

metodlitteraturen (Hjerm, 2014; Ahrne & Svensson, 2015). I detta fall anser jag mig 

ännu inte ha nått mättnad, då även den sista intervjun gav ny kunskap och nya 

insikter inom ämnet.   

 

Teoretisk diskussion 

I min studie har jag använt Andersons (2008) och Garrisons (2011) teorier om 

lärgemenskap (speciellt avseende social närvaro). En svårighet med att använda 

begreppet social närvaro har dock varit att det kan vara svårt att tydligt definiera, 

vilket också har påtalats av forskare (Lowenthal & Dennen, 2017). Det finns andra 

teorier och begrepp, som skulle kunna användas i en studie av det slag som jag har 

genomfört, men min uppfattning är dock att de jag har använt har fungerat bra. 
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Därför att ett flertal av mina informanters har i sina utsagor knutit an till  just 

Garrisons resonemang om att social närvaro beror av tre typer av kommunikation; 

mellanmänsklig kommunikation, öppen kommunikation  och kommunikation för att 

skapa sammanhang.  Jag har även kunnat finna stöd för mellan mina informanters 

utsagor om social närvaro i tidigare forskning inom området.  Men mina resultat kan 

endast tolkas som dessa informanters uppfattningar om fenomenen lärgemenskap  

och social närvaro.  En nackdel har varit att jag i  intervjuguiden frågade efter 

informanterna uppfattning om lärgemenskaper och social närvaro vilket gav delvis 

överlappande utsagor. Mitt sätt att formulera frågor till informaterna kan också ha 

varit färgat av att jag utgått ifrån Garrisons och Andersons teorier och begrepp. 

 

Resultatdiskussion  

Att distansstudenterna för fram kunskapsvinsten som den primära orsaken till 

deltagande i en lärgemenskap överensstämmer väl med tidigare publicerad forskning 

(Hamid et al., 2015). Både distansstudenterna och universitetslärarna lyfte fyra teman 

runt lärgemenskaper: synlighet, deltagande, att upplevas verklig och sammanhang, 

vilket understryker hur viktig social närvaro uppfattas av både universitetslärare och 

distansstudenter.  

Kommunikationen inom en studentiniterad lärgemenskap beskrivs i distans-

studenternas utsagor som snabbare, öppnare och mer inkluderande än en lärar-

initierad. Kan detta bero på att studenterna genom att dela med sig av sig själva och 

sin vardag i sociala medier samtidigt visar sig sårbara för varandra och därmed skapar 

intimitet, tillit och sammanhang? Distanssstudenterna blir ”synliga” för varandra 

genom att inkluderas i varandras digitala sociala liv, kommunikationen kurskamrater 

emellan sker både asynkront och synkront genom sociala IT-verktyg. Detta stöds av 

enkätstudiens resultat som indikerade att distanstudenterna använde lärplattformen 

och Facebook i  lika stor utsträckning för sin kommunikation med kurskamrater, vilket 

stöder tidigare forskning (Hamid et al., 2015). Urvalet av respondenter till 

enkätstudien baserades dock på en inbjudan via Facebook varför detta inte var 

förvånande. I detta fall har urvalet en bias då nätstudenter som valt att inte delta eller 

vara aktiva i Facebookgemenskaper missats. 

Ytterligare forskning kring för-och nackdelar mellan student- respektive 

lärarinitierade lärgemenskaper och om dessa kan integreras så även studentinitierade 
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lärargemenskaper kan ha en viss lärarnärvaro är ännu outforskade områden. 

Personligen upplever jag att deltagande i en aktiv lärgemenskap är en förutsättning för 

min egen motivation. Kurser där social närvaro inte premieras av kursens lärare saknar 

det djup som krävs för lärandet. Som Malin förde fram ”diskussion, reflektion, kritisk 

tänkande” -  allt detta främja även mitt lärande.  

 

Flexibilitet kan både anses som det nätbaserade lärandets största fördel men även dess 

största nackdel pga prokrastinering och bristande motivation. Frånvaro av 

nätverkande och nätverksbyggande var en aspekt det nätbaserade lärandets 

utmaningar som fördes fram av två studenter (Malin, Anna). Genom att välja 

nätbaserade distansstudier upplevde informanterna att de förlorande en del av 

nyttoaspekten med studierna. Som student kretsar ofta en stor del av identiteten och 

”jaget” kring studierna; under studieåren  på högskolenivå bygges ofta ett socialt 

kontaktnät, ett karriärnätverk och kanske även sin framtida familj. Yang et al. (2017) 

lyfter vikten av att  distanssstudenter på nätbaserade kurser såg en direkt relation 

mellan kursinnehåll  och framtida yrkesliv, vilket motiverade dem att slutföra 

studierna. Kanske var det denna direkta koppling som Malin och Anna saknade och 

som inverkade negativt på deras motivation och även till viss del skapade frustration 

och stress. Universitetslärarnas utsagor visade att denna problemställning inte var 

okänd, en universitetslärare (Mikael) beskrev att vissa studenter för studierna och 

andra för poängen och avhopp från distanskurser är vanligare än från campuskurser.  

 

Några av mina personliga förslag för att möta bristen på nyttoaspekten inom distans-

baserade nätkurser är frivilliga synkrona, webbaserade kortföreläsingar där tidigare 

studenter presenterar sin karriärväg och berättar om hur utbildningen påverkade 

deras karriärval. På fakultetsnivå skulle en alumniförening eller en digital mentors-

akademi kunna skapas som stöd för grundutbildningsstudenternas karriär-

möjligheter.   

 

Som flera av universitetslärarna beskrev i sina utsagor sökte de  möta utmaningen med 

bristande motivation hos distansstudenterna genom att uppmuntra till interaktion, få 

distansstudenterna att se vikten av samarbetslärande och synliggöra lärarnärvaro på 
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lärplattformen. Universitetslärarna sökte finna sätt där synlighet kunde kombineras 

med avstånd, trots mellanmänsklig kommunikation mellan lärare och student måste 

det professionella avståndet kvarstå. Bristande motivation är en av orsakerna till 

avhopp.  En viktig del i utvecklingsarbetet inom nätbaserat lärande är att öka 

genomströmningen och minska avhoppsfrekvensen.  Gaševic´et al. (2015) har visat att 

kunskap om studenters aktivitetsgrad i interaktionen med kurskamrater i forum och 

diskussioner kan identifiera studenter som riskerar hoppa av kursen. Ett förslag vore 

att universitetslärarna använde sig av ljudinspelad feedback (Rasi & Vuojärvi, 2017) 

för att minska distansstudenternas känsla av distans och öka lärarnas synlighet på 

lärplattformen.  

 

Personligen tror jag att universitetslärare på nätbaserade distanskurser bör fortsätta 

att uppmuntra distansstudenterna att använda lärarinitierade forum med social 

närvaro på lärplattformen. För att erbjuda ett tryggt och inbjudande lärklimat där alla 

studenter känner sig bekväma. Studenterna flyttar enligt flera universitetslärare och 

distansstudenter efter viss tid lärandet från de formella lärgemenskaper på 

lärplattformen till informella lärgemenskaper i sociala medier och studentinitierade 

lärgemenskaper utan lärarnärvaro skapas på exempelvis Facebook, men genom detta 

förloras en möjlighet till lärande från kursens lärare och delar av kurskamrater som 

inte är bekväma med att blanda sin privata identitiet med studentrollen exkluderas 

från diskussionerna inom den informella studentinitierade gruppen. 

 

Framtida forskning 

Studien har i sitt nuvarande skick en övervikt av informanter, både ifråga om 

universitetslärare och distansstudenter, som studerar inom samhälls- vetenskap-

humaniora som inkluderats via ett kombinerat målinriktat- och snöbolls- urval. 

Genom att använda ett urval av informanter med till stor del likartad bakgrund måste 

hänsyn tas till risken för att resutaten färgats av urvalet. Studiens resultat kan inte 

anses generaliserbara för alla distansstudenter utan måste ses som en ögonblicksbild 

över hur dessa informanter upplevt lärgemenskap och social närvaro idag. Om jag haft 

möjlighet tidsmässigt att fördjupat mig ytterligare inom ämnet hade jag  exempelvis 

valt att intervjua ett mer slumpmässigt urval av informanter jämt fördelade inom olika 

vetenskapsområden  eller använt mig av fokusgruppintervjuer (blandade grupper med 
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universitetslärare och distansstudenter) för att få en bredare förståelse. I en framtida 

studie skulle  jag gärna med hjälp av metodtriangulering (kvalitativa intervjuer, 

textanalys av forum, enkät) följa en kurs distansstudenter  och se hur deras uppfattning 

och upplevelse av lärgemenskaper ändras och utvecklas över en termin. 

 

Tack 

Ett stort tack riktas till universitetslärare och distansstudenter som vänligt delat med 

sig av sin  upplevelse av betydelsen av en lärgemenskap och tid genom att delta i 

intervjuer eller besvara enkäten. Stort tack även till min handledare Kent Löfgren vid 

Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet för feedback, kommentarer, 

motivation och goda råd under kandidatuppsatsen. Jag vill även tacka min man Erik 

Öjefors för motivation, förståelse och stöd under mina pedagogikstudier och mamma 

Christina Lundborg-Stark för motivation och korrekturläsning av uppsatsen. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev distansstudenter 

Katarina Öjefors Stark     Uppsala 6 nov 2017  

Student vid Pedagogiska institutionen,  

Umeå universitet 

Kandidatuppsats 15 hp 

 

Hej! 

Jag kommer denna termin skriva min kandidatuppsats inom pedagogik på Umeå 
universitet. Min studie ”Universitetsstudenter, universitetslärare och lärgemenskap- 
Betydelsen av social närvaro för lärandet” fokuserar på lärgemenskaper inom 
nätbaserade kurser. 
 
I undersökningen har jag därför inriktat mig på högskolestudenter med egen 
erfarenhet av undervisning på nätbaserade distanskurser.Jag skulle därför vara 
mycket tacksam om du hade möjlighet att delta i en semi-strukturerad intervju. Att 
besvara frågorna muntligen beräknas ta maximalt 10-15 minuter. Vårt samtal 
kommer att spelas in för senare transkribering. Innan intervjun börjar kommer jag 
kort informera om studiens syfte och hur intervjun kommer läggas upp och be om 
ditt informerade samtycke för att använda materialet. 
 
Ditt deltagande är frivilligt. För att beakta de forskningsetiska reglerna för 
Vetenskapsrådet angående samhällsvetenskaplig forskning kommer alla deltagande 
ges fingerade namn i den färdiga uppsatsen. Demografiska data som åldersspann, 
kön, studienivå och antal terminer du studerat på nätbaserade kurser kan komma att 
användas i resultaten men dessa resultat presenteras alltid på gruppnivå och inga 
enskilda individer kommer att kunna identifieras. Du kommer mao vara helt 
anonym. 
  
Uppsatsen kommer att publiceras via DIVA och arkiveras vid Umeå universitet. Allt 
insamlat material kommer användas i denna uppsats och eventuellt i en 
magisteruppsats inom två år därefter kommer det kastas.  
 
Om du har möjlighet att delta kontakta mig via epost xxx senast den 15 november 
2017. 
 
Tack på förhand för ditt deltagande! 
Vänliga hälsningar, Katarina Öjefors Stark 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. Jag nås enklast på epost 
eller mobil xxx-xxxxxxx. Min handledare Kent Löfgren vid Pedagogiska Institutionen, 
Umeå universitet nås på epost förnamn.efternamn@umu.se   

mailto:anoj0003@student.umu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide distansstudenter 

1. Jag startar intervjun med hälsningsfraser och tackar informanten för att hon/han 
tagit sig tid att delta.  
 

2. Jag informerar muntligt om att deltagandet är frivilligt och informanten 
närsomhelst under intervjun kan avbryta eller välja att hoppa över en frågeställning. 
Jag kommer i uppsatsen enligt forskningsetiska regler anonymisera ditt  namn, 
högskola. Inget av det du berättar kan kopplas tillbaka till dig. Däremot kan jag komma 
att använda information som antalet terminer du läst på nätbaserade kurser och ditt 
kön i min presentation av resultaten om du accepterar detta. 

3. Har  du (informanten) har fått informationsbrevet och ger du ditt informerade 
samtycke till att samtalet spelas in. Intervjun beräknas ta ca 10-15 minuter. Om 
deltagaren inte samtycker avslutas inspelningen och intervjun.  

 
4. För att säkerställa att du passar in på studiens inklusionskriterier vill jag börja med 
några inledande frågor:  

● Har du studerat mer än  en termin på en  nätbaserad distanskurs på 
högskolenivå?  

● Vill du delta i denna studie utan ekonomisk ersättning? 

(Om studenten svarar ”ja” fortsätter intervjun 

5. Jag tänkte börja med några bakgrundsfrågor (ålderskategori, antal års studier på 
nätbaserade kurser, studerar inom vilket vetenskapsområde, heltid eller deltid 
kombinerat med arbete) 

6. Intervjusamtalen kretsar kring fyra teman kopplade kring din upplevelse av 
begreppen lärgemenskap och social närvaro.  

(i) upplevelse av fördelar respektive utmaningar och problem med undervisning på 
nätbaserade kurser 

(ii) betydelse av en aktiv lärgemenskap och en social gemenskap inom kursen för 
lärandet,  

(iii) vilka faktorer påverkar ditt val att aktivt delta i diskussioner och aktiviteter inom 
en lärgemenskap (altruism, kunskapsvinst, hjälpa varandra, samarbetslärande, får ut 
mer information, socialt etc.) 

(iv) upplevelse av lärarnas betydelse för att det skall skapas en social närvaro på 
kursen? för att det skall skapas en lärgemenskap? Vilka faktorer upplever du är viktiga 
för att upprätthålla en social gemenskap på en nätbaserad kurs 

(v) upplevelse av könsskillnader mellan män och kvinnors deltagande i en 
lärgemenskaper på någon kurs du deltagit i.  

7. Vill du lägga till något eller gå tillbaka till något av dina svar? Tack för din 
medverkan. 
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Bilaga 3 

Epostintervju 

Katarina Öjefors-Stark     Uppsala 5 nov 2017 
Student vid Pedagogiska institutionen 
Umeå universitet 
Kandidatuppsats 15 hp 
 

Hej! 

Jag läser pedagogik vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och kommer 
denna termin skriva min kandidatuppsats inom pedagogik.  

Min studie ”Universitetsstudenter, universitetslärare och lärgemenskap- Betydelsen 
av social närvaro för lärandet” fokuserar på lärgemenskaper inom nätbaserade 
kurser. 
I undersökningen vänder jag mig därför till  intervjupersonen med egen erfarenhet av 
att undervisa på nätbaserade kurser på distans på högskolenivå.  

 

Jag skulle därför vara mycket tacksam om du hade möjlighet att delta i denna 
epostintervju genom att besvara nedan frågeställningar utifrån din egen upplevelse 
och erfarenhet (se sid 2) Du svarar enklast genom besvara detta mail med svaren 
numrerade. Det är viktigt för mig att du besvarar alla frågor. Om du tvekar mellan  två 
alternativa svar välj det du upplever som mest rätt. Att besvara frågorna muntligen 
beräknas ta maximalt 10-15 minuter, max 1 A4. 

 

Om du även kan tänka dig att delta i en kompletterande telefonintervju (inom de 
närmaste två veckorna) där samtalet spelas in för senare transkribering vänligen 
kontakta mig via epost för att boka en passande tid. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och anonymt. För att beakta de forskningsetiska reglerna 
för Vetenskapsrådet angående samhällsvetenskaplig forskning kommer deltagande 
universitets-lärares namn och arbetsplats ges fingerade namn. Demografiska data som 
åldersspann, kön och antal år inom yrket kommer redovisas. Uppsatsen kommer att 
publiceras via DIVA och arkiveras vid Umeå universitet. Allt insamlat material 
kommer användas i denna uppsats och eventuellt i en magisteruppsats inom två år 
därefter kommer det kastas. 

Svaret skickas via epost till förnamn.efternamn@student.umu.se senast den 17 
november 2017. 

Tack på förhand för ditt deltagande!   

Vänliga hälsningar, Katarina Öjefors Stark 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. Jag nås enklast på epost 
eller mobil xxx-xxxxxxx. Min handledare Kent Löfgren vid Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet nås på epost förnamn.efternamn@student.umu.se   

 

about:blank
about:blank
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Frågeställningar till universitetslärare  
 
För demografiska data vänligen ange 

● Kön 
● Ålder  
● Antal yrkesverksamma år inom nätbaserat lärande 

 

Fråga 1.  

Vilka är enligt dig de största utmaningarna med undervisning på nätbaserade 

distanskurser? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Fråga 2.  

Hur har du som lärare löst dessa utmaningar?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Fråga 3.  

Ge exempel på vad du anser vara framgångsfaktorer för en hög aktivitetsgrad på en 

nätbaserad distanskurs? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Fråga 4. 

Vilka faktorer uppfattar du som universitetslärare påverkar studenternas deltagande 

och aktivitet inom en  lärgemenskap? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Fråga 5. 
Hur kan du som lärare främja skapandet av en kurs med social närvaro? 
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Bilaga 4 

Enkät Studentens upplevelse av lärgemenskap på nätbaserade 

distanskurser 

Enkäten är en del av en kandidatuppsats vid Pedagogiska institutionen vid Umeå 

universitet. Alla svar behandlas anonymt och materialet behandlas enligt 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Om du tvekar mellan två alternativ välj det du tycker är mest rätt. Det är viktigt att du 

besvarar alla frågor.  

Tack för ditt deltagande! 

1. Jag är en...  

□ kvinna   

□ man   

□ vill inte svara 

 

2. Markerad din ålderskategori 

□ -19 år 

□ 20-24 år 

□ 25-29 år 

□ 30-39 år 

□ 40-49 år 

□ 50- år 

 

3. Hur många terminer har du studerat på nätbaserade distanskurser(inräknat innevarande 

termin) 

□ 1-2 terminer 

□ 3-4 terminer 

□ 5-6 terminer 

□ 7 eller flera terminer 
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4. Vilken nivå läser du på 

□  Grundnivå 

□  Avancerad nivå 

□  Forskarutbildning 

 

5. Vilket vetenskapsområde studerar du inom innevarande termin? 

□  Humaniora Samhällsvetenskap 

□  Medicin Farmaci Vård 

□  Naturvetenskap Teknik 

□  Övrigt 

 

Avsnitt 2 av 4. Din upplevelse av nätbaserade distanskurser 

 

6. Vilka är enligt dig de största fördelarna med nätbaserat distanslärande?                                     

Välj 2 alternativ 

□  Att kunna studera tids- och ortsoberoende 

□  Att studera oberoende av fasta schema 

□  Att få skapa sin egen lärmiljö 

□  Att kunna kombinera kurser på olika högskolor 

□  Att kunna kombinera arbete med studier 

□  Annat... 

 

7. Vilka är enligt dig de största nackdelarna med nätbaserat distanslärande?                                

Välj 2 alternativ. 

□ Att studenter och lärare inte lär känna varandra 

□ Tekniska problem och begränsad teknisk kompetens 

□ Risken för prokrastinering (att maska/smita undan) då kursen består av självstudier 

□ Bristande motivation eftersom studiesituationen upplevs ensam 

□ Annat... 
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Avsnitt 3 av 4. Din egen upplevelse av en lärgemenskap 

8. Här följer några påståenden. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? 

1= instämmer inte alls, 5= stämmer helt 

Jag har lärt känna flera kurskamrater på ett socialt plan    1    2   3   4    5 

□  □  □  □  □ 

 

Jag upplever interaktionen opersonlig jämfört med   1    2   3   4    5  

campuskurser        □    □  □    □   □ 

 

Jag vågar uttrycka åsikter och diskutera i diskussionsforum 1    2   3   4    5 

□   □   □   □   □ 

 

Det har skapats en lärgemenskap inom min nuvarande kurs 1    2   3   4    5 

□   □   □   □    □ 

 

Jag upplever att min åsikt respekteras i diskussionsforum  1    2   3   4   5 

□   □   □   □   □ 

 

Samarbete med kurskamrater har underlättat lärandet.  1    2   3   4   5 

□   □   □   □    □ 

 

Jag upplever att ökad lärarnärvaro bidrar till   1    2   3   4   5 

mitt lärande         □   □   □   □    □ 

 

Lärarnärvaro är avgörande för att den lärgemenskap skapas 1    2   3   4    5 

□   □   □   □     □ 
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Lärarnas kommentarer och feedback är viktiga för   1    2   3   4   5  

min motivation       □   □   □   □   □ 

 

Jag upplever att lärarna aktivt söker skapa gruppkänsla   1   2   3   4    5  

inom kursen        □   □   □   □   □ 

 

Avsnitt 4  av 4. IT-hjälpmedel för kommunikation 

 

9. Vilka IT-hjälpmedel använde du i kommunikation med dina lärare 

Välj max 3 alternativ. 

□ Lärplattformen chat, diskussionsforumet eller motsvarande 

□ Epost 

□ Videounderstöd som Skype eller Google Messenger 

□ Facebook 

□ Instagram, Snapchat, Twitter eller Google 

□ Dropbox eller motsvarande 

□ Annat… 

 

10. Vilka IT-hjälpmedel använde du i kommunikation med dina kurskamrater. 

Välj max 3 alternativ. 

□ Lärplattformen chat, diskussionsforumet eller motsvarande 

□ Epost 

□ Videounderstöd som Skype eller Google Messenger 

□ Facebook 

□ Instagram, Snapchat, Twitter eller Google  

□ Dropbox eller motsvarande 

□ Annat… 
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Bilaga 5 

Sammanfattning av alla resultat från enkätstudien 

 

Enkätfråga 1. Könsfördelning bland respondenterna 

Kön Frekvens (%) 

Kvinna 93,1 % 

Man 6,9% 

 

Enkätfråga 2. Respondenterna  indelade i  ålderskategorier 

 

 

Enkätfråga 3. Antal terminer respondenterna studerat nätbaserade distansstudier ( 

inkl innevarande termin. 
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Enkätfråga 4. Vilken nivå läser du på? 

 

 

Enkätfråga 5. Inom vilket vetenskapsområdet studerar du innevarande termin 

Humaniora Samhällsvetenskap  69% 

Medicin Farmaci Vård  10,3% 

Naturvetenskap Teknik  17,2% 

Övrigt  3,5% 
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Avsnitt 2 av 4. Din upplevelse av nätbaserade distanskurser 

Enkätfråga 6 och 7. Största fördelarna respektive nackdelarna med nätbaserat 

distanslärande 

6. Största fördelarna med nätbaserat distanslärande?                                      Frekvens 
(%) 

Att kunna studera tids- och ortsoberoende  51,7 

Att studera oberoende av fasta schema 0 

Att få skapa sin egen lärmiljö 0 

Att kunna kombinera kurser på olika högskolor 0 

Att kunna kombinera arbete med studier  27,6 

Annat... 21,6 

    

7. Största nackdelarna med nätbaserat distanslärande?                                 Frekvens 
(%) 

Att studenter och lärare inte lär känna varandra 24,1 

Tekniska problem och begränsad teknisk kompetens  17,2 

Risken för prokrastinering 20,7 

Bristande motivation eftersom studiesituationen upplevs ensam  24,1 

 

 

 

 Fråga 6.  Pajdiagram över största fördelarna med nätbaserat lärande 

Största fördelen med nätbaserat 
lärande  (%)

Att kunna studera tids- och
ortsoberoende

Att studera oberoende av
fasta schema

Att få skapa sin egen
lärmiljö

Att kunna kombinera
kurser på olika högskolor

Att kunna kombinera
arbete med studier

Annat...
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Fråga 7. Pajdiagram över största nackdelarna med nätbaserat lärande 

 

Avsnitt 3 av 4. Din egen upplevelse av en lärgemenskap 

Enkätfråga 8. 

Jag har lärt känna flera kurskamrater på ett socialt plan  Medelvärde: 2,93  

 

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 7 24,1 

instämmer till hög grad  4 13,8 

instämmer delvis 7 24,1 

instämmer till låg grad 6 20,7 

instämmer inte alls 5 17,2 
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2.Jag upplever interaktionen opersonlig jämfört med   Medelvärde:3,27   

campuskurser          

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 3 10,3 

instämmer till hög grad  5 17,2 

instämmer delvis 6 20,7 

instämmer till låg grad 11 37,9 

instämmer inte alls 4 13,8 

 

3.Jag vågar uttrycka åsikter och diskutera i diskussions Medelvärde: 3,97 

forum  

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 1 3,4 

instämmer till hög grad  0 0 

instämmer delvis 8 27,6 

instämmer till låg grad 10 34,5 

instämmer inte alls 10 34,5 

     

4.Det har skapats en lärgemenskap inom min nuvarande  Medelvärde: 3,38 

 kurs  

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 2 6,9 

instämmer till hög grad  4 13,8 

instämmer delvis 11 37,9 

instämmer till låg grad 5 17,2 

instämmer inte alls 7 24,1 

 

 



 

70 
 

5. Jag upplever att min åsikt respekteras i diskussionsforum Medelvärde:3,72  

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 1 3,4 

instämmer till hög grad  1 3,4 

instämmer delvis 7 24,1 

instämmer till låg grad 11 37,9 

instämmer inte alls 8 27,6 

     

 

6. Samarbete med kurskamrater har underlättat lärandet. Medelvärde: 3,7 

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 2 6,9 

instämmer till hög grad  3 10,3 

instämmer delvis 5 17,2 

instämmer till låg grad 10 34,5 

instämmer inte alls 9 31 

 

7. Jag upplever att ökad lärarnärvaro bidrar till mitt lärande Medelvärde:3,48 

   

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 0 0 

instämmer till hög grad  5 17,2 

instämmer delvis 7 24,1 

instämmer till låg  

grad 10 

                        

34,5 

instämmer inte alls 6 20,7 
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8. Lärarnärvaro är avgörande för att den lärgemenskap skapasMedelvärde: 3,21 

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 1 3,4 

instämmer till hög grad  6 20,7 

instämmer delvis 6 20,7 

instämmer till låg grad 13 44,8 

instämmer inte alls 2 6,9 

    

9.Lärarnas kommentarer och feedback är viktiga för min  Medelvärde:4,21 

motivation  

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 0 0 

instämmer till hög grad  3 10,3 

instämmer delvis 1 3,4 

instämmer till låg grad 12 41,3 

instämmer inte alls 13 44,8 

 

10.Jag upplever att lärarna aktivt söker skapa gruppkänsla  Medelvärde: 2,83 

inom kursen      

Påstående Frekvens Frekvens(%) 

instämmer helt 3 10,3 

instämmer till hög grad  9 31 

instämmer delvis 10 24,5 

instämmer till låg grad 4 13,8 

instämmer inte alls 3 10,3 
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Avsnitt 4  av 4. IT-hjälpmedel för kommunikation 

Enkätfråga 9 och 10. IT-hjälpmedel som används i kommunikationen mellan 
studenter-lärare och studenter emellan. 
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Frekvens 

Studenter 
emellan 

 

Frekvens(%) 

Studenter 
emellan 

 

Frekvens 

Med 
lärare  

 

Frekvens(%) 

Med lärare  

 

 

Lärplattformen chat, 
forum eller motsv  28 96,6 27 93,1 

E-post 25 86,2 8 27,6 

Videounderstöd (Skype, 
Google Messenger)  3 10,3 4 13,8 

 Facebook  3 10,3 27 93,1 

Instagram, Snapchat, 
Twitter, Google 0 0 0 0 

Dropbox eller motsv. 2 6,9 2 6,9 

 Annat…  1 3,4 0 0 
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