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Sammanfattning  

Med teknikens utveckling har fysiska avstånd minskat och det har skapats nya sätt att kommunicera, 
ta del utav erfarenheter och kunskap och därmed har också möjligheterna till att finna denna kunskap 
utvecklats och utökats. En del av denna utveckling är det växande internetbaserade utbildningssättet 
som under de senaste årtionden ökat stort till antal. Med detta i åtanke hade denna studie som syfte 
att undersöka studenters uppfattningar om förutsättningar för internetbaserad utbildning via 
universitet eller högskola. Metoden som användes var kvalitativ och som redskap genomfördes 
kvalitativa intervjuer. Huvudbegreppen inom den kvalitativa ansatsen är innebörd, process och 
kontext och då avsikten varit att tolka och försöka förstå subjektiva uppfattningar var den kvalitativa 
ansatsen bäst lämpad för denna studie. Sex stycken studenter, som under de senaste fem åren, deltagit 
i en internetbaserad utbildning utan fysiska träffa i Sverige intervjuades. Intervjuerna utgick ifrån tre 
olika frågeställningar som fokuserade på vilka grundläggande förutsättningar som studenterna ansåg 
bör finnas för att kunna genomföra en internetbaserad utbildning, vilka förutsättningar studenterna 
ansåg underlättade genomförandet respektive vilka faktorer de ansåg försvårade genomförandet. I 
resultatet framkom det att tillgången till den tekniska utrustningen och kunskapen om hanteringen av 
denna var en grundläggande förutsättning men även att viljan av att delta och bidra finns hos de 
deltagande studenterna, att det finns en tydlig struktur och målbild samt att det finns en flexibilitet i 
tid och rum där studierna ska ta plats. Tittar man på resultatet tillhörande de förutsättningar som 
underlättar respektive på de faktorer som försvårar genomförandet kunde likheter dras på typ av 
teman som framkom men diskussionerna kring dem visade på två olika sidor av samma sak, vilket var 
intressant att se. Resultatet presenterade också en bred bild av åsikter och reflektioner som innebär att 
studien kunnat dra en slutsats av att ingen enhetlig bild kunnat presenteras, detta mycket beroende på 
att varje student har olika förutsättningar, förväntningar och uppfattningar med sig när de deltar och 
genomför en internetbaserad utbildning. 

 

Nyckelord: Studier via internet, Textbaserad kommunikation och Läroplattform 
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Inledning  
En ökad globalisering har resulterat i att avståndet mellan människor har minskat. Tekningen har 

utvecklats i raketfart och även om vi befinner oss flera hundra mil ifrån varandra fysiskt kopplar 

tekniken oss samman så att avstånden kan upplevas som minimala. Vi kan ta del utav nyheter, 

kunskap och erfarenheter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Kravet på individers ständiga 

utveckling och kompetenshöjning växer och med detta kommer krav på tillgänglighet av kunskap, 

utmaningar, nytänkande och utvecklingsmöjligheter. Men kraven medför också en efterfrågan som på 

något sätt måste mättas. Det tycks finnas ett omättligt behov av ett ständigt lärande både 

organisatorisk och så även individuellt. Med dessa krav och denna efterfrågan tycks även utbudet av 

möjligheten att lära i olika former och i olika forum växa och utökas (Abrant-Dahlgren & Carlsson, 

2009). 

Lindberg & Olofsson (2008) menar att e-learning tar allt större plats i utbildningens värld och att allt 

mer kunskap placeras i den ”virtuella världen”. Men denna ”utflyttning” kan väl inte ske utan att det 

medföljer en påverkan på de som deltar och deras lärande? Ett internetbaserat lärande kräver både 

tillgång till det fysiska och det tekniska redskapet; datorn och den tekniska kunskap som krävs för att 

komma åt denna ”virtuella” kunskap. Frågan som då blir värd att ställa sig är hur denna utveckling 

påverkar vårt lärande då kunskapen allt mer tycks läggas ut i den virtuella världen och dessa fysiska 

redskap blir ett måste för oss individer för att överhuvudtaget kunna delta? 

Begreppet livslångt lärande fick starkt genomslag under 1980-talet i stora delar av västvärlden. 

Begreppet hade redan under 1960-talet lanserats av UNESCO som ett koncept för hur man borde 

utveckla just det livslånga lärandet där utbildning och livserfarenheter kan gå hand i hand. 

Förhoppningen var att man skulle kunna skapa förutsättningar för personlig utveckling och minska 

utbildningsklyftorna i samhället och därigenom även skapa ett gynnsammare klimat för demokratins 

utveckling. 1997 genomfördes Kunskapslyftet i Sverige och denna folkbildning blev redan då en viktig 

spelare i att rekrytera studieovana grupper i samhället (Liljeström, 2006).  

Ungefär under samma tidsperiod skapade den teknologiska utvecklingen och den ökade tillgången till 

datorer i människors vardag en ökad möjlighet att stödja idén om det livslånga lärandet. Genom denna 

utveckling fanns det nu redskap som kunde möjliggöra en mer flexibel utbildningsform som kunde nå 

allt fler människor ute i landet, men också de som arbetade heltid, var sjukskrivna eller bodde ute i 

glesbyggden. Det virtuella klassrummet nådde ut till flertalet studenter och gjorde detta på mer lika 

villkor då utbildningsformen inte var bunden i tid eller rum. Från statligt håll satsades det nu pengar 

på utbildningsformer innehållande olika typer av datoranvändning, bland annat den internetbaserade 

lärandeformen vilket visade sig vara ett viktigt verktyg inom främst distansutbildningar och då främst 

vuxenutbildning (Liljeström, 2006). Samtidigt som denna satsning och utökning tog plats ökade även 

kraven på hur utbildningarna byggdes upp, genomfördes och utvecklades. 

Säljö (2005) lyfter en intressant diskussion när han menar att den nya tekniken bygger in alltmer av 

våra kunskaper i artefakter och system. Det internetbaserade lärandet är ett exempel på denna 

förflyttning anser jag. Men vi måste då också ställa oss frågan om hur detta påverkar oss egentligen. 

Flyttar vi ut kunskapen från oss själva och vad gör det med vårt egna, individuella lärande? Hur 

påverkar detta vår framtid och vår samvaro med varandra? Eller är denna utveckling ett måste för att 

utvecklingen ska föras framåt? Och hur påverkas vårt lärande ”där ute”, kan vi nå kunskapen utan 

fysisk kontakt och utan att tillhöra fysiska reella lärorum? Vilka krav ställer det på studenterna som 

väljer att genomföra en internetbaserad utbildning och vilka behov och krav måste tillgodoses för att 

ett genomförande, med positiva resultat, ska kunna uppnås?  

Det tycks alltså finnas en pedagogisk utmaning med det internetbaserade lärandet som jag finner 

intressant att studera närmare. Mörndal (2009) lyfter fram olika exempel på ovan genom att bland 

annat referera till ledarskribenter i Dagens nyheter från 2009 som där menar att den flexibilitet och 

frihet som erbjuds i det internetbaserat lärande kan vara negativt. Men mot detta lyfter hon fram en 

studie från det amerikanska utbildningsdepartementet från 2009 som påvisar att studenterna genom 
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ett internetbaserat lärande uppnår mer kontroll över sitt lärande och finner detta mycket positiv och 

har visat sig prestera bättre än studenter som studerar på traditionellt sätt. Det finns alltså exempel på 

både positiva och negativa förutsättningar som underlättar men också försvårar genomförandet av en 

internetbaserad utbildning som jag tycker ska bli spännande att få studera via mina intervjuer och 

vidare litteraturundersökning. 

 

Historisk överblick på lärandet 

Man kan se hur lärandeprocessen skiftat över tid och man kan se detta i synen på relationen mellan 

kunskap, individ och sammanhang. Den tidigaste forskningen om lärandet kan beskrivas som 

fokuserandet på lärandets processer, hämtat från Ebbinghaus och senare delen av 1800-talet. Även 

behaviorismen, under 1920-talet, fokuserade på lärandets processer men tittade även på lärandet och 

dess drivkrafter genom ett fokus på varför människor och djur handlar som de gör. Samtidigt som 

behaviorismen utvecklades tog Piagets forskning plats. Piagets teorier är ett exempel på 

konstruktivistiska teorier för lärande och betonar individens aktiva roll vid lärande, det sker ett 

växelspel mellan de genom varseblivningen förmedlade intrycken av den yttre och inre världen och de 

tankestrukturer som efterhand byggs upp inom individen.  

 

Gestaltpsykologernas synsätt på lärande vann också mark och deras synsätt innebär att vi människor 

har en slags medfödd benägenhet att uppfatta vår omvärld i former som präglas av helheter, helheter 

som de kallar för gestalter. Det fenomenografiska synsättet på lärande, som tog plats i Sverige på 1970-

talet, betonar vikten av att beskriva innehållet i den lärandes sätt att uppfatta det fenomen som varit 

föremål för lärandet. Under senare delen av 1800-talet tar även Dewey plats. Dewey har som åsikt att 

det råder ett ömsesidigt förhållande mellan individen och samhället där det sker en utveckling dem 

emellan. Dewey framhäver att det är viktigt att elever får kunskap som är levande och som eleven kan 

ha nytta av både yrkesmässigt men även på ett personligt plan och som därmed utvecklar eleven som 

människa (Abrant-Dahlgren & Carlsson, 2009). 

 

På senare år har det sociokulturella perspektivet, som fokuserar på samspelet mellan individ och 

sammanhang, tagit plats, med Lev Vygotsky som en av de starka gestalterna. Här kan vi se paralleller 

till den teori och de tankar som Dewey förespråkade (Abrandt-Dahlgren & Carlsson, 2009). 

Sociokulturella teorin bygger på att människans förmågor och kunskaper utvecklas genom sociala 

interaktioner mellan olika människor och att ett barn (och en individs) lärande och utveckling inte 

enbart kan studeras och förstås genom att enkom analysera individen. Det är genom den sociala och 

kulturella kontexten som kunskapsinhämtningen sker och därmed sker även den individuella 

utvecklingen. Inom den sociokulturella teorin lyfter man också fram innebörden av det sociala 

sammanhanget och menar att detta är något som hjärnan kräver för att kunna fungera och prestera på 

topp och på så vis vinna/skapa ny kunskap. I ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att psykiska 

och fysiska redskap fungerar som hjälpande och strukturerande resurser, i samband med lärande, och 

att dessa på ett eller annat sätt möjliggör att individen kan tolka och agera i nya situationer. Enligt det 

sociokulturella perspektivet kan varken människans tänkande eller lärande förstås som ett isolerat 

fenomen utan man måste även beakta kulturella och sociala kontexter (Säljö, 2005). 

 

Så hur kan vi med ovan bakgrund och argument se på och ta oss an den internetbaserade 

studieformen? Att enbart göra en förflyttning av den traditionella klassformsundervisningen, där tid, 

rum och plats innebär fysiska träffar och fysisk närvaro, tycks inte vara möjlig. Så vilka faktorer kan 

ses som grundläggande, vilka kan förutsättningar kan underlätta men likväl försvåra genomförandet 

av en internetbaserad utbildning?  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka studenters uppfattningar om förutsättningar för 

internetbaserad utbildning via universitet eller högskola.  

Frågeställningar 

- Vilka grundläggande förutsättningar bör råda för studenter som studerar på en högre utbildning, via 

internet? 

- Vilka förutsättningar uppfattar studenter underlättar genomförandet av  internetbaserad utbildning? 

- Vilka faktorer uppfattar studenterna försvårar genomförandet av en internetbaserad utbildning? 

 

Tidigare forskning  
Statistik visar att utbildning på nätet har expanderat både med avseende på andelen av antagna elever 

och om man ser på den tillgång som finns utav olika kurser och program. Under läsåret 2006/2007 

erbjöds, inom högskolesektorn, cirka 100 olika nätbaserade program och 2600 olika kurser 

(Högskoleverket & Statistiska centralbyrån, 2008). Vidare kan man finna statistik som påvisar att 

antalet nätstudenter under läsåret 2008/2009 var 119 000 av de totalt 401 000 registrerade 

studenterna, en procentsats på nästan 30 % (Högskoleverket & Statistiska centralbyrån, 2010). Jämför 

man denna statistik med den från tidigt 1990-tal då endast cirka 7 % var registrerade som 

nätstudenter.  

 

Jaldemark (2011) drar paralleller med ovan statistik och menar att dessa förändringar kan relateras till 

bland annat samhällets betoning på det livslånga lärandet och menar att det grundar sig i den 

socioekonomiska förändringen på arbetsmarknaden. Kunskap ses som den mest värdefulla 

produktionsfaktorn i den alltmer globaliserade värld vi lever i, tempot är högt och ständigt utvecklas 

och förändras världen vi lever i. Detta tempo och denna förändring ställer så klart krav på oss 

människor som vill leva och yttra sig i världen och därmed skapas det även en efterfrågan på lämpliga 

utbildningar som kan matcha upp individernas och samhällets krav på ökade kunskapstillgångar 

(Abrant-Dahlgren & Carlsson, 2009).  

Med det ökade kravet på kunskap och det ständiga behovet utav att få ny kunskap kommer även behov 

av hur denna kunskap kan och bör vinnas och tillvaratas. Olsson (2011) lyfter fram att möjlighet till 

självreglerat lärande och flexibilitet ser ut att vara väsentliga kriterier på kvalitet i nätbaserade 

utbildningar. Detta går hand i hand med den grundläggande pedagogiska rekommendationen som 

stöds av forskning inom fältet och som menar att studenterna ska vara aktiva och ha kontroll över sitt 

eget lärande. Olsson lyfter fram fyra olika kriterier för flexibilitet, som han menar är viktig för 

stundeten i sitt nätbaserade lärande. Det första kriteriet är att den studerande har möjlighet att välja 

den tid som studierna ska utföras på då denna studietid oftast har andra åtaganden som ska beaktas. 

Det andra kriteriet menar Olsson handlar om plats, och att den studerande har möjlighet att välja plats 

för sina studier. Det tredje kriteriet är att den studerande behöver uppleva en hög grad av flexibilitet i 

sin studietakt, så att denna kan anpassas efter studentens tidigare erfarenheter, kunskaper och 

önskemål. Det fjärde och sista kriteriet är att studenten ska ha möjlighet att välja vilken typ av medier 

och form som studierna ska ta plats i. Ska arbetet ske i grupp, vilken typ av återkoppling ska finnas och 

kan olika programvaror användas, är frågor som studenten kan ställa och söka svar på. Ordet 

flexibilitet tycks vara ett nyckelord som även har, och även fortsättningsvis kommer att, påverka 

kunskapsinhämtningens olika tillvägagångssätt och framförallt den som tar sin plats inom 

utbildningsväsendet. 

Jonsson (2012) menar att all kunskap är färgad av den praktik som den skapats ur och här kan 

paralleller dras till den sociokulturella teorin kring lärandet. Sociokulturella teorin bygger på att 

människans förmågor och kunskaper utvecklas genom sociala interaktioner mellan olika människor 

och att ett barn (och en individs) lärande och utveckling inte enbart kan studeras och förstås genom att 

enkom analysera individen. Det är genom den sociala och kulturella kontexten som 
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kunskapsinhämtningen sker och därmed sker även den individuella utvecklingen. Inom den 

sociokulturella teorin lyfter man också fram innebörden av det sociala sammanhanget och menar att 

detta är något som hjärnan kräver för att kunna fungera och prestera på topp och på så vis 

vinna/skapa ny kunskap (Säljö, 2005).  

I ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att psykiska och fysiska redskap fungerar som hjälpande 

och strukturerande resurser, i samband med lärande, och att dessa på ett eller annat sätt möjliggör att 

individen kan tolka och agera i nya situationer. Enligt det sociokulturella perspektivet kan varken 

människans tänkande eller lärande förstås som ett isolerat fenomen utan man måste även beakta 

kulturella och sociala kontexter (Säljö, 2005). Att stimulera lärande, ett gemensamt lärande, är 

därmed ett viktigt inslag i den internetbaserade utbildningsformen. Mörndal (2011) anser att om vi ska 

utgå från det perspektivet att lärande tar plats i diskussionen med andra så måste läraren ta ansvar 

över att studenterna deltar i olika diskussionsforum och även följa upp dessa. På så vis skapas det en 

överblick vilken typ av diskussioner som tar plats, vad som diskuteras och hur diskussionerna 

studenterna emellan varandra förs. En av nyckelfaktorerna som Mörndal ser här är också att läraren 

genom detta arbete kan ge en feedback och återkoppling som förhoppningsvis stimulerar till fortsatta 

diskussioner och gemensamt lärande. 

Hammond (2000) lyfter fram sju olika faktorer som han menar stimulerar ett kollaborativt lärande 

där just öppenheten och viljan av att delta är grunden:  

 Att gruppen vill och är öppen för att presentera olika typer av kunskap, blandad av både 

teoretisk och praktiskkunskap för att på så vis skapa en personlig känsla.  

 Att de inlägg som görs har en kritisk attityd till teoretisk kunskap. 

 Att det finns ett reflekterande i studenternas skrivande. 

 Att kommunikations-tonen är ödmjuk. 

 Att de som skriver bjuder in till dialog med sina egna inlägg.  

 Att de textbaserade inläggen andas personlighet. 

 Att texten är en blandning av text och tal, inte alltför akademiskt korrekt. 

Om studenter och lärare kan ha ovan sju faktorer med sig som ett rättesnöre menar Hammond att ett 

gott kommunikativt klimat kan skapas och därmed även ett gott gemensamt lärandeklimat. 

Med detta i åtanke är det intressant att fundera över vilka förutsättningar, strukturer och redskap som 

det datorstödda internetbaserade lärandet idag erbjuder och vilka styrkor och svagheter som detta 

faktiskt innebär för studentens lärande. Denna typ av lärande form erbjuder ingen fysisk kontakt så 

som den traditionella inlärningsmiljön gör i form utav ett klassrum i vilket fysiska träffar hålls. Istället 

skapas det virtuella rum och kunskap som ska ges, tas emot, bearbetas och analyseras. Liljeström 

(2006) lyfter fram hur samarbetslärande påverkas och vilka villkor den internetbaserade utbildningen 

ställer upp med för dem som valt att delta? Vilka hinder och möjligheter medför den internetbaserade 

lärandeformen och vilka kommunikativa krav måste deltagarna anpassa sig efter, vara med och skapa 

och samtidigt ta ansvar för? Liljeström (2010) skriver också fortsättningsvis att en av 

förutsättningarna för en god lärande miljö är att det finns en tydlighet i utbildnigens struktur och att 

det finns aktiva kurskamrater, men även aktiva lärare, för att på så vis skapa ett effektivt lärande.  

Mörndal (2011) lyfter fram en annan fördel med den textbaserade kommunikationen och menar att då 

all kommunikation tar plats via skrift finns den kvar och kan därigenom skapa ett deltagande i 

efterhand. Säljö (2005) menar att det är genom det använda språket som vi kan ta del utav andras 

erfarenheter och kunskaper och därigenom själva konstruera vår kunskap. På vis skapar alltså det 

skrivna ordet möjligheten till lärande men också till nya sätt att tänka, diskutera och reflektera. Dock 

finns det även en utmaning med det textbaserade kommunikationssättet, något som Liljeström (2006) 

valt att belysa. Liljeström menar att när ett ord skrivs ned på papper så finns inte längre den 
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meningsbärande koden kvar, utan ordet har en friare tolkning genom mottagarens sätt att faktiskt läsa 

vad som sagts. På så vis kan det vi valt att skriva få en helt annan betydelse helt beroende på hur 

mottagaren tolkar texten. Liljeström skriver därför att det är av stor vikt att läsaren kan ”lyssna” till 

texten samt att denna har en förmåga att läsa ”mellan raderna” men som motkrav är det av lika stor 

vikt att den som skriver har förmågan att uttrycka det som önskas förmedlas. Denna diskussion kan 

knytas samman med ovan diskussion där mina intervjupersoner uttryckt det att det finns en svårighet 

och utmaning med det skriftliga språket, en svårighet och utmaning som kan vara försvårande för 

genomförandet av en internetbaserad utbildning.  

Här kan också dras paralleller till Reneland-Formans (2011) resonemang kring att när elever och 

lärare inte befinner sig på samma fysiska plats så infinner sig ett pedagogiskt avstånd. Med detta 

menas att ett kommunikativt och ett psykologiskt avstånd skapats. Detta avstånd är en funktion 

bestående av tre variabler nämligen struktur, dialog och autonomi. Genom att se dessa tre variabler 

som innevarande i en modell där dessa funktioner är beroende men också stöttande för varandra kan 

lärandet och erfarenheten av det virtuella tillhörandet förstärkas och tydliggöras. Detta kan till 

exempel betyda att om en utbildningsmiljö kännetecknas av tät dialog och innehar en grund av mycket 

kommunikation och interaktion, kan detta kompensera för en brist av självständighet eller brist på en 

tydlig struktur. Den ena av de tre funktionerna kan alltså stötta upp och förstärka kvalitén på 

deltagandet och då även lärandet. 

Larsson (2010) skriver att alla studier av distansundervisning pekar på att det finns ett starkt behov av 

återkoppling mellan lärare och studenter och att den aktiva och samarbetsvänliga inställningen måste 

främja detta arbetssätt. Hrastinski (2009) skriver att undersökningar har visat på att e-learning fyller 

sin bästa funktion om deltagarna verkligen deltar och samarbetar. För distansläraren har det visat sig 

att det är speciellt viktigt att man är snabb och tydlig i sina svar till studenten, speciellt när det gäller 

svar vid examinationer eller gruppövningar. Samma återkopplingsbehov tycks finnas och efterfrågas 

när det gäller studenternas snabbhet i att ge återkoppling till läraren på det material som de får 

tilldelat sig. Likheter kan dras till de studier som Kennedy och Duffy (2004) hänvisar till och som visat 

på att det är just de tekniska utmaningarna och bekymren som kräver en välfungerande IT-support för 

att studenterna ska kunna genomföra sin utbildning på ett bra sätt utan större störningar från det 

tekniska hållet och att denna support också kan bidra till ett stärkt självförtroende i den fortsatta 

tekniska orienteringen. Som en fördjupning kring detta resonemang menar Tu och Mc Isaak (2002) 

att den internetbaserade lärande formen nästintill också kräver att studenten har goda kunskaper i att 

hantera tangentbordet och att detta krav också skapar en känslan av att inte vara tillräckligt bra och 

snabb. Om studenten inte är god nog på att hinna med i de pågående skrivna diskussionerna, samt att 

ha överblicken av vem som talar med vem i vilken kommunikationstråd, skapas det en osäkerhet som 

också påverkar studentens studier. 

Många av de som forskar inom IT och lärande menar idag att en stor del av det lärande som vi 

människor vinner sker i diskussioner och i samarbeten med andra individer. Med detta synsätt 

kommer det också krav på att universitetens lärare väljer att undervisa på ett sådant sätt, och att skapa 

aktiviteter som gör att studenterna kan mötas, diskutera, samarbete och lära av varandra. Två av de 

funktioner som är ett gott hjälpmedel för kursens kommunikation är läroplattformens epost och det 

diskussionsforum som universitetet erbjuder eleverna att delta i. Detta kommunikationssätt 

representerar en textbaserad kommunikation där det skrivna ordet blir deltagarnas verktyg (Mörndal, 

2011).  

Säljö (2005) lyfter fram att inte enbart skriften är ett kommunikativt redskap utan att det också är 

genom att använda språket som vi kan ta del utav varandra erfarenheter och kunskaper och att vi 

därigenom skapar vår egen kunskap. Även om det är betydligt mer krävande att skapa en egen text, än 

att läsa någon annans visar undersökningar att studenter finner denna kommunikationsväg som 

mycket bra. De som är blyga att tala och ta plats i en stor grupp i det fysiska rummet kan nu i det 

virtuella rummet delta på lika villkor och den. En annan fördel som Mörndal (2011) skriver om är att 

studenterna kan prova på att hålla flera olika kommunikationstrådar igång men också att denna 
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asynkrona kommunikation ger studenterna möjligheten till flexibilitet i tid och rum, vilket då kan 

anpassas efter den tid studenter behöver för att reflektera och analysera olika uppgifter.  

Den utökning som vi nu kan tyckas se gällande den internetbaserade utbildningsformen, anser Keller 

och Lindh (2011), kräver att det traditionella förhållningssättet till akademiskt lärande bör ifrågasättas 

och tittas på. För att åstadkomma ett gott lärande är det viktigt att de pedagogiska arbetssätt och 

verktyg som används under utbildningens gång verkligen accepteras och används av alla deltagare. För 

att uppnå framgång med nätbaserade studier, både för lärare och elever lyfter Keller & Lindh fram två 

olika kategorier av framgångsfaktorer; Basfaktorerna och Ytterligare framgångsfaktorer. Basfaktorerna 

omfattar sådana saker som är nästintill nödvändiga att ha för att överhuvudtaget kunna genomföra 

och delta i en nätbaserad utbildning. Dessa basfaktorer kan vara att läraren har den tekniska kunskap 

som krävs, har en pedagogisk förmåga och pedagogiska metoder i sitt ämne, har en fungerande och 

lätt förståelig läroplattform, att teknisk support finns tillgänglig och att det finns en 

organisationskultur som stöder förändringen. Ytterligare framgångsfaktorer för att uppnå gott lärande 

enligt Keller & Lindh är hur lär gemenskaper kan byggas, kartläggning av elevernas behov och 

preferenser, hänsyn till den förändrade lärarrollen, skapandet av den virtuella seminariemiljön samt 

vikten av att nyttja lär-plattformens pedagogiska potential.  

Keller & Lind (2011) talar även om vikten av uppbygganden och tillgången till en bra, inbjudande och 

tydlig läroplattform och använder denna som en utav de basfaktorer som tidigare nämnts. Även 

Andersson (2008) talar om denna läroplattform när han diskuterar läroplattformen och dess 

uppbyggnad. Han talar om learner-centred kontext och learning-centred kontext. Andersson menar att 

en learner-centred kontext inte kan ta hänsyn enbart till individens/kursdeltagarens behov utan 

hänsyn måste även visas gentemot de lärare som ingår, den miljö lärandet ska ta plats i och dess 

institution och Andersson menar att det därmed vore lämpligare att kalla det för learning-centred 

kontext istället för learner-centred kontext. Läroplattformens syfte bör alltså vara lärande fokuserade 

och bjuda in till detta deltagande. Men för att kunna skapa denna miljö har läroplattformens 

uppbyggnad en stor betydelse. Larsson (2002) skriver om läroplattformen och dess layouts betydelse. 

För att stimulera och skapa förutsättningar som bjuder in till en stimulerande kunskapsplats måste det 

finnas en tydlig röd tråd som kan återskapas i diskussionerna som finns att ta del utav anser Larsson.  

För att skapa en god lärande miljö i samband med en internetutbildning menar Schnaas (2002)  att 

det måste råda en god kommunikation, och interaktion, ett bra socialt klimat och känslan av en social 

tillhörighet. En god inlärningsmiljö är en viktig förutsättning för att studenternas lärande och deras 

upplevelse av kursen ska vara positiv och behålla en hög motivation.  I sin diskussion drar Schnaas det 

till att kommunikation och interaktion på en internetutbildning är en av de viktigaset 

förutsättningarna för att kunna skapa en god lärande miljö. Vidare avser Schnaas att lärarens uppgift 

därför blir att skapa förutsättningar som gör det möjligt för studenterna att komma igång med sin 

lärandeprocess. Till dessa förutsättningar hör bland annat att skapa tydliga strukturer med tydligt 

definierbara mål som utbildningen ska leda till, att organisera kursinnehållet och att välja metoder och 

arbetssätt som tillmötesgår olika inlärningsstilar och därmed skapar en god lärande miljö. 

 

Även Andersson (2008) skriver om betydelsen av tydlighet och feedback när han menar att för att 

skapa en god lärande miljö, i den datorstödda distansundervisningen, ska miljön vara assessment-

centered, vilket innebär att denna ska motivera, informera och ge feedback till både kursdeltagare och 

till berörd lärare. På likanande vis talar Hrastinski (2009) om hur undersökningar har visat på att e-

learning fyller sin bästa funktion om deltagarna verkligen deltar och samarbetar, det måste ske en 

interaktion där alla inblandade bjuder in och bjuder till.  

Howland & Moore, (2002) har i sin forskning tittat på studenters positiva och negativa upplevelser av 

datorstödd internet utbildning. De kom fram till att en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa 

goda lärandeupplevelser var att det fanns ett fokus på det egna ansvaret och det egna drivet i att ha 

kontrollen över sitt lärande. Studenterna uttryckte det som att det egna ansvaret stimulerade dem till 

att bli mer proaktiva och från detta ansvar växte självförtroendet fram. Däremot visade deras 

undersökning att de studenter som inte uttryckte samma positiva känsla inte gjorde detta då de 
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saknade en tydligare struktur och att förväntan av att läraren skulle tillhandahålla mycket information 

aldrig infann sig vilket resulterade i en tveksamhet och missgynsamhet i deras lärandemiljö.  

Reneland-Forsman (2011) visar på vikten av att det finns en tydlig struktur och information till 

studenterna då detta ökar möjligheterna till att få förståelse för vad kursen syftar till samt till vilka 

förväntningar som finns. Detta ställer även stora krav på den administrativa delen gällande 

framförhållningen av detta arbete. Reneland-Forsman ger förslag på att det kanske kan vara på sin 

plats att under utbildningens gång dela upp instruktionerna i olika delar så att det blir tydligt vad som 

gäller just nu och tunder vilken tidsperiod. Genom detta arbetssätt menar hon att det skapas en 

dynamik och känsla av aktivitet vilket gör att studenterna enklare kan följa varandra och kursens 

lärandeprocess.  

Howlands och Moores (2002) resultat visade också på att den tekniska kunskapen, alltså deras 

förmåga att hantera ett verktyg tillhörande internetutbildningen, var avgörande för hur lärandemiljön 

skulle komma att påverkas. De studenter som hade lägre teknisk kunskap upplevde det som svårt att 

alltid hänga med inom de olika momenten medan de som hade större datorvana inte såg detta som 

något som påverkade deras lärandemiljö, tvärtom, denna tekniska kunskap bidrog ju till att de valt att 

medverka. Liljeström (2006) ser också att behärska datorn som en grundläggande förutsättning för att 

kunna delta i ett samarbetslärande som tar plats via nätet. Hon lyfter fram en studie som exempel 

vilken pekat på att studenterna gradvis utvecklade förtrogenhet och trygghet med den digitala 

studiemiljöns olika villkor och förutsättningar. Genom denna process tycktes hanteringen av den 

tekniska utrustningen påverka studierna i allt mindre grad och hanteringen blev ett naturligt inslag i 

denna typ av studiemiljö.  

Några centrala termer och begrepp  

Statens offentliga utredningar redogör för att distansutbildning innebär att det finns ett geografiskt 

avstånd mellan eleven och utbildningens och att utbildningens innehåll och sätt att kommunicera på 

måste förmedlas till eleven via en mellanhand (SOU 1998:83). Även om Statens offentliga utredningar 

skriver som ovan ser man att när man talar om och läser om begreppen närutbildning och 

distansutbildning blir det tydligt att dessa begrepp kan användas olika och att de används olika. 

Larsson (2010) skriver att med begreppet närutbildning menas vanligtvis den traditionella 

undervisningsformen där undervisningen, till största del, är förlagd till ett fysiskt klassrum och det är i 

detta rum mötet mellan deltagarna tar plats. Skillnaden med distansutbildning är att dessa möten tar 

plats i olika virituella rum, där möten och kontakter mellan deltagarna ofta sker via ett medium som i 

form utav en dator.  

  

I samband med distansundervisning är det vanligt att skilja mellan fyra olika typer av distans, skriver 

Larsson (2010). Dessa är: Distans i tiden, Distans i rummet, Distans i dialogen och Distans i 

strukturen. Med distans i tiden skiljer man vanligtvis på synkron kommunikation som innebär att 

samtalet och kommunikationen är direkt eller samtida, och asynkron kommunikation som innebär att 

samtalet och kommunikationen innehar en fördröjning. Med distans i rummet menas att det finns ett 

geografiskt avstånd mellan deltagarna. Med distans i dialogen och distans i strukturen menas att ovan 

sätt att kommunicera på via en distansutbildning ofta skapar en känsla av avskildhet deltagarna 

emellan. Larsson anser att det är viktigt, för att få till en kvalité och en kraftfull distansundervisning, 

att överbrygga och förhålla sig till alla de fyra formerna av distans. En av nyckelfaktorerna är att de 

som deltar i en internetbaserad distansutbildning är medveten om skillnaden mellan muntlig och 

skriftlig kommunikation och tar ett personligt ansvar för att deltagandet ska hålla en hög 

kommunikativ kvalité.  

 

I min uppsats kommer begreppet internetbaserad utbildning att användas, med detta avser då en 

utbildning eller kurs som hålls på distans och endast via internet. För att kunna delta i denna typ av 

kurs krävs att man har tillgång till en dator, då dessa kurser eller utbildningar varit datorstödda.  
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Metod  
Bryman (2011) skriver att kvalitativa studier har som grund en forskningsstrategi där tonvikten ofta 

finns på ord än på insamling och analys av olika data som samlats in. Den kvalitativa forskningen är i 

jämförelse med en kvantitativ metod mer öppen. Bryman menar också att kvalitativa forskare ofta är 

benägna att ta upp flertalet av deskriptiva detaljer då de vill betona vikten av den kontextuella 

förståelsen av det sociala beteendet. Med detta menas att vi inte kan förstå hur deltagare i en viss 

social grupp beter sig om inte någon hänsyn visas till den speciella miljö som de visats i. Denna studie 

bygger på en kvalitativ metod. Detta då denna metod, genom sin öppna och mer kontextuella synsätt 

kan bidra till att ge svar på studiens syfte som riktar sig till att fånga studenters uppfattningar om 

förutsättningar för internetbaserad utbildning via universitet eller högskola.  

Studien har som kvalitativt redskap använt sig utav kvalitativa intervjuer då denna typ av intervjuer 

lämpar sig bäst genom sin öppenhet. Den kvalitativa ansatsen innebär att verkligheten ses som en 

individuell, social och kulturell konstruktion och man väljer att studera hur människan uppfattar och 

tolkar den omgivande verkligheten. Huvudbegreppen inom den kvalitativa ansatsen är innebörd, 

process och kontext (Backman, 1998). Avsikten har varit att tolka och försöka förstå subjektiva 

uppfattningar, vilket den kvalitativa ansatsen är bäst lämpad för. Fejes & Thornberg, (2012) lyfter fram 

att den kvalitativa forskningen syftar till att förstå det som analyserats och just denna förståelse vill jag 

uppnå genom min studie. Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv som innebär att vi 

genom andra människors uttryck i tal, skrift och handlingar kvalitativt tolkar och försöker nå 

förståelse utifrån vår egen förförståelse (Patel & Davidsson, 2003). Trost (2005) skriver att man kan 

urskilja tre steg i den kvalitativa processen där datainsamlingen blir steg ett, bearbetningen och 

analysen av det insamlade materialet är steg två och det tredje och avslutande steget är tolkningen av 

den analys och bearbetning som är gjord. Vilket även på ett bra sätt beskriver denna studies arbetssätt. 

Kvale (1997) menar att intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Han 

skriver att det är genom ett intervjusamtal som forskaren kan lyssna av vad människor har att berätta 

om sin livsvärld och det är därigenom som vi kan få reda på uppfattningen om deras situation, 

drömmar och förhoppningar, svek och sorg. I studien har detta redskap använts genom att genomföra 

sex stycken kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket har inneburit att det 

funnits en uppsättning frågor som kunnat ses som ett frågeschema men som också har gett 

möjligheten till att ställa följdfrågor kring de svar som uppgetts (se bilaga 2 Intervjuguide). Bryman 

(2011) beskriver den semistrukturerade intervjuformen som en flexibel intervjuprocess. Forskaren har 

en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras och att denna sammanställning oftast 

kallas för intervjuguide. Dock har intervjupersonerna en stor frihet att utforma sina svar på sitt egna 

sätt då tonvikten måste ligga på hur intervjupersonerna uppfattar och förstår olika mönster och 

beteenden. 

Rautalinko (2007) skriver också om vikten av att aktivt lyssna och att det är effektivt att lyssna. Han 

menar att lyssnandet känns bra för den som får berätta och att lyssnandet lockar fram information och 

därigenom kan man få värdefull information som bidrar till en bättre och mer fullständig bild av det 

man syftar till att undersöka. Med detta i åtanke under intervjutillfällena försökte jag skapa denna 

känsla hos mina intervjupersoner, en känsla som nog infann sig då samtalen flöt på bra och mycket 

intressant information lyftes fram samtidigt som intervjupersonerna bjöd på sig själv genom att dela 

sina egna tankar och reflektioner med mig vilket resulterade i intressant material att analysera. 

Urval och tillvägagångssätt   

Vid val av urval fanns en tanke att intervjua studenter med olika studie erfarenheter då detta kan ge en 

bredare bild och på så vis fånga fler olika typer av erfarenheter vunna genom deltagande på olika 

lärosäten. Urvalet föll på personer som fanns relativt nära mig, antingen genom att jag kände dem 

sedan tidigare eller att någon av de jag känner kände dem. På så vis har ett bekvämlighetsurval 

genomförts. Bryman (2011) menar att ett bekvämlighetsurval genomförts då valet av intervjupersoner 

faller på de som finns tillgängliga i sin närhet, vilket var fallet för denna studies urval av 
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intervjupersoner. Genom personliga kontakter har kontakt tagits, dock är det endast två personer som 

jag känner mer personligen. Inte någon av mina intervjupersoner har deltagit i samma utbildning eller 

kurs. Endast två av intervjupersonerna har studerat på samma universitet. Sex stycken kvalitativa 

intervjuer har genomförts och dessa varade i ungefär 45 minuter till upp emot en timme var. Tre av 

intervjuerna genomfördes på ett bibliotek där det finns tysta samtalsrum att vara i, två av intervjuerna 

tog plats hemma hos intervjupersonerna och den sista intervjun tog plats på ett café.  

De sex intervjupersoner som har intervjuats har alla studerat på en högskola eller universitet i Sverige 

och då deltagit i en kurs som varit internetbaserad och utan fysiska träffar. Utbildningen har de 

deltagit i någon gång under de senaste fem åren. Intervjupersonerna är mellan åldrarna 26 och 42 år, 

det är fyra kvinnor och två män. Alla intervjuer spelades in med hjälp utan min telefon, detta för att 

underlätta bearbetningen av det insamlade materialet. Detta tillvägagångssätt ger också möjligheten 

att kunna lyssna om igen på de olika svar och reflektioner som mina intervjupersoner gav vilket även 

minimerar att egna subjektiva åsikter ska kunna påverka det resultat som senare kommer att 

presenteras.  

Mitt urval av intervjupersoner kan ge en belysning och inblick till det min studie syftar att undersöka 

detta då intervjupersonerna representerar olika studieerfarenheter och då de även har olika 

erfarenheter av universitets olika sätt att arbeta inom en internetbaserad utbildning. Urvalet av 

intervjupersoner är på ett bra sätt fördelat både i ålder och i kön. Jag uppfattar inte det som att mina 

tidigare personligare kontakter med två av intervjupersonerna påverkade dessa intervjutillfällen eller 

den insamlade data som jag samlat in. Vid varje intervjutillfälle följdes samma rutiner och 

tillvägagångssätt och intervjuguiden fungerade som stöd så att intervjusamtalen kom att beröra 

samma frågeställningar. Vid bokningstillfället av tid och plats för intervjuerna fick också 

intervjupersonerna information om syftet med min studie, intervjupersonens deltagande och nedan 

listade och beskrivna etiska forskningsregler.  

Presentation av intervjupersonerna 

Intervjuperson nr.1: Kvinna, 40år, studerat 30 högskolepoäng på internetbaserad utbildning, lärosäte 

för studier: Halmstads Högskola. 

Intervjuperson nr.2: Kvinna, 30år, studerat 100 högskolepoäng på internetbaserade utbildningar, 

lärosäte för studier: Malmö Högskola, Luleå universitet och Halmstads Högskola. 

Intervjuperson nr.3: Man, 36år, studerat 60 högskolepoäng på internetbaserade utbildningar, lärosäte 

för studier: Lunds Universitet och Linné Universitetet. 

Intervjuperson nr.4: Kvinna 38år, studerat 135 högskolepoäng på internetbaserad utbildningar, 

lärosäte för studier: Halmstads Högskola, Örebro Universitet, Umeå Universitet och Kristianstads 

Högskola. 

Intervjuperson nr.5: Man 26år, studerat 67,5 högskolepoäng på internetbaserad utbildningar, lärosäte 

för studier; Kristianstads Högskola och Umeå Universitet. 

Intervjuperson nr.6: Kvinna 42år, studerat 60 högskolepoäng på internetbaserad utbildningar, 

lärosäte för studier: Borås Högskola och Uppsala Universitet. 

Intervjuguide 

Vid varje intervjutillfälle har intervjuguiden använts och fått fungera som ett vägledande dokument (se 

bilaga 2 Intervjuguide). Bryman (2011) skriver att det avgörande här är att frågorna gör det möjligt för 

forskaren att få information om hur intervjupersonerna upplever sin värld och sitt liv samt att 

intervjuerna innehar en flexibilitet.  Intervjuguiden har utgått från att undersöka förutsättningar kring 

internetbaserade studier och frågorna har skapats utifrån de frågeställningar som angetts, här menar 

Bryman att man bör ställa sig frågan; Vad måste jag veta för att kunna få svar på sina frågeställningar? 

Vilket jag gjort inför och under mitt framtagande av intervjuguide (se bilaga 2 Intervjuguide).  



10 
 

Inledningsvis har intervjuguiden haft frågor som berört intervjupersonernas ålder, kön, och 

utbildningsbakgrund. Sedan har de frågor som listats varit öppna frågor som fokuserat på att fånga 

den bild och uppfattning som intervjupersonen har gällande genomförandet av en internetbaserad 

utbildning, arbete har också lagts på att se till att ingen av frågorna innefattade en värdering som 

kunde påverka intervjupersonens förståelse av frågan och dennes svar. Det har också funnits möjlighet 

för intervjupersonerna att tillägga övriga tankar och reflektioner under varje intervjurubrik då frågan 

ställts om det finns något mer de önskar att få tillägga kring diskussionen och frågeställningen som 

just berörts. 

Analys av insamlad data 

Intervjuerna spelades in för att sedan skrivas ut ordagrant. På så vis har intervjumaterialet på ett bra 

och ingående sätt kunnat analyseras.  Det har också funnits möjligheten till att gå tillbaka och lyssna 

igen på de svar och reflektioner intervjupersonerna bidragit med. Detta har gjort att jag kunnat 

säkerställa att de svar och reflektioner som återges i uppstasen är de som intervjupersonerna lyft fram. 

På så vis har också egna tolkningar och reflektioner kunnat borthållas och inte kunnat komma med i 

mitt resultat och i de citat som lyfts fram under uppsatsens gång. 

Kodning utgör en viktig process inom kvalitativa studier och inbegriper en genomgång av utskrifter 

och/eller fältanteckningar som man sedan sätter namn eller etiketter på de delar, eller teman, som 

verkar kunna vara av teoretisk vikt eller av praktiskt betydelse för de personer som intervjuats eller 

observerats (Bryman, 2011). Fejes & Thornberg (2012) skriver också att forskaren inom kvalitativa 

studier strävar efter att utgå från aktörernas perspektiv och handlingar, vilket innebär att man 

försöker förstå aktörernas sätt att se på saker och ting, utan att ta något parti eller att ta deras åsikter 

och perspektiv för givna. Jag har genomfört en kodning där gemensamma teman arbetats fram. Med 

utgångspunkt ur dessa teman har sedan en analys och ett resultat arbetats fram. Slutligen har jag 

försökt att arbetat fram svar utifrån analysen och resultatet samt mitt syfte och mina frågeställningar. 

Sedan har svar presenterats i en avslutande diskussion som dessutom, genom att titta på den 

information som framkommit och med hjälp utav tidigare forskning och litteratur som berört liknande 

teman, analyserats och reflekterats över.   

Etiska forskningsprinciper  

Under intervjuarbetet och uppsatsskrivandet har jag haft i åtanke de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram. De talar om fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Detta har jag gjort då jag vid min första kontakt och likaså inledningsvis 

vid intervjutillfällena gav intervjupersonerna information om syftet med intervjuen och den 

kommande uppsatsen.  Samtyckeskravet innebär att deltagaren i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. För mig innebar detta att jag innan bokning av tid för intervjun såg till 

att jag fick ett godkännande av intervjupersonen som fungerar som ett samtycke för deltagandet och 

en bekräftelse på att de förstått uppsatsens syfte. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges 

största möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej har tillgång till dem och att svaren som ges inte kommer att kunna läsas eller höras av 

någon annan än mig. Därför har jag valt att under studiens gång referera till intervjupersonernas 

tilldelade nummer som presenterat ovan under rubriken presentation av intervjupersonerna. Slutligen 

innebär nyttjandekravet att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. För mig och min studie innebär detta att den information jag fått ta del utav 

endast har använts för att redovisas i min uppsats och ge stöd åt resultatet, analysen och 

diskussionerna. 

Insamlandet av forskning och litteratur 

Som källor för teorisökning, för att söka fram artiklar och vetenskapliga studier, har jag använt mig 

utav tre av Umeå Universitets databaser, nämligen ERIC (Education Resources Information Center), 
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Svenska avhandlingar i LIBRIS samt SPORTDiscus. Jag har också via Umeå universitets bibliotek sökt 

via tidsskrifter och då främst på tidsskrifter innehållandeord som; distance leraning, distance 

education och distance education and communication.  

Jag har också använt mig utav databaser utanför Umeå Universitet nämligen via LOVISA som är 

Lunds Universitets elektroniska bibliotek och via ELIN (Electronic Library Information) som är Lunds 

Universitets elektroniska bibliotek. Som sökord har jag angivit; internetbaserat lärande, IKT 

(informationsteknik), lärande och internet, distance learning, e-leraning, communication on internet 

samt learning. Jag har också använt mig utav internet, mestadels via google, och då också använt ovan 

sökord för att försöka finna korrekt och intressant information för min studie. 

 

Resultat  
I min bearbetning och analys av informanternas utsagor framkom ett antal teman som påverkade 

genomförandet av en internetutbildning, dels positivt men även negativt, dessa kommer att 

presenteras nedan. Jag kommer att redogöra för dessa teman nedan, en efter en, och visa med hjälp 

utav citat från mina intervjuer vilka tankar och reflektioner som mina intervjupersoner lyfte fram, 

diskuterade och reflekterade över. Som utgångspunkt för denna redovisning kommer jag att använda 

mig utav mina frågeställningar och delvis återge de intervjufrågor som jag använt mig utav. 

 

Grundläggande förutsättningar för internetbaserade utbildningar 

Sex olika grundläggande förutsättningar framträder i intervjupersonernas uttalanden och presenteras i 

följande text. 

Tekniska förutsättningar 

På fråga 1A, som berör vilken betydelse de tekniska faktorerna har för genomförandet av 

internetbaserade utbildningar, gick det att urskilja ett antal förutsättningar som har med tekniken att 

göra. En avgörande förutsättning, som alla sex informanter lyfte fram, för att överhuvudtaget kunna 

delta i en internetbaserad utbildning är att ha tillgång till dator och den tekniska utrustning som krävs, 

oftast är detta tillgång till internet och headset för att kunna kommunicera med övriga deltagare.  Alla 

sex av mina informanter hade tillgång till dator och den tekniska utrustningen som de behövde för att 

genomföra sin utbildning. En av intervjupersonerna reser väldigt mycket och är ibland beroende av att 

platsen hon besöker kan erbjuda internet, övrig utrustning har hon med sig själv, men upplevde att 

detta inte varit till något problem. 

En annan avgörande grundläggande förutsättning som samtliga av mina informanter påvisade, när 

fråga 1D, ställdes, var att det måste finnas en grundläggande kunskap i hur man hanterar en dator och 

hur man orienterar sig på en läroplattform. Åsikterna var att det inte krävdes stor teknisk kunskap 

men att ha datorvana var samtliga sex informanter överres om var en avgörande förutsättning för 

deltagandet.  

När fråga 1B ställdes, som berör hur intervjupersonerna ansåg att läroplattformen fungerar för 

genomförandet av utbildningen, blev svaren och dess enighet densamme som ovan. Samtliga sex 

intervjupersoner menade att läroplattformen och dess uppbyggnad och förmåga ”att nå ut” med 

utbildningens budskap hade en avgörande betydelse för genomförandet av utbildningen 

När fråga 1C ställdes, om intervjupersonerna ansåg att de haft tillgång till IT-support samt vilken 

betydelse denna haft, menade samtliga sex intervjupersoner att de haft tillgång till en support och att 

denna support var nödvändig för genomförandet. De menade också att läroplattformen måste vara 

tydlig i sin uppbyggnad och när frågor eller problem uppstår så måste det finnas någon att vända sig 

till antingen en IT-avdelning, eller om läraren själv stöttar upp kring frågor som berör läroplattformen. 

På så vis, menade intervjupersonerna att ett hinder snabbt kan elimineras och studierna påverkas inte 

då på något märkbart sätt. 
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Vilja att delta och bidra 

En av de grundläggande förutsättningarna som tre av intervjupersonerna (intervjupersoner nummer 1, 

2 och 4) diskuterade, när frågan 2A ställdes om vilken betydelse kommunikation och samarbete med 

övriga studenter har, var viljan av att kommunicera och delge sig av sin kunskap och sina erfarenheter 

till övriga deltagare.  

Det är ju vad man går in med för attityd. Jag menar har vi ett obligatoriskt 

diskussionsforum så är jag ju beroende av någon annan student som bidrar, annars kan 

ju inte jag bidra. (intervjuperson nummer 2) 

Det blir ju vad vi skapar tillsammans, även om man studerar i egen regi så vill man ju 

gärna få inspiration och tankeväckare av andra som studerar samma sak, det känns 

viktigt för mig. Här blir ju samarbetet och det vi säger till varandra viktigt. 

(intervjuperson nummer 4)   

En annan grundläggande förutsättning som en av intervjupersonerna (intervjuperson nr.6) lyfte fram 

var behovet av att läraren kommunicerade på ett snabbt och tydligt sätt och på så vis visade en vilja i 

att hålla tempo och kvalité uppe. Intervjupersonen menade att denna kommunikation var en 

grundläggande förutsättning då det gav en indikation på huruvida studierna gick bra eller ej och att 

studierna inte stannar upp på grund av att läraren inte kommunicerar på ett effektivt sätt. 

Tydlighet i struktur och målbild 

Samtliga av de sex intervjupersonerna menade att en tydlig struktur och en tydlig målbeskrivning, som 

fråga 3A och 3B berör, var en grundläggande förutsättning för genomförandet av en internetbaserad 

utbildning. De menade att utan en struktur kunde man inte veta vad som gällde och vilka 

förväntningar som fanns.  

Att läraren ger tydlig info kring strukturen, våra uppgifter, tentor, olika moment anser 

jag är a och o, för hur ska jag annars veta vad som gäller, den infon är ju det enda jag 

har att gå på, det är ju det jag ska följa. (intervjuperson nummer 4) 

När jag loggar in första gången är detta det jag kollar först. Hur är utbildningen 

uppbyggd och när ska vad vara klart. Det finns ju inget klassrum som vi träffas fysiskt i 

så den info man får skriven om detta är mycket viktig.  (intervjuperson nummer 5) 

Flexibilitet i tid och rum 

När intervjun berörde betydelsen av flexibilitet och när fråga 3C ställdes, menade samtliga sex 

informanter att flexibilitet var en grundläggande förutsättning när det kommer till internetbaserade 

studier. De menade att utan den flexibilitet som denna studieform innehar hade de inte lunnat 

studera.  

För mig hade det varit helt omöjligt att få ihop familjeliv, arbete och studier, även om 

jag arbetat 50 % och studerat på 50%, det hade inte gått. Jag är så glad att jag kan 

kombinera detta nu och göra det i min takt, inom vissa ramar förstås men ändå, jag kan 

välja när jag går till skolan och går in i klassrummet, det är super. (intervjuperson 

nummer 1) 

 

Förutsättningar som underlättar genomförandet av internetbaserade 
utbildningar 

Sju olika förutsättningarna som underlättar genomförandet av en internetbaserad utbildning framkom 

under mina sex intervjutillfällen, dessa presenteras i följande text. 

Snabb och effektiv IT-support 

På fråga 1D om hur intervjupersonerna upplevt att IT-supporten fungerat menade samtliga av mina 

sex intervjupersoner att det underlättade genomförandet av utbildningen om det fanns en snabb och 
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effektiv IT-support, alternativt om ansvarige läraren snabbt gav hjälp, gällande de tekniska bitarna. En 

av intervjupersonerna menade också att detta borde tydliggöras för att underlätta genomförandet: 

Det hade varit bra att veta vem man kan vända sig till och då få veta: Vem kontaktar vi 

vid inloggningsproblem och vem kontaktar vi vid övriga frågor kring sidans orientering? 

(intervjuperson nummer 2) 

Tydlig och pedagogisk läroplattform 

På fråga 1B som ställer frågan om hur intervjupersonerna upplever att läroplattformen påverkar 

genomförandet av den internetbaserade utbildningen menade samtliga intervjupersoner att det 

underlättar genomförandet om läroplattformen är uppbyggt på ett pedagogisk och bra sätt så att det är 

lätt att orientera sig på sidan. En av intervjupersonerna (intervjuperson nummer 2) menade att det 

under de första kurserna hade känts nytt och lite vilse kommande att veta hur lärosätet tänkt och var 

all information fanns tillgänglig men menade att erfarenheten gav med sig att vid nästa kursstart fanns 

ett igenkännande. Även om det inte var vid samma lärosäte igen, så var likheterna bra att luta sig 

emot. 

Kommunikation 

Mina sex intervjupersoner var eniga i att det underlättar genomförandet om det fanns en aktiv 

kommunikation mellan de som deltog och även med läraren. Detta framkom då fråga 2C diskuterades; 

om hur de skulle beskriva den kommunikation som tar plats och på vilket vis den påverkar 

genomförandet av den internetbaserade utbildningen. Detta då de menade att det gav stöd för ens 

egna funderingar men också för att de menade att det då kändes som att de deltog i något som var 

aktivt just då, inte enbart för dem själva utan för flera andra och att detta skulle vara positivt för deras 

genomförande.  

Vid diskussion om omfattningen, fråga 2B, av hur kommunikationen tar plats menade fyra av 

intervjupersonerna (intervjuperson nummer 2, 3, 5 och 6) att det oftast var vid de obligatoriska 

momenten som kommunikationen tog plats men att det då kändes nödvändigt att alla var aktiva för 

annars fanns det ju inget material att svara upp på vilket försvårade genomförandet av utbildningen. 

En av intervjupersonerna menade att:  

Alla måste bidra när det ska bedömas. Vi ska diskutera och reflektera tillsammans men 

vi är ju tvingade till det för att det ingår. Vi har ett frivilligt forum men där är inte ens en 

tredjedel av de antal inlägg som finns i de obligatoriska, det är rätt intressant tycker jag 

Men här är det ju så att alla måste skicka in sin del för hur ska jag annars kunna göra 

min del? (intervjuperson nummer 3) 

När jag ville att mina intervjupersoner skulle beskriva den kommunikation som tar plats och på vilket 

vis den underlättar genomförandet av utbildningen, fråga 2C, framkom det många intressanta 

reflektioner. En av intervjupersonerna (intervjuperson nummer 1) menade att för att kunna delta i en 

internetbaserad utbildning, där mestadels av kommunikationen sker via text och skrivna ord, 

underlättar det om man är stark i det skrivna ordet. Intervjupersonen menade att det finns en del 

studenter som inte är starka på att skriva och få fram det de menar och kan men om de får redovisa 

verbalt växer en helt annan bild och kunskap fram. 

Två av intervjupersonerna (intervjupersoner nummer 3 och 6) lyfte fram vikten av att den 

kommunikation som tog plats innefattade en god anda. De menade att då man inte ser varandra utan 

endast ser varandras skrivna ord krävs det en ödmjukhet och försiktighet i sättet att kommunicera. 

Om detta skapas menade de att det underlättar genomförandet för dem då det då också finns en 

trygghet i att våga bidra med sin kunskap och med sina reflektioner. 

En av intervjupersonerna (intervjuperson nummer2) menade att hon såg en stor fördel i att det endast 

fanns det textbaserade kommunikationssättet och att detta underlättade genomförande för henne 

väldigt mycket: 
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Man kom ju inte in på varandra, avståndet skapade en relation som jag gillade, det 

fanns ett avstånd som gjorde att när jag studerade då studerade jag, inget annat. Vi satt 

inte och käkade godis på bibblan och snackade bort tiden, utan samtalen var endast 

uppgiftsrelaterade, det gillade jag. (intervjuperson nummer 2) 

Samarbete 

Tre av intervjupersonerna (intervjuperson nummer 1, 2 och 3) uttryckte, när fråga 2D ställdes, att de 

anser att det samarbete studenterna emellan som de erfarit underlättat deras genomförande av 

studierna. De menade att det var relativt lätt att komma i kontakt med varandra och att det genom den 

”tekniska kontakten” då hade fokus på uppgiften. Samarbetet resulterade i ett bredare lärande 

perspektiv då de genom detta delade erfarenheter, åsikter och reflektioner. 

Även om jag inte alltid gillade våra gruppövningar så kan jag ju se att så här i efterhand 

så gav de mig ju en hel del. Hade jag utfört allt själv hade det endast varit mina tankar 

och åsikter jag kunnat ge, nu fanns det mer att presentera då vi tillsammans skapat en 

lösning och en färdig uppgift. (intervjuperson nummer 1) 

 

Självstyrande 

När fråga 3C ställdes, som berör hur intervjupersonerna upplever att den internetbaserade 

studieformens flexibilitet påverkar genomförandet av deras utbildning, blev resultatet att fyra av mina 

intervjupersoner (intervjuperson nr 1, 2, 4 och 6) betonade att flexibiliteten som infinner sig vid denna 

typ av studieform underlättar väldigt mycket genomförandet av utbildningen. De menade att även om 

det råder en viss struktur och finns ett schema med tillhörande deadlines så är de dem själva som 

bestämmer när de ska studera, var de ska studera och nästintill hur de ska studera. Detta upplevde de 

som mycket positivt. 

Även om jag är i ett annat land med en helt annan tid som gäller kan jag styra min 

studietid, jag kan anpassa mina studier till mitt övriga liv och detta är en enorm hjälp 

för mig… vet inte hur jag skulle gjort annars. (intervjuperson nummer 2). 

 

Tydlighet i struktur och målbild 

När fråga 3A och 3B diskuterades ansåg samtliga sex intervjupersoner att en tydlig struktur och tydlig 

målbild underlättade genomförandet av utbildningen. Som ovan anger menade de att denna 

förutsättning skapade en trygghet i vetskapen om vad som gällde för utbildningen och därmed även 

vilka förväntningar som fanns på dem. Det fanns därmed en stor betydelse av att en tydlighet i 

struktur och målbild existerade. 

 

Faktorer som försvårar genomförandet 
Sex olika faktorer som försvårar genomförandet av internetbaserade utbildningar, framträder i 

intervjupersonernas uttalanden och presenteras i följande text. 

Tekniska förutsättningar 

Vid diskussion utifrån fråga 1A och 1D, som berör vilken betydelse tekniska faktorer har och 

betydelsen av kunnandet kring hanteringen av den tekniska utrustningen, menade en av 

intervjupersonerna (intervjuperson nummer 3) att hon ofta kände sig orolig när det kom till den 

tekniska delen, då hon upplevde att hennes kunskap inte alltid var så god som hon önskat utan att 

detta påverkat henne negativt mest gällande studietempot i början av kurserna, eller om de skulle ha 

något grupparbete med tillhörande muntlig redovisning. Detta då hon inte kände sig bekväm med att 

hantera headset och tillhörande teknik för att göra sig hörd och höra de andra: 

Jag har ofta upplevt det som jobbigt när jag vet att kursen har ett moment som 

innefattar muntliga redovisningar, jag har inget problem med att prata men problem 
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med att skaffa den utrustning som behövs och sedan förstå mig på den för att andra ska 

kunna förstå sig på mig… det känns konstigt och stressande. (intervjuperson nummer 

3) 

När fråga 1A och 1B ställdes lyfte fyra av intervjupersonerna (intervjuperson nummer 1, 2, 3 och 5) 

fram att vissa läroplattformar upplevts som tråkiga och stela, vilket inte alls inspirerat dem att vara på 

plats i sitt virtuella klassrum mer än nödvändigt och att detta försvårat för dem i sitt genomförande;  

Vår läroplattform är så tråkig i sitt utseende, det är en rad du klickar på… upp kommer 

flera rader och mappar. Det finns inget liv i platsen, minns den förra plattformen jag 

hade på förra kursen den var mer levande och hade kort på lärarna, inspelade 

föreläsningar, så den gav en mer känsla av att jag deltog i något någonstans. 

(intervjuperson nummer 1) 

Kommunikation 

En av intervjupersonerna menade att den kommunikation som tog plats på läroplattformen (fråga 1B 

och 2C) ofta var torftig och menade att detta sätt att kommunicerade försvårade genomförandet av 

utbildningen: 

Då vi inte träffats förut fanns det inget bakom det som skrevs, det kunde ju tolkas hur 

som, kommunikation bygger ju på personligheten, visste inte med vem jag talade tappar 

mycket när man inte kan se varandra. Missar kroppsspråk och jargonger som jag tycker 

betyder så mycket i en diskussion. (intervjuperson nummer 5) 

Intervjuperson nummer 1 menade att det ibland kändes som att diskussionerna var lite för politiskt 

korrekta och menade att detta nog blev så för att studenterna vet att de bedöms för vad och hur de 

skriver. Samma intervjuperson lyfte också fram att det nog ofta i denna typ av kommunikationssätt 

tolkas in mer, eller ibland mindre, än vad som var menat från den som skrev det. På så vis menade 

intervjupersonen att det försvårade genomförandet då man väldigt sällan visste om man tolkat 

informationen korrekt eller i alla fall utifrån den mening som var menat från första stund. 

Alla sex intervjupersoner kunde se att det skrivna ordet och sättet att kommunicera på, genom just det 

skrivna ordet, kunde påverka genomförandet och försvåra det. Detta framkom när fråga 2A och 2C 

ställdes. Intervjupersonerna menade att det finns en utmaning i att kommunicera i skrift då 

kroppspråk, nyanser och ansiktsuttryck aldrig är något man får ta del utav och detta påverkar sättet att 

kommunicera med varandra. En av intervjupersonerna (intervjuperson nummer 5) menade att: 

Det är svårt att avläsa jargongen i en text, jag kan ju inte se och känna av personen som 

jag samtalar med. Jag kan bara gå på det den skriver och det tycker jag är svårt. Jag vet 

ju att jag själv lägger in mina värderingar i det jag läser och det gör säker andra med, 

detta blir ju då att vi kanske läser eller i alla fall bara förstår delar av vad det den andre 

egentligen ville få sagt. (intervjuperson nummer 5) 

En annan intervjuperson (intervjuperson nummer 1) berättade att den inte är den snabbaste på att 

skriva och att detta påverkar henne negativt då hon ibland inte hänger med i det diskussionstempot 

som forumet håller inne med. 

Jag får inte fram mig själv riktigt alltid och det försvårar mitt genomförande då jag vet 

att det som sagts ville jag också få sagt men jag var inte snabb nog utan om jag nu skulle 

skriva det tror jag att de andra skulle tro att jag kopierat en god idé.  (intervjuperson 

nummer 1) 

Självstyrande  

En av min intervjuperson (intervjuperson nummer 3) menade att det fanns en utmaning i det 

självstyrande som den internetbaserade studieformen erbjuder. Detta framkom när fråga 3C och 3D 

diskuterades. Intervjupersonen menade att det ibland kändes som att ingen fanns tillgänglig för att 



16 
 

lyssna eller stötta och att den flexibilitet som erbjöds nästan fick motsatt effekt då den inte gav någon 

hjälp om när och vad som skulle göras. 

Jag vet ju att när man studerar så här ensam och via internet ska man sköta det själv, 

men jag är inte den bästa på att driva mig själv utan behöver någon där med mig, som 

checkar av och ser att jag går i rätt takt. (intervjuperson nummer 3) 

Samarbete 

Två av mina intervjupersoner (intervjuperson nummer 2 och 4) lyfte fram att de inte var hjälpta av, 

eller hade behov av, att de kunde samarbeta med sina studiekamrater. Detta lyfte de fram när fråga 2A 

och 2C diskuterades. Intervjupersonerna menade att de hade valt denna studieform för att den 

erbjuder just detta ”icke samarbete”. En av dessa uttryckte sig med att förklara det som att det nästan 

blev jobbigt när det fanns en förväntan av en interaktion eller ett samarbete: 

Jag vill göra mina uppgifter och bedömmas på mitt, jag gillar inte när vi ska samarbeta 

för det blir aldrig på lika villkor oavsett förutsättningarna och vad läraren skriver. 

(intervjuperson nummer 4) 

En annan intervjuperson (intervjuperson nummer 6) menade nästintill det motsatta; att det borde 

finnas någon sorts vett och etikett i att alla ska samarbeta och uttryckte det att det försvårade 

genomförandet mycket när det inte var så: 

Jag kan inte förstå varför man inte tar chansen att samarbeta, att ingen direkt gör detta 

försvårar för mig då det blir mer ensamt än vad det hade behövt vara och vi går ju miste 

om varandras tankar och idéer.  (intervjuperson nummer 6) 

Mål och struktur 

När jag ställde fråga 3A och 3B, gällande vilken betydelse mål och struktur har samt hur 

intervjupersonerna upplever det att utbildningens struktur och mål fungerar för utbildningens 

genomförande framkom det att två av mina intervjupersoner (intervjuperson nummer 3 och 6) hade 

erfarit att det inte hade kommunicerats ut tydliga direktiv på utbildningens innehåll, struktur och mål. 

De menade att det hade kommit lite allt eftersom och det upplevde detta som frustrerande då 

intervjupersonerna menade att de inte riktigt visste vad som gällde för utbildningen eller kommande 

övningar, eller vilken helhetsbild som utbildningen arbetade efter, vilket försvårade genomförandet av 

utbildningen. 

Jag upplevde det som rörigt och osäkert, jag tog ju uppgift för uppgift men visste inte 

riktigt vad de förväntade sig eller vad som skulle komma härnäst och det kändes lite 

konstigt. (intervjuperson nummer 3) 

Diskussion 

I nedan text följer en diskussion kring den metod jag valt att använda mig utav samt det resultat som 

påvisats ovan. Det görs även en jämförelse med vad tidigare forskning och litteratur lyft fram kring det 

ämne studien undersökt och det förs även en analys och diskussion mot vilka resultat min studie 

påvisat. 

 

Metoddiskussion 

Insamlandet av data för denna studie har bidragit till att jag fått bred information om olika 

förutsättningar som påverkar genomförandet av en internet baserad utbildning. Jag anser att jag 

kunnat ta del utav tidigare forskning och litteratur som berör ämnet jag valt att skriva om. Det finns en 

hel del skrivet om internetbaserat lärande men jag fann det svårt att finna forskning och litteratur som 

utgår från endast studenternas uppfattningar och åsikter kring denna studieform. Jag upplever det 

som att mestadels av den tidigare forskning jag tagit del utav har ett perspektiv som grundar sig 

utifrån hur lärande, kommunikation och strukturer bör råda för en internetbasread utbildning och 

därigenom går det miste om att kanske mer direkt undersöka hur själva upplevelserna för de 
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deltagande studenterna faktiskt är och utvecklas. Vidare kan jag även se en utmaning i att finna 

material som tydligare beskriver hur lärosätenas olika förutsättningar och förmåga att skapa en god 

internetbaserad lärande miljö kan påverka, eller kommer till att påverka studenternas 

utbildningskvalité´.  

Urvalet av intervjupersoner har också bidragit till studien då det gett mig goda diskussioner, 

reflektioner samt intressanta infallsvinklar att arbeta utifrån. Dock kan jag kanske fråga mig om hur 

studiens resultat påverkats om jag valt ett annat urvalssätt än ett bekvämlighetsurval. En annan aspekt 

att reflektera kring är antalet lärosäten och omfattningen av erfarenheter av den internetbaserade 

utbildningsformen och huruvida detta påverkat mitt resultat. Intervjupersonerna var sex stycken och 

de hade tillsammans erfarenhet från studier på fjorton olika lärosäten vilket kan ha påverkat den 

information som samlats in. Skillnaden mellan intervjupersonerna och det antal lärosäten de hade 

erfarenhet från var också relativt stor, en intervjuperson hade erfarenhet från ett lärosäte medans en 

annan intervjuperson hade erfarenhet från fyra olika lärosäten. Intervjupersonerna hade också olika 

omfattning när det kom till antal lästa högskolepoäng tagna via internetbaserade utbildningar, vilket 

också kunnat påverka hur de upplevt sina studier, vilka erfarenheter de har med sig och därmed även 

vilka förutsättningar de kunnat se som grundläggande, underlättande eller försvårande.  

Intervjuerna varade i cirka 45 minuter upp mot en timme vilket kan ha påverkat resultatet då tiden 

kanske upplevts som alltför lång för någon och alltför kort för någon annan. Även om jag har valt att 

ställa till mestadels öppna frågor, använt en intervjuguide och förberett mig inför varje intervju på 

likanande sätt kan det vara så att mina egna förhoppningar, åsikter och tankar kommit fram i mitt sätt 

att ställa frågor och följdfrågor. Denna påverkansrisk finns även i den analys jag genomfört av 

intervjuerna, trots att jag valde att spela in dem för att sedan kunna gå tillbaka och lyssna på dem för 

att endast fåna intervjupersonens svar. 

En utmaning för mig var att utifrån syfte och frågeställningar skapa en intervjuguide som var öppen 

nog att bjuda in intervjupersonerna till att ge mig deras åsikter och tankar utan att, genom 

användandet av för värdeladdade frågor, styra dem till svar som jag trodde att jag kunde förvänta mig. 

Jag kan även ställa mig ifrågasättandes mot att jag valde att så öppet fråga om flexibilitetens betydelse. 

Kanske resulterade denna fråga i en styrning som gjorde att intervjupersonerna nu valde att diskutera 

kring detta tema, frågan är om de hade gjort samma sak utan att jag ställt frågan? 

  

Grundläggande förutsättningar för internetbaserade utbildningar 

Keller & Lindh (2011) menar att det finns två olika kategorier av framgångsfaktorer när det kommer 

till skapandet och genomförandet av internetbaserade utbildningar; Basfaktorerna och Ytterligare 

framgångsfaktorer. En av dessa basfaktorer är att studenten och läraren har den tekniska kunskap som 

krävs för att hantera den tekniska utrustningen. Med detta argument följer givetvis att 

grundförutsättingen för deltagandet och genomförandet även innebär att tillgången finns av själva 

utrustningen. Detta var också en av de grundförutsättningar som mina intervjupersoner lyfte fram då 

det är tillsynes en helt avgörande faktor om deltagande ska vara möjligt eller ej. Det som blir än mer 

intressant att se på är hur denna tekniska grundförutsättning också kommer med ett behov av att 

faktiskt kunna hantera redskapet, det kommunikativa redskapet, som avgör om ett deltagande blir 

verklighet eller ej. Denna aspekt framkom också i mitt resultat som en direkt avgörande och 

grundläggande förutsättning. Liljeström (2006) visade i en studie hur denna förtrogenhet och kunskap 

i att hantera tekniken direkt påverkade studenternas deltagande vilket även min studie kunde lyfta 

fram. Dock menade Liljeström att studenterna efter ett tag vande sig och fick en ökad kunskap vilket 

även mina intervjupersoner kunde samstämma med. På så vis kan mitt resultat visa på att en längre 

erfarenhet av att delta i internetbaserade utbildningar också resulterar i en tryggare hantering av de 

tekniska redskapen och därmed ha fått kunskapen om hur dessa på bästa sätt kan användas under 

utbildningens gång. 

Som en annan grundläggande förutsättning visade mitt resultat på att det fanns ett starkt behov utav 

en bra, inbjudande och tydlig läroplattform. Tidigare har jag hänvisat till Andersson (2008) som 



18 
 

menar att läroplattformens syfte bör vara lärandefokuserande och bjuda in till deltagande. Dock 

uttryckte inte någon av mina intervjupersoner ett behov utav att läroplattformen ska skapa deltagande 

utan visade på ett mer direkt behov utav att läroplattformen var tydlig i sin förmåga med att nå ut med 

den information som tycktes nödvändig för ett genomförande. Tydlighet och med detta en pedagogisk 

potential tycktes vara ett nyckelord som mina intervjupersoner använde vilket även Keller & Lindh 

(2011) lyft fram.  

Resultatet visade också att det fanns ett stort behov utav ett tekniskt stöd, ett stöd som på ett enkelt 

sätt kunde möta upp de frågor och problem som ibland dök upp. Min studie kunde även visa på att det 

finns en efterfrågan och även ett tydliggörande av vem som ansvarar för detta tekniska stöd; är det 

läraren eller finns det en IT-support eller är det rentutav den administrativa ansvarige som ansvarar 

för denna support? Ett resonemang som jag kan se som ytterligare ett behov av lärosätets förmåga i att 

vara tydliga med riktlinjer, ansvar och förväntningar. Som stöd för detta resonemang finns de studier 

som Kennedy och Duffy (2004) hänvisar till som visat på att det är just de tekniska utmaningarna och 

bekymren som kräver en välfungerande IT-support för att studenterna ska kunna genomföra sin 

utbildning på ett bra sätt utan större störningar från det tekniska hållet. Dock finns det inget vidare 

resonemang om hur detta ansvarsområde fördelats eller hur lärosätena valt att kommunicera till 

studenterna kring denna tillgång något som mina resultat påvisar skulle behövas förtydligas för att 

underlätta genomförandet av en internetbaserad utbildning. 

Larsson (2010) skriver att då forskning pekar på att framtidens studenter i allt större utsträckning 

kommer att efterfråga möjligheter till ett flexibelt och livslångt lärande så innebär det också att 

studenterna kommer vilja ha ett allt större inflytande på hur studier ska planeras, bedrivas och 

genomföras. Även Olsson (2011) ser flexibiliteten som en oerhörd viktig faktor då studenten kan välja 

plats, tid och tempo allt efter egen vinning. Detta finner jag intressant då denna diskussion kan liknas 

vid det resultat som jag fann då samtliga intervjupersoner menade att den internetbaserade 

utbildningsformens erbjudande i form utav flexibilitet var avgörande för deras genomförande av 

utbildningen. Det finns alltså ett stort behov utav flexibilitet och om denna försvinner skulle nog detta 

även innebära att samtliga av de intervjupersoner jag samtalat med inte kunnat delta i utbildningen. 

Frågan värd att ställa sig är då hur detta skulle påverka utbildningsnivån och samhällets ständiga 

hungrande efter fortsatta kunskapsinhämtningar? Skulle det kunna innebära en uppdelning och 

rentav en diskriminering som i senare skede påverkar samhället i stort? 

En annan grundläggande faktor som mina intervjupersoner valde att lyfta fram var att det måste 

finnas, från studenternas håll, en vilja att delta och dela med sig. Likheter kan här dras till det 

resonemang som Hammond (2000) lyfter fram när han listar sju olika faktorer som han menar 

stimulerar ett kollaborativt lärande där just öppenheten och viljan av att delta är grunden. Om 

studenter och lärare kan ha ovan sju faktorer med sig som ett rättesnöre menar Hammond att ett gott 

kommunikativt klimat kan skapas och därmed även ett gott gemensamt lärandeklimat. Jag menar att 

ovan faktorer är intressanta och viktiga men att de samtidigt måste ha en förståelse för studentens 

förkunskaper, förväntningar och tidigare livserfarenheter. För vad är egentligen till exempel en 

ödmjuk kommunikations-ton? Och vad innebär det att deltagarna är villiga att dela med sig? Hur 

påverkas studenterna av dessa förväntningar? Mitt resultat påvisade ju också att det tycktes finnas en 

vilja av att bara genomföra utbildningen och sedan gå vidare, inte delta för att delge andra av sina 

erfarenheter och reflektioner, och måste man då vara villig att dela med sig till andra deltagare om inte 

studenten har som eget mål att vilja delta och delge? 

En sista avgörande faktor som mina intervjupersoner såg som avgörande för genomförandet av en 

internetbaserad utbildning var att utbildningen hade en tydlig struktur och ett tydligt mål. Det var 

alltså av stor vikt att det fanns tydliga riktlinjer som tidigt uttalade förväntningarna. På så vis upplevde 

mina intervjupersoner att det också skapade en trygghet som la en god grund för det fortsatta arbetet 

inom utbildningens ramar. 
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Förutsättningar som underlättar genomförandet av internetbaserade 
utbildningar 

Keller och Lindh (2011) talar om betydelsen av att lärosätet har en fungerande och lättförståelig 

läroplattform samt att den tekniska supporten fungerar. I jämförelse med deras diskussion kunde även 

mitt resultat påpeka att dessa två faktorer var något som intervjupersonerna ansåg underlättade 

genomförandet av deras internetbaserade utbildning. Keller och Lindh liknar läroplattformen som den 

infrastruktur eller trafiknätet som finns i vårt samhälle. De menar att om en stark infrastruktur finns 

så finns det även goda möjligheter till att skapa en internetbaserad utbildning av kvalité. Detta 

resonemang ger en god bild utav hur en struktur kan skapas som alla inblandade kan ta del utav på en 

internetbaserad utbildning men kanske saknar den något i styrkan när det kommer till hur den 

faktiskt kan anpassas för de studenter som deltar just där och då. Kanske skulle ett större fokus finnas 

på de förväntningar och behov som de deltagande studenterna kommer med in till den specifika 

utbildningen då detta skulle resultera i ett mer lättförståeligt trafiknät framtaget för de deltagande 

studenterna. 

Mina intervjupersoner lade även fokus på behovet av hur den tekniska supporten fungerar under 

studietiden och menade att en välfungerande support som effektivt kan ge svar och backup är av stor 

vikt att ha tillgång till. Mitt resultat pekade på att det oftast är i pressade situationer som den tekniska 

hjälpen måste infinna sig och då fodras det att hjälpen infinner sig snabbt och enkelt så att studenten 

kan fortsätta att fokusera på sina studier. Kanske kan det vara så att flertalet av de lärosäten som idag 

erbjuder internetbaserade kurser och utbildingar även måste inse att det finns ett stort behov, från 

studentens sida, av att den tekniska kunskapen även håller en hög nivå hos de lärare som valt att 

arbeta med denna studieform. Det måste alltså finnas en insikt i att lämna den traditionella 

undervisningsformen och våga gå in i ett nytt arbetssätt och med detta även införskaffa ny kunskap 

som gör att det som levereras behåller en hög kvalité.  

Tre andra faktorer som mina intervjupersoner lyfte fram var hur kommunikationen tog plats och form, 

att denna var aktiv samt att ett samarbete fanns studenterna emellan. Liljeström (2010) lyfter fram att 

studenter som deltar i nätbaserade kurser efterfrågar aktiva kurskamrater som kan stimulera till 

samarbete och lärande. Jag kan se en likhet i detta resonemang med min studies resultat men anser att 

mitt resultat inte hade samma fokus på lärandet som en del utav, eller kanske till och med ett resultat 

av, ett samarbete. Mina intervjupersoner menade mer att det skulle finnas en anda av att skapa en 

gemensam plats för lärandet och tycktes inte se det som Liljeström menar att ett gott samarbete 

påverkar lärandet positivt. Kanske är detta en reflektion som först kan uppmärksammas av studenten 

en tid efter genomförda studier och därför inte framkom under mina intervjuer, trots detta anser jag 

att det är en intressant reflektion att ha i åtanke. Detta var ju också en av de reflektioner som en av 

intervjupersonerna gav mig, att det var just i efterhand efter avslutad utbildning, då denna insåg att de 

gemensamma övningarna skulle ha kunnat bidra till det lärande som erfarits. 

Det som kännetecknar den internetbaserade utbildningsformen är dess kommunikationssätt. Sättet att 

kommunicera sker oftast textbaserat och det är även det skrivna ordet som bedöms. En femte faktor av 

de förutsättningar som mina intervjupersoner menade underlättar genomförandet av en 

internetbaserad utbildning var just att det underlättade att vara stark i det skrivna ordet. De menade 

att det då underlättade att delta i de diskussionsforum som tog plats, de uppgifter som innebar att 

direkt ge kritik och feedback på andra studenters arbete samt de skriftliga övningar som var 

obligatoriska på de olika delmomenten. En intressant koppling värd att göra här är kring hur Larsson 

(2010) visar på att en textbaserad kommunikation ger studenterna möjlighet att skriva sina egna 

texter, arbeta med dem och få sina åsikter och reflektioner framlyfta men menar samtidigt att det visat 

sig att många studenter finner det svårt att skriva och skapa sin text till studiegruppen. Larsson 

framhäver att det inte finns en enhetlig bild av dessa uppfattningar, utan väljer istället att belysa att 

det finns olikheter kring dem. Det är även dessa olikheter som jag kan se kommer fram i mitt resultat. 

Även om majoriteten av mina intervjupersoner var eniga om att det underlättade att vara stark i det 

skrivna ordet och att det då inte var några problem att genomföra uppgifterna så fanns det samtidigt 

en utmaning i att skriva de texter och inlägg som förväntades att skapas. Här tror jag att distansen, och 
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kommunikationssättet via det skrivna ordet, spelar en avgörande roll. Tror att då vi vet vem vi skriver 

till och att mottagaren därmed också vet vem som skrivit vad kan ge ett visst lugn och påverka hur vi 

både bedömer och bemöter det vi fått till oss. 

Med ovan resonemang blir det då viktigt att läraren möter upp i de uppgifter som tilldelats och ser till 

att det finns en feedback som är genuint grundad och som därmed kan skapa trygghet för studenterna. 

En av nyckelfaktorerna menar Larsson (2011) dock är att läraren stödjer och skapar en kultur som 

stimulerar den skriftliga kulturen och ser på innehållets betydels av det som skrivs och kommuniceras 

istället för att se på den grammatiska delen. Läraren bör uppmuntra studenterna att skriva som de 

talar, menar Larsson. Dock möter detta motstånd i argumentet som Larsson lyfter fram när han menar 

att personer med mycket grammatiska fel och stavfel tenderar att hamna efter i pågående dialoger och 

kan erfara att inte tas på lika stort allvar som de studentkamrater som på ett snabbt och korrekt sätt 

kan formulera en god text. Det finns alltså en motsägelsehet som är intressant att jämföra med det 

resultat som jag kommit fram till; nämligen att läraren bör stimulera till deltagande i alla moment 

men att det finns en direkt utmaning i hur detta ska bemötas och senare även bedömmas. Mina 

intervjupersoner menade att det ofta är när de obligatoriska delarna ska infinna sig som deltagandet 

blir stort och stundtals kraftfullt, i övrigt finns det en utmaning som mitt resultat påvisade i hur man 

som lärare stimulerar till deltagande ”utanför” den obligatoriska ramen. Kanske kan lösningen till viss 

del finnas i hur just feedback och återkoppling fungerar lärare och elev emellan, något som även 

Larsson påpekar. 

Liljeström (2010) uttrycker att det skrivna ordet, texten, går att sprida till allt fler människor än vad 

det är möjligt för en enstaka individ att genom personliga möten kunna kommunicera samma 

budskap. På så vis, genom det skriva ordet, kan man förmedla erfarenheter och kunskaper om olika 

fenomen som texten berör och dessa kan då röra sig långt utanför den social kontext i vilken de 

förmedlade erfarenheterna och tolkningarna från början uppstod. En skriven text kan också omarbetas 

och korrigeras det kan aldrig det talade ordet göras. Detta var också en av de faktorer som lyftes fram 

under mina intervjuer som intervjupersonerna ansåg underlättade genomförandet av 

internetbaseradeutbildningar. De menade alltså att den fysiska distansen mellan deltagarna skapade 

klassrum som även i efterhand kunde spela upp och visa vad som pågått och vad som diskuterats. 

Detta visade sig att vara en stark fördel då det ständigt fanns en möjlighet att gå tillbaka och göra nya 

upptäckter och reflektioner kring det lärande som skapats på plattformen.  

Ovan resonemang går hand i hand med den sjätte faktor som mina intervjupersoner ansåg underlätta 

genomförandet av en internetbaserad utbildning vilken var hur de själva kunde styra sin utbildning 

och dess studietempo. Detta kan jämföras vid den tidigare diskussion jag lyft fram där Olsson (2011) 

menar att möjlighet till själv reglerat lärande och flexibilitet ser ut att vara väsentliga kriterier på 

kvalitet i nätbaserade utbildningar. Det tidslösa lärandet som mina intervjupersoner lyfte fram tycks 

alltså vara väldigt viktigt och underlättar genomförandet av en internetbaserad utbildning. Med detta 

ser jag också att denna utbildningsform öppnar upp dörrar för studenter som inte funnit sig till rätta i 

den traditionella undervisningsformen, utan kan genom den internetbaserade utbildningsformen ta 

del utav ett lärande som tidigare inte vore möjligt.  

Slutligen visade mitt resultat på betydelsen av hur utbildningens struktur och mål var bestämt och 

uttalat. Intervjupersoner menade att det underlättade genomförandet om det fanns en tydlighet kring 

detta. Likheter kring detta kan man dra till Reneland-Forsman (2011) som visar på vikten av att det 

finns en tydlig struktur och information till studenterna då detta tycks öka möjligheterna till att få 

förståelse för vad kursen syftar till samt till vilka förväntningar som finns.  

Faktorer som försvårar genomförandet av internetbaserade utbildningar 

I dagens samhälle tycks det finnas en outtalad åsikt om att alla har tillgång till en dator och därmed 

också den tekniska utrustning som en internetbasread utbildning kräver. Tillgången till dator och den 

tekniska kunskapen är ju ett måste för de som deltar i en nätbaserad distanskurs. Problem uppstår om 

till exempel studenten endast har datorn på sin arbetsplats och inte alltid kan vara uppkopplade och 
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därmed så flexibel i sitt lärande som den gemensamma lärandegruppen hade önskat. Genomförandet 

av den internetbaserade utbildningen kan också försvåras om den tekniska färdigheten är svag. Detta 

framkom även i mitt resultat då intervjupersonen menade att det fanns en stor osäkerhet i hur den 

tekniska utrustningen skulle användas men menade att detta efter ett tag försvann då vanan och 

därmed även kunskapen ökat.  

Frågan värd att ställa sig är dock hur denna upplevelse kommit att påverka min intervjupersons 

erfarenhet av det lärandet som tagit plats och hur denna osäkerhet kommit att påverka de resultat som 

presterats? Howlands och Moores (2002) forskningsresultat visade nämligen just detta att den 

tekniska kunskapen, alltså studenternas förmåga att hantera ett verktyg tillhörande 

internetutbildningen, var avgörande för hur lärandemiljön skulle komma att påverkas. De studenter 

som hade lägre teknisk kunskap upplevde det som svårt att alltid hänga med inom de olika momenten 

och att finna den information som tycktes behövlig för utbildningens innehåll. Här menar jag att det 

finns risk för att ett kunskapsglapp skapas redan från start, givetvis beroende på hur länge osäkerheten 

har en direkt påverkan på studentens prestation, men att risken finns för detta kunskapsglapp bör 

uppmärksammas och hanteras från lärosätenas håll.  

Som en förutsättning som underlättar genomförandet av en internetbaserad utbildning lyftes det 

tidigare fram ett exempel som Larsson (2002) gjort där han skriver att en textbaserad kommunikation 

ger studenterna möjlighet att skriva sina egna texter, arbeta med dem och få sina åsikter och 

reflektioner framlyfta så menade han samtidigt att det visat sig att många studenter finner det svårt att 

skriva sin text till gruppen. På liknande sätt menar Kennedy och Duffy (2004) att vi människor 

tenderar, när det tekniska strular, att skylla på den egna individuella kunskapen och tilliten till denna 

är så svag att studenten får dåligt självförtroende och skapar ett missnöje, istället för att kontakta den 

IT-support som finns för att delge typ av problem och därigenom också få hjälp med att lösa det som 

uppkommit. Kanske kan det vara så att det är det fysiska avståndet som också skapar dessa glapp? 

Kanske hade det varit annorlunda om studenten bara kunnat få hjälp med sina funderingar och 

problem om de fysiskt träffat behörig personal i samband med en lektion? Nu tar lärandet plats i en 

virtuell miljö och det krävs av studenten att ta kontakten på ett annat sätt och risken finns också att 

det tar betydligt längre tid att både får svar och hjälp, något som ytterligare kan förlänga det glapp jag 

tidigare talat om. 

Att den internetbaserade utbildningen har sitt klara textbaserade kommunikationssätt kommer inte 

enbart med fördelar. Under mina intervjuer framkom det att det fanns en utmaning med och en risk i 

att utbildningens genomförande försvåras av att den pågående kommunikationen uttryckte sig till allra 

största delen via skrift. Mitt resultat kunde påvisa att det finns en risk med att den textbaserade 

kommunikationen aldrig riktigt tar fart och det skapas då en tröghet i kommunikationen och den 

gemensamma lärandeformen och det finns därmed också en större risk i att, genom textbaserad 

kommunikation, missförstå varandra och på så vis skapa känslor och hinder som motarbetar vidare 

kommunikation. Här ser jag en stor utmaning som den internetbaserade studieformen nog alltid 

kommer att ställas inför i mer eller mindre omfattning. Genom teknologin ges vi människor en 

möjlighet att delta i en obundenhet till plats och det är också denna möjlighet som attraherar och 

öppnar upp för möjligheten till att studera för flertalet studenter. Det är också denna platslöshet och 

tidslöshet som lyfts fram som ett av de starkaste argumenten till varför den internetbaserade 

utbildningsformen ständigt tycks öka.  

På denna platslösa plats, som den internetbaserade studieformen skapar, ska lärare och elever, utan 

att kanske aldrig träffas, mötas för att ta del utav olika kunskaper och erfarenheter och de ska göra det 

oftast enbart genom det skrivna ordet. Min studie påvisade att det också finns en utmaning i att en 

kommunikation ska ta plats mellan studenter som aldrig träffats. Text ska tolkas utifrån mottagarens 

referenser och preferenser vilket inte alltid är på det sätt som den som skrivit texten syftat till att den 

ska tolkas. Det skrivna ordet saknar nyanser av kroppspråk, intonation mimik och rådande kontext 

vilket gör att budskapet går miste om viktiga beståndsdelar i en kommunikation något som även mitt 

resultat påvisade då intervjupersonerna bland annat menade att jargong och kroppsspråk inte blir 

synligt och att detta påverkar hur studenterna kommunicerar och därmed även hur de kommer att bli 
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bemötta och därmed även bedömda.  Liljeström (2006) talar ju om den meningsbärandekoden och det 

är just denna som mina intervjupersoner hävdar försvinner och inte alltid påverkar samarbetet och på 

så vis också lärandet på ett bra sätt. Samtidigt kunde mitt resultat visa på att det hos en del av mina 

intervjupersoner inte fanns denna uppfattning utan det beskrevs snarare tvärtom, att det upplevdes 

som en fördel att inte veta vem personen var som man kommunicerade med och att detta bidrog till att 

studenten kände att det bara var att skriva det som denna ansåg och kände, det fanns inget socialt 

samspel att ta hänsyn till utan det underlättade att endast kunna lägga till sin egna text utifrån sitt 

egna perspektiv.  

Många studenter tycks uppleva att det finns en stor press på dem då flexibiliteten och det egna 

ansvaret upplevs som så stort. Detta framkom även under mina intervjuer kring förväntan av det 

självstyrande som den internetbaserade studieformens flexibilitet innehåller. Mitt resultat kunde 

påvisa att dessa känslor kan skapa en osäkerhet i studieupplägget och stress kliver in i studentens 

lärandeprocess. Larsson (2010) anser att det i närstudier finns ett visst socialt tryck på studenten som 

gör att det blir svårt att inte hålla en viss studietakt. Som motsats till detta resonemang påvisade mitt 

resultat att för den nätbaserade studenten saknas detta tryck vilket kan leda till att den fria studietiden 

skjuts fram i tiden och studenten upplever det som att finnas någonstans mitt emellan men ändå 

ingenstans i sin studieprocess. Här kan jag se en direkt koppling till att det måste finnas den tydliga 

struktur, målbild och feedback som tidigare efterfrågats. Om denna tydlighet finns och kan 

kommuniceras ut och samtidigt motsvara ”rätt nivå” kan detta, tror jag, hjälpa studenten att finna ett 

bra studietempo som gör att utbildningen kan genomföras på ett positivt och lärorikt sätt.  

Dock kan jag även se ett samband med min dialog ovan och det forskningsresultat som Howland & 

Moore (2002) har påvisat i sin forskning där de tittat på studenters positiva och negativa upplevelser 

av datorstödd internet utbildning. Studenterna uttryckte det som att det egna ansvaret stimulerade 

dem till att bli mer proaktiva och från detta ansvar växte självförtroendet fram. Däremot visade deras 

undersökning att de studenter som inte uttryckte samma positiva känsla inte gjorde detta då de 

saknade en tydligare struktur och att förväntan av att läraren skulle tillhandahålla mycket information 

aldrig infann sig vilket resulterade i en tveksamhet och missgynnsamhet i deras lärandemiljö. Vi kan 

här alltså se ett samband kring kravet på självstyrande men också kring kravet på att utbildningen 

erbjuder en tydlig struktur och målbild vilket är intressant att se då det även var detta som framkom i 

min studie. 

Larsson (2010) lyfter en intressant diskussion då han refererar till Wännman Toresson, från 2002, 

som påvisar att datorstödda distansutbildningar tenderar att bli en kvinnofälla, en fälla som innebär 

att den kvinnliga studenten deltar i ett lärande men samtidig ska denna kvinna också sköta hemmet 

och ta hand om barnen. Med detta argument menar de att den positiva aspekten med internetbaserad 

distansutbildning så som att geografiskt avstånd och tidsmässiga aspekter inte spelar någon roll 

istället för kvinnorna får en motsatt effekt genom att det blir en ökad stress och förväntan av att vara 

en multifunktionell person med ”många bollar i luften”, bollar om tar allt för mycket kraft och energi. 

Denna diskussion är intressant då en av mina intervjupersoner lyfte just denna reflektion under vår 

intervju. Hon upplevde det som att det finns en outtalad omättad efterfrågan på en ständig utveckling 

och ett ständigt jagande av kunskap, vilket också medför känslan av att aldrig vara bra nog – det finns 

alltid något kvar att uppnå och övervinna. Intervjupersonen lyfta inte fram detta som att det skulle 

vara av den anledningen att ho var kvinna utan snarare att denna omättad och eftersträvan ”drabbat” 

os alla. Men kanske är det så att denna drabbning fallit på kvinnan än mer, precis som Wännman 

Toresson lyfter fram? 

Slutsats och Egna reflektioner 

Syftet med denna studie var att undersöka studenters uppfattningar om förutsättningar för 

internetbaserad utbildning via universitet eller högskola. Genom studien ville jag lyfta fram studenters 

uppfattningar om vilka grundläggande förutsättningar för ett genomförande av en internetbaserad 

utbildning som fanns, men jag ville även se på vilka förutsättningar som underlättar respektive vilka 

faktorer som försvårar ett genomförande av en internetbaserad utbildning. Tillgången till dator och 
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den tekniska kunskapen är ju ett måste för de som deltar i en nätbaserad distanskurs och detta kan ses 

som helt avgörande för om ett deltagande på en internetbaserad utbildning kommer vara eller inte 

vara. Dock finns det vidare mer djupgående och intressanta faktorer, som jag kan se, att reflektera över 

när det kommer till faktorer som är grundläggande, som underlättar eller försvårar studenternas 

genomförande av en internetbaserad utbildning. De teman som diskuterades till den största delen och 

där jag upplevde att mina intervjupersoner hade mycket att diskutera kring under intervjuerna var 

sättet att kommunicera och samarbeta, läroplattformen samt den flexibilitet den internetbaserade 

studieformen erbjuder. 

Det finns ett flertal utmaningar med det textbaserade kommunikationssättet; den internetbaserade 

studieformens sätt att tala med de som deltar. Min studie pekar också på att det är häri även framtida 

utmaningar finns. Det skrivna ordet saknar nyanser av kroppspråk, tonfall, mimik och rådande 

kontext vilket gör att budskapet riskerar att gå miste om viktiga beståndsdelar i en kommunikation. 

Jonsson (2012) menade att all kunskap är färgad av den praktik som den skapats ur och det tycker jag 

är spännande att ha med sig in i diskussionen kring kommunikation inom den internetbaserade 

utbildningen. För hur talar vi med varandra när vi inte ser varandra? Hur påverkas vårt sätt att skriva 

och därigenom se till att budskapet når fram utan att få någon fysisk respons på det vi skrivit. Gör 

detta att vi inte bryr oss, eller visar samma respekt och förståelse i en nätbaserad kommunikation så 

som vi hade gjort om vi vetat att vi hade behövt sitta bredvid varandra och ha samma diskussion?  

I en nätbaserad kommunikation, som sker genom det skrivna ordet, tycks det kräva av deltagarna att 

läsaren kan ”lyssna” till texten och ha en förmåga att kunna ”läsa mellan raderna” vad som vill 

förmedlas och kommuniceras och vad innebär detta för de som deltar? Mitt resultat påvisade dock att 

det också finns studenter som finner denna ”ansiktslösa” kommunikation som befriande och menar att 

det då öppnar upp mer för ens egna tankar och reflektioner, och att dessa kan skrivas ned och 

kommuniceras ut utan att behöva finjusteras för att det finns en mottagare som ska bemötas. Detta 

finner jag intressant då det ger en nyans till den tidigare diskussionen kring det textbaserade 

kommunikationssättets positiva och framförallt mer utmanande sida. 

Detta kommunikationssätt kommer också med utmaningen i hur studenterna kommunicerar med 

varandra och huruvida detta kommunikationssätt bjuder in till samarbete eller ej. Min studie visar på 

ett blandat resultat när det kommer till diskussionen kring samarbete och behovet av detta. Kanske är 

det så att de studenter som inte efterfrågar ett samarbete och därmed inte heller söker sig till, eller 

skapar detta, går miste om det gemensamma lärandet? Intressant fråga att ställa sig och möjligtvis 

forska vidare kring är hur den internetbaserade studieformens studenter står sig i jämförelse med 

studenter som deltagit i en traditionell undervisningsform, där det gemensamma lärandet är en del 

utav vardagen. 

Läroplattformen var ett annat tema som tog mycket plats under mina intervjuer. Mina studier visar på 

att läroplattformens uppbyggnad, layout och tillhörande IT-support spelar en stor och viktig roll för 

studenternas genomförande av en internetbaserad utbildning. Detta innebär att lärosätena i sitt 

skapande av läroplattformarna måste ha ett medvetande om hur studenterna upplever deras plattform 

och sedan arbeta utifrån detta för att skapa än bättre och än mer inbjudande virtuella klassrum. Mina 

studier visade också på en sammankoppling mellan sättet att kommunicera med varandra, samarbeta 

och hur ett lärosätes plattform var uppbyggt. Vilket återigen stärker reflektioner kring att lärosätet bör 

ta reda på och utgå från studenternas uppfattningar om hur en god och inspirerande läroplattform bör 

se ut.  

En annan reflektion och fundering jag finner värd att lyfta kring ovan är också vad innebär denna 

fokusering för de lärare som enbart undervisats på traditionellt vis och kommer lärosätena klara av att 

skapa de förutsättningar som är ett måste? Vilken roll får studenterna spela utifrån de faktorer som 

mina intervjupersoner lyft fram under mina intervjutillfällen? Kommer man i framtiden fokusera på 

vad studenterna tycks ha för preferenser och behov eller kommer man enbart att se på lärarens 



24 
 

förmåga och kunskap och skapa därifrån? Eller kommer en kombination att ta plats av de bådas 

världar och uppfattningar? 
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Bilaga 1 Informationsbrev till intervjupersonerna  

Mitt namn är Maria Pettersson och jag läser just nu en kandidatkurs i pedagogok vid Umeå 

Universitet. Jag har nu kommit till den del av kursen som innebär att en uppsats ska skrivas. Jag har 

valt att studera, undersöka och skriva om studenters uppfattningar kring vilka grundläggande 

förutsättningar som bör finnas, vilka förutsättningar som underlättar samt vilka faktorer som 

försvårar genomförandet av en internetbaserad utbildning. 

Jag har valt att intervjua personer som under de senaste fem åren deltagit i en kurs eller utbildning, 

vid ett svenskt universitet, som varit internetbaserad och utan några fysiska träffar. Du har därför 

blivit utvald att delta genom en personlig intervju, intervjun kommer att spelas in och sedan kommer 

en stor del utav intervjupersonernas svar att bearbetas och användas i min studie. Alla 

intervjupersoners deltagande är frivilligt och jag följer de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet lyfter fram; nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Detta innebär att jag ger intervjupersonerna information om 

forskningsuppgiftens syfte, att intervjupersonerna deltar frivilligt, att deltagarna ska ges största 

möjliga konfidentialitet och att deras personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej 

har tillgång till dem. Detta innebär att jag kommer att använda fingerat namn och att svaren som ges 

inte kommer att kunna läsas eller höras av någon annan än mig. Slutligen innebär nyttjandekravet att 

uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Klar 

uppsats kommer att finnas tillgänglig under juli månad 2015.  

Jag är tacksam för att du väljer att medverka!  

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig, se kontaktuppgifter nedan. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Maria Pettersson 

Mailadress: mariadisksu@hotmail.com 

Handledare: Anders Råde 

  

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Bilaga 2 Intervjuguide  

Alla intervjutillfällen inleds med en förklaring av studiens syfte och diskussion kring de 
forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet lyfter fram. Samt en presentation av författaren till 
studien och att denna studie i sin helhet kommer att finnas tillgänglig för läsning efter publicering i juli 
2015.  

          Bakgrundsfrågor: 
- Vilket år är du född?  

- Hur länge har du studerat på universitet via internet och i vilken omfattning? 

- Vilken utbildning/kurs har du läst, vid vilket lärosäte? 

- Har du även erfarenhet av studier på universitet på traditionellt vis, det vill säga genom fysiska 

träffar och fysisk närvaro? Om ja i vilken omfattning? 

 

Teknik: 

1.A)   Vilken betydelse har tekniska faktorer för genomförandet av internetbaserade utbildningar? 

1.B)   Vilka läroplattformar har du erfarenhet av? 

1.C)    Hur upplever du att läroplattformen fungerar för genomförandet av utbildningen? 

1.D)   Anser du att det funnits en IT-support som du kunnat nyttja? Om ja; hur har det fungerat?  

1.E)    Vilken betydelse har den tekniska utrustningen och det egna kunnandet kring hur denna kan  

användas? 

1.F)   Finns det något du vill tillägga i vår diskussion kring teknikens faktorer? 

 

Kommunikation och samarbete mellan studenter: 

2.A)   Vilken betydelse har kommunikationen och samarbetet med övriga studenter på en 

internetbaserad utbildning? 

2.B)    I vilken omfattning har du erfarenhet av att kommunikationen mellan studenterna tar plats? 

2.C)   Hur skulle du beskriva den kommunikation som tar plats och på vilket vis påverkar denna ditt 

genomförande av utbildningen? 

2.D)   Upplever du att det finns ett samarbete mellan dig och dina studiekamrater?  Om ja, kan du 

beskriva detta? 

2.E)   Är det något annat du kan se är av betydelse, gällande kommunikation och samarbete, som har 

betydelse för genomförandet av utbildningen? 

 

Utbildningens struktur, mål och flexibilitet: 

3.A)   Vilken betydelse för dig har utbildningens mål och struktur? 

3.B)   Hur upplever du att utbildningens struktur och mål fungerar för genomförandet av 

utbildningen?  

3.C)   På vilket sätt upplever du att den internetbaserade studieformens flexibilitet påverkar 

genomförandet av din utbildning? 

3.D)   Ser du att det finns något mer att tillägga gällande utbildningens struktur, mål och flexibilitet 

som är av betydelse för genomförandet?  

 

  

 

 


