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SAMMANFATTNING 

Internet erbjuder en mängd olika sätt att tillägna sig kunskap. Högskolor och universitet 
över hela världen har anammat Internets möjligheter till webbaserad undervisning och 
denna utveckling ställer nya krav på studenter och lärare. Den webbaserade distans-
utbildningsformen är flexibel och oberoende av tid och plats och ökar därför 
tillgängligheten för studenter som kan befinna sig någon annanstans än på lärosätet och 
dessutom välja vilken tid på dygnet som det passar dem bäst att bedriva sina studier.  
 
I dagens distansutbildning ingår vanligtvis en webbaserad lärplattform med ett 
diskussionsforum som ett verktyg för kommunikation och interaktion. Denna studie 
fokuserar på diskussionsforumet som ett verktyg för lärande i webbaserad 
distansutbildning och baseras på en studentgrupp utan tidigare erfarenhet av akademiska 
studier, s k studieovana studenter. I uppsatsen beskrivs, analyseras och förklaras hur 
studenterna deltog på diskussionsforumet under en högskolekurs som varade i 20 
veckor. Dessutom belyser studien viktiga aspekter som påverkar studenternas 
studieresultat. Tidigare forskning som kan relateras till uppsatsen presenteras med hjälp 
av Lionarakis modell om de olika discipliner som ingår i distansutbildningens 
forskningsfält. Det empiriska materialet samlades in genom studier av hur de 
studieovana studenterna agerade och deltog på diskussionsforumet samt genom analyser 
av innehållet i deras diskussionsinlägg. 
 
Resultatet av den empiriska studien visar att studenternas deltagande varierade över tid 
och att de var mest aktiva i början av kursen. Även innehållet i inläggen förändrades 
under kursens gång genom att de inlägg som inte direkt kunde relateras till ämnet 
minskade i antal, medan de ämnesrelaterade inläggen var konstanta till antalet. Studien 
visar också att de studenter som avslutade kursen med maximalt antal poäng var mest 
aktiva när det gäller att starta diskussioner och att deras deltagande i diskussionsforumet 
var högt och jämnt under hela kursen. 
 
Analys och tolkning av studiens resultat belyser att studenters inställning till lärande 
påverkar hur de deltar i ett diskussionsforum och därmed också till hur stor grad 
diskussionsforumet kommer att bidra till studenternas lärande. Dessutom framkommer 
att förutom ett högt och jämnt deltagande har också innehållet i inläggen stor betydelse 
för hur studenternas studieresultat påverkas. Slutligen betonas lärarens väsentliga roll 
som uppföljare och underlättare av studenternas lärande. 
 
 
 
 



FÖRORD 

Nu är det snart dags att trycka på ”spara-knappen” en sista gång i samband med 
arbetet med detta manus, men först vill jag uttrycka några reflektioner om 
uppsatsprocessen. Att skriva ett vetenskapligt arbete kan beskrivas med många 
olika metaforer. För mig faller det sig naturligt att likna uppsatsarbetet vid en 
husbyggnation då jag i mitt privata liv och parallellt med uppsatsskrivandet, har 
varit starkt involverad i familjens fritidshusbygge. 
 
I byggnationen av uppsatsen har jag själv fungerat både som arkitekt och 
hantverkare. Som arkitekt har jag vid några tillfällen behövt justera ritningen för 
att nya idéer som förändrat slutproduktens utseende har dykt upp. Jag har skissat, 
förbättrat, utvecklat och ritat om designen flera gånger. Som arkitekt av 
uppsatsen har jag också tvingats att hela tiden ha fokus på helheten så att inte 
alltför många tinnar, torn och snickarglädje skulle komma att förstöra 
helhetsintrycket. Själva byggande (skrivandet) av uppsatsen är ett hantverk och att 
lära sig hantverk tar tid! Att vara hantverkare har vissa dagar varit enormt 
spännande och jag har lärt mig att hantera verktygen och utvecklat min kunskap 
inom området. Andra dagar har det gått tyngre och verktygen varit svårare att 
använda. Då har det hänt att jag kämpat så intensivt med hammaren att jag slagit 
mig på tummen och byggprocessen har tillfälligt avstannat. Så småningom när 
bygget har tagit form och jag har skymtat slutprodukten har hammarslagen blivit 
allt ivrigare då jag varit angelägen om att uppsatsbygget skulle bli färdigt. 
 
För att ett bygge ska resultera i en färdig och användbar produkt behövs en 
byggledare som leder och samordnar. Under min byggprocess har jag har haft 
förmånen att ha två byggledare. Professorerna Esbjörn Segelod och Jan Löwstedt 
har handlett mig i uppsatsbyggandets svåra konst. De har utmanat mina tankar, 
ifrågasatt och visat på nya aspekter som jag inte tidigare reflekterat över. Genom 
att varva hantverkarrollen med arkitektens och komplettera med diskussioner 
med mina byggledare har jag kommit vidare i byggprocessen och nu är arbetet 
med uppsatsen (och även fritidshuset) avslutade. 
 
I mina arkitekt- och hantverkarroller har jag stöttats av många i min omgivning 
och jag vill tacka er alla som på olika sätt deltagit i detta bygge. Först och främst 
ett stort tack till professor Esbjörn Segelod och professor Jan Löwstedt som läst 
mina manus och utmanat mig att se nya perspektiv när jag trodde jag hade sett 
alla. Tack för givande diskussioner, stöd och värdefulla råd. 
 
Min tacksamhet riktas också till professor Péter Révay som inspirerade mig till att 
våga kasta mig ut i det okända och osäkra doktorandlivet. Tack också till 



akademichef Elvy Westlund för stöd med nödvändiga resurser i form av tid och 
pengar som gjort det möjligt att genomföra och avsluta uppsatsarbetet. Stort tack 
till alla kollegor på Mälardalens högskola (främst på HST och PIL) för ert 
engagemang och uppmuntrande kommentarer under byggprocessen. Tack Cecilia 
Erixon, för givande diskussioner, både akademiska och andra och för din insats 
vid slutseminariet. 
 
Ett särskilt tack riktar jag till Christina Keller för dina insiktsfulla kommentarer 
som opponent vid slutseminariet. Min tacksamhet går också till den nationella 
forskarskolan Management & IT (MIT) och dess företrädare som givit mig 
chansen att i slutskedet av uppsatsarbetet delta som doktorand. Av denna 
anledning fick jag möjlighet att förlägga mitt slutseminarium i Ronneby i maj 
2009 vid en av de årliga MIT-konferenserna. Det uppskattade jag särskilt mycket. 
Tack till släkt och vänner som under årens lopp visat intresse för uppsatsarbetet 
och som kommit med glada tillrop. Ett speciellt tack till min far som engagerat 
sig i korrekturläsning i slutfasen av arbetet. 
 
Jonathan och Anna, Jakob och Julia samt Daniel och Karin – tack för er 
nyfikenhet och intresse för vad jag sysslat med i tid och otid. I ert sällskap har jag 
fått välbehövlig avkoppling och ny energi som gjort att jag orkat ta ett steg till. 
Slutligen vill jag tacka min kära make, min ständige uppmuntrare och bästa vän. 
Ola, tack för ditt intresse och stöd, för synpunkter och korrekturläsning, för goda 
middagar och välbehövligt energitillskott i godisskålen bredvid datorn när 
skrivprocessen var i sitt mest intensiva skede. 
 
Det är med skräckblandad förtjusning som jag nu trycker på ”spara” och därmed 
avslutar uppsatsarbetet. 
 
 
 
Muskö i oktober 2009 
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KAPITEL 1 

Inledning 

”Det är ingen idé att använda diskussionsforumet, det är ändå ingen som 
utnyttjar det.” 

Ett diskussionsforum är en vanlig komponent i de system som används för IT-
stödd distansundervisning och påståendet ovan är, enligt min erfarenhet, ett 
uttryck för en ofta förekommande inställning bland lärare som undervisar på 
distans inom högskolan. Och visst kan det vara problematiskt att få ett 
diskussionsforum att fungera i den meningen att studenterna är aktiva, att de 
diskuterar och utbyter tankar och erfarenheter. Även om verktygen för diskussion 
och interaktion finns där och läraren skapar diskussionsgrupper och 
diskussionsämnen är det många gånger problematiskt att få studenterna att 
använda dem.  
 
Informationstekniken (IT) och Internet har utvecklat våra möjligheter till 
kommunikation mellan människor, en webbaserad kommunikation. Under 1990-
talet började allt fler utnyttja Internet för att kommunicera och utbyta 
erfarenheter med varandra och idag finns en flora av väl fungerande och aktiva 
diskussionsfora s k lärgemenskaper på Internet. I dessa lärgemenskaper ligger 
tonvikten på utbytet och interaktionen mellan deltagarna och de förenas genom 
ett gemensamt intresse som kan vara allt ifrån husbyggnationer till fåglar eller 
barnuppfostran. Ju mer givande deltagarna tycker att diskussionerna är desto mer 
kommer de att använda dessa för sitt eget lärande. Det kan gälla på det privata 
såväl som det professionella planet (Jobring & Carlén, 2004). 
 
Enligt Carléns typologi över nätbaserade lärgemenskaper kan tre olika 
gemenskaper urskiljas: den utbildningsrelaterade, den arbetsintegrerade och den 
intressebaserade. Denna uppsats fokuserar på den utbildningsrelaterade 
lärgemenskapen. Denna lärgemenskap utmärks av att deltagarna lär i institutionella 
miljöer och att lärmiljön utgörs av nätbaserade och utbildningsrelaterade 
lärgemenskaper (Jobring & Carlén, 2004).  
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Efter att jag själv deltagit i en webbaserad distansutbildning där det webbaserade 
diskussionsforumet fungerade som en fantastisk kommunikationsmöjlighet och 
ett positivt stöd för oss kursdeltagare, kom jag att fundera över om det verkligen 
är så svårt att få diskussionsforum att fungera. Varför skulle studenter generellt 
inte utnyttja den möjlighet till diskussion som jag och mina kurskamrater 
upplevde som positivt och stimulerande? Vad var det som gjorde att jag med en 
pirrande känsla av förväntan varje dag, loggade in på kursens diskussionsforum? 
Var det för att jag kunde se i systemet att de andra också var inloggade så att jag 
upplevde mina kurskamraters närvaro, trots att vi aldrig träffats IRL (In Real 
Life1)? Var det för att jag kände att deras intresse över att bidra till vårt 
gemensamma projekt var lika stort som mitt? Eller var det möjligen för att alla i 
gruppen gav snabb respons och att vi alla var inställda på att göra ett bra arbete 
tillsammans. Vad skiljde oss från de studenter som läraren ovan syftar på, som 
inte utnyttjar diskussionsforumets möjligheter?  
 
Som systemvetare och pedagog funderade jag mycket över detta och började 
också söka efter svar på mina funderingar genom att ta del av tidigare forskning. 
Därför var det ett lätt beslut att tacka ja till erbjudandet att genom ett EU-projekt, 
få möjlighet att följa och studera en studentgrupp under en webbaserad 
distansutbildning. Jag tog chansen att fördjupa mina kunskaper inom 
distansutbildningsområdet i allmänhet och webbaserade diskussionsforum i 
synnerhet.  

Webbaserad distansutbildning och studieovana studenter 
Talesättet ”Kärt barn har många namn” beskriver väl den mängd uttryck och 
begrepp som finns för IT-stödd distansutbildning och lärande. Då litteratur och 
forskning inom området till största delen är engelskspråkig har jag valt att ange de 
vanligast förkommande begreppen på engelska här: e-education & e-learning, online 
education & learning, technology enhanced education & learning, web-based education & 
learning, IT-supported education & learning  m fl (Högskoleverket, rapport 2008:11R).  
 
I denna uppsats kommer jag att använda webbaserad distansutbildning för den 
utbildning som baseras på undervisning där lärare och studenter är rumsligt 
åtskilda och som genomförs via Internet. 
 
Internet erbjuder idag en mängd olika sätt att tillägna sig kunskap. Högskolor och 
universitet över hela världen har anammat Internets möjligheter till webbaserad 
undervisning. I denna form av undervisning ingår vanligtvis ett webbaserat 
diskussionsforum som ett sätt att kommunicera där kommunikationen bygger på 
deltagarnas skriftliga inlägg i olika diskussioner (Erlin, Yousuf & Rahman, 2008). 

                                              
1 In Real Life (eng) vanlig term för att uttrycka skillnaden mellan möte via webb och i det 
”verkliga livet”. Kan också benämnas face-to-face. 
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Studenter och lärare kan på detta sätt interagera och utbyta tankar, idéer och 
erfarenheter. Ett webbaserat diskussionsforum är oberoende av tid och rum och 
ger studierna en flexibilitet som deltagarna ofta uppskattar (Berge & Collins, 
1995a; Erlin m fl, 2008; Hew & Cheung, 2008). Den webbaserade distans-
utbildningsformen är flexibel och oberoende av tid och plats och ökar därför 
tillgängligheten för studenter som kan befinna sig någon annanstans än på 
lärosätet. Dessutom kan de välja vilken tid på dygnet som det passar dem bäst att 
bedriva sina studier. 
 
Denna flexibilitet och frihet i studierna kan vara en nackdel menar en 
ledarskribent i Dagens Nyheter (2009). Skribenten anser att webbaserade studier 
riskerar att bli mer av ett ”trevligt hobbyprojekt” jämfört med campusstudier och 
menar vidare att distansstudenterna inte lägger ner tillräckligt mycket tid på sina 
studier. Dessutom betonar skribenten att den viktiga djupa kunskapen som 
studenterna får genom diskussioner med kurskamrater inte kommer till stånd på 
distans. En studie från det amerikanska utbildningsdepartementet (2009) visar 
dock på ett motsatt resultat. I webbaserad utbildning får studenten mer kontroll 
över sitt lärande och de presterar bättre än de studenter som studerar på 
traditionellt vis. 
 
En webbaserad lärplattform används i de flesta fall som utgångspunkt för den 
webbaserade distansundervisningen där läraren organiserar diskussionsfora, e-
post och studiematerial mm. För att öka flexibiliteten och utnyttja fördelar med 
dagens teknik börjar även lärare som bedriver campusundervisning att använda 
dessa lärplattformar för att samla och distribuera kursmaterial och hantera 
kommunikationen med studenterna, t ex genom diskussionsforum (Zhu, 2006). 
Utbildning med stöd av en webbaserad lärplattform innebär alltså att en 
utbildning kan bedrivas både på campus och på distans. En mix av både fysiska 
och virtuella träffar i samma utbildning kopplas ofta ihop med begrepp som 
flexible education & learning och blended learning. 
 
I propositionen Ny värld – ny högskola (prop 2004/05:162) betonas vikten av en 
breddad rekrytering till våra lärosäten och att kunskapssamhället ska stå öppet för 
alla. Sveriges högskolor och universitet har regeringens uppdrag att bredda 
rekryteringen av studenter. Detta regleras i Högskolelagen (1992:1434, 5§) där det 
framgår att ”lärosätena ska arbeta för att grupper från studieovana miljöer, utan 
akademisk tradition” kommer till våra universitet och högskolor.  
 
Ett sätt för lärosätena att bredda rekryteringen kan vara att göra 
utbildningsutbudet mer tillgängligt, t ex genom att erbjuda webbaserad 
distansutbildning. Andersson, Asarnoj & Frisell (2003) konstaterar i ett projekt, 
kopplat till breddad rekrytering och studenter från studieovana miljöer, att 
studenterna kan ha vissa svårigheter att ta till sig den akademiska 
utbildningsformen där mycket lärande sker i grupp. De förväntar sig att 
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kunskaperna ska komma från andra håll än från deras studiekamrater. Ett annat 
problem är att den breddade rekryteringen resulterar i fler studenter som är ovana 
att uttrycka sig i text. De kan också ha svårt att förstå de uppgifter och 
examinationskrav som ingår i utbildningen (Jaldemark, 2006). 
 
Den studentgrupp jag studerat deltog i en utbildning som syftade till att bredda 
rekryteringen till Mälardalens högskola. I denna uppsats karaktäriserar jag dessa 
studenter som studiovana studenter då ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet 
av akademiska studier. Målgruppen för utbildningen var studieovana studenter 
och det övergripande syftet var att ge dem en inblick i vad akademiska studier 
innebär. Utbildningen kom till stånd genom ett EU-projekt med intentionen att 
höja utbildningsnivån i regionen runt Mälardalens högskola och skapa 
möjligheter för en breddad rekrytering av studenter till högskolan. Studenterna 
studerade på distans och deras kommunikationskanal var till största delen det 
webbaserade diskussionsforum som ingick i den lärplattform som organiserades 
och hanterades av kursens lärare. 
 
Studenterna hade också tillgång till lärcentra under den tid utbildningen pågick. 
Ett lärcentrum är en resurs för vuxenstuderande där de studerande har tillgång till 
bl a vägledning, lokaler och datorer, skrivare och kopiering. Det finns lärcentra 
både i kommunal regi, inom t ex folkbildningen och hos fackförbund. 
(www.larcentra.se) 

Forskning om lärande
Ett återkommande tema i diskussionen om webbaserad distansundervisning är 
huruvida denna typ av utbildning innebär högre eller lägre kvalitet än traditionell 
högskoleutbildning. Kritikerna betonar avsaknaden av den fysiska interaktionen, 
tekniska problem och att fokus ligger på teknologi i stället för utbildning 
(Högskoleverket, 2008). Forskningen visar också att lärarna ofta har för lite 
kunskap om interaktion och kognitiva processer för att bedriva en god 
undervisning och utnyttja diskussionsforumets möjligheter (Zhu, 2006). 
 
Webbaserat lärande hör till forskningsområdet CMC (Computer Mediated 
Communication) och CSCL (Computer Supported Collaborative Learning). 
Forskningsfältet inom CMC har de senaste decennierna utvecklats till ett stort 
område där forskning inom utbildning (pedagogik), kommunikation, psykologi, 
sociologi, lingvistik och teknik bidrar med olika delar. Teorier om att lärande i 
interaktion tillsammans med andra främjar lärande och resultatet av lärandet hör 
till de vanligt förkommande utgångspunkterna i forskningsfältet kring webbaserat 
lärande. (Berge & Collins, 1995b; Patel & Aghayere, 2006).  
 
Aktivitet och social interaktion påverkar alltså vårt lärande på ett positivt sätt 
(Clark, 2001; Webb, Jones, Barker & van Schaik, 2004). Socialt orienterade teorier 
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om lärande betonar vikten av den sociala interaktionen och ger därför 
deltagandet i webbaserade diskussionsforum en särskild betydelse (Barron, 2000). 
Genom att anamma ett perspektiv på lärande där aktivitet och socialt deltagande 
betonas måste lärares och studenters traditionella roller ändras. Läraren är inte 
längre experten och studenten den passiva mottagaren. Läraren bör i stället 
underlätta för studenten som förväntas delta och samverka med sina 
studiekamrater för att lära tillsammans (Berge & Collins, 1995a; Volery & Lord, 
2000; Wu & Hiltz, 2004). Självdisciplin och ansvar för sitt eget lärande är faktorer 
som ofta förekommer som förutsättningar för ett effektivt distanslärande ur ett 
socialt perspektiv (Berge & Collins, 1995a; Holmberg, 1995; Clark, 2001). 
 
Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö (1977) menar att lärande är en aktivitet hos 
oss själva som gör att våra uppfattningar av företeelser och händelser i vår 
omvärld förändras. Kunskap är alltså en uppfattning om något i vår verklighet 
och ett resultat av vårt lärande. Lärande är i sin tur den process som möjliggör 
skapande av något nytt - skapande av kunskap som är intressant, relevant och 
som utvecklar oss som människor (Wenger, 1998; Säljö, 2004a). Wenger (1998) 
uttrycker sitt perspektiv på lärande på följande sätt: 
 

“It is that learning – what ever form it takes – changes who we are by 
changing our ability to participate, to belong, to negotiate meaning.” 
(Wenger, 1998, s 226) 

 
Säljö (2004a) anser att frågor om hur människor i olika lärsituationer tänker om 
kunskap och den inställning till lärande som de utvecklar kommer att bli mer 
betydelsefull i framtiden än den har varit tidigare. Författaren förklarar sitt 
uttalade med att när vi studerar använder vi de kommunikationsverktyg som 
finns i ett samhälle vid en bestämd tidpunkt. Det perspektiv vi har på lärande och 
kunskap kommer då att avspeglas i hur vi använder verktygen för 
kommunikation. Det webbaserade diskussionsforumet är ett verktyg för 
kommunikation och interaktion inom den webbaserade distansutbildningen.  
 
Det finns en stor mängd forskning om interaktion och lärande idag. Zhu (2006) 
menar att vår kunskap om interaktionens betydelse för lärande i webbaserad 
distansutbildning trots det behöver utökas då vi vet för lite om hur de 
webbaserade lärplattformarna kan stödja lärande. De webbaserade lärplattformar 
som används i dagens distansutbildning är utrustade med olika verktyg för 
interaktion och samarbete. Att beforska området webbaserat lärande för att utöka 
kunskapen inom området är därför angeläget. Denna uppsats kommer att 
behandla frågor om interaktion och lärande i webbaserad distansutbildning. Ett 
annat angeläget forskningsområde är hur högskolor och dess lärare kan stödja de 
studieovana studenter som påbörjar sina högskolestudier i en ny miljö, kanske 
som ett reslutat av en lyckad breddad rekrytering, ur högskolans perspektiv. I 
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denna uppsats kommer dessa två områden att sammanföras i en studie om 
studieovana studenter i en webbaserad distansutbildning. Forskningsfrågan 
formuleras nedan. 
 
Hur använder studieovana studenter ett webbaserat diskussionsforum? 
 
Uppsatsens forskningsfråga har utvecklats från intentionen att undersöka 
studieovana studenternas möjligheter att lära genom det webbaserade 
diskussionsforumet. Studien kommer att designas så att det, genom att besvara 
forskningsfrågan, också ska vara möjligt att undersöka viktiga aspekter som 
påverkar dessa studenters studieresultat.  

Uppsatsens syfte 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och förklara studieovana studenters deltagande i 
ett webbaserat diskussionsforum samt att identifiera viktiga aspekter som påverkar deras 
studieresultat. 
 
När de studieovana studenter som ingår i studien avslutade kursen, varierade 
antal erhållna akademiska poäng mellan studenterna. Det finns många 
anledningar till att studenter, studieovana eller inte, lyckas eller misslyckas med 
sina studier. Exempelvis kan motivation, hälsa, miljö och kultur påverka. 
 
Det webbaserade diskussionsforumet var det centrala kommunikationsverktyg 
som studenter och lärare använde i kursen. Fokus i denna studie kommer att ligga 
just på det webbaserade diskussionsforumet och hur det kan användas och bidra 
till studenters lärande. Genom att studera studenternas aktiviteter på 
diskussionsforumet under hela kursen och observera på vilket sätt de använde 
verktyget kommer jag att samla material för denna studie. Detta material ska 
sedan analyseras för att utforska förekomsten av eventuella individuella mönster i 
studenternas deltagande i diskussionsforumet. Likheter och skillnader mellan 
studenterna kommer också att undersökas med avseende på hur de använde 
diskussionerna som ett verktyg för kommunikation och också specifikt för 
lärande. Skillnader i deras sätt att diskutera och interagera exempelvis när det 
gäller antal inlägg per student, kommer därmed synliggöras och belysas i 
uppsatsen.  
 
Uppsatsen syftar till att beskriva, analysera och förklara de studieovana 
studenternas beteende på det webbaserade diskussionsforumet med avseende på 
hur de agerade och hur de använde verktyget för kommunikation och lärande. I 
uppsatsen kommer jag att använda jag begreppet deltagande som ett samlande 
uttryck för detta. I deltagandebegreppet ingår studenternas ”synliga aktiviteter” 
på det webbaserade diskussionsforumet. Deltagandet skedde i diskussionerna och 
studien kommer att fokusera på hur och vad de diskuterade. Deras övriga 
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deltagande exempelvis när de träffades i mindre grupper eller när de talade i 
telefon med varandra kommer inte at ingå i denna studie. Syftet med uppsatsen är 
också att, genom att öka förståelsen för studenternas deltagande, identifiera några 
väsentliga aspekter som påverkar studenternas studieresultat.  
 
För att få en uppfattning om vad studenterna diskuterade och om innehållet i 
inläggen har någon betydelse för deras lärande, kommer jag att komplettera 
studien med en analys av innehållet i samtliga inlägg under kursens gång. Bilden 
som då kommer att framtona när det gäller likheter och skillnader i studenternas 
deltagande återfinns i uppsatsens analys- och diskussionsavsnitt. Min ambition är 
att uppsatsen ska bidra till en ökad förståelse för hur en högskoleorganisation kan 
stödja studieovana studenter inom webbaserad distansutbildning, så att de i större 
utsträckning genomför och avslutar de högskolestudier de påbörjar. Genom att 
belysa viktiga aspekter inom området webbaserat lärande ser jag också att 
uppsatsen kommer att kunna bidra till utveckling av den webbaserade 
distansutbildningen på högskolenivå.  
 
De slutsatser som framkommer i studien bör kunna stödja de högskolelärare som 
aktivt arbetar med webbaserad distansutbildning och som är intresserade av att 
utveckla och förbättra sin undervisning. Målsättningen för den webbaserade, 
såväl som för den traditionella, utbildningen bör enligt min uppfattning vara att 
studenter ska avsluta de kurser de påbörjat med ett så gott studieresultat som 
möjligt. 

Uppsatsens uppbyggnad och struktur  
Uppsatsens struktur framgår av figur 1. Varje kapitel inleds med ett citat vars 
syfte är att illustrera innehållet i respektive kapitel. Citaten är valda från de olika 
diskussioner som studien baseras på och är ordagrant citerade. 
 
Inledning: Uppsatsens kapitel 1 inleder med en bakgrundsbeskrivning som 
utmynnar i forskningsfrågan och syftet med uppsatsen.  
 
Teoretisk referensram: Kapitel 2 och 3 är den teoretiska plattform som uppsatsen 
vilar på. I kapitel 2 preciseras distansutbildningens forskningsfält och en 
genomgång görs när det gäller tidigare forskning om lärande, kommunikation 
samt informations- och kommunikationsteknik och interaktion. Uppsatsens 
fokus ligger på interaktion mellan studenter och därför behandlar kapitel 3 
interaktionen samt andra viktiga aspekter på webbaserad distansutbildning och 
lärande.  
 
Metod och tillvägagångssätt: Kapitel 4 är uppsatsens metodkapitel. Här skildras 
undersökningens design samt hur materialet analyserats, bl a genom en egen 
modell för innehållsanalys som beskrivs och förklaras.  
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Empiri: I kapitlen 5, 6 och 7 återfinns beskrivningen av den empiri som uppsatsen 
bygger på. Kapitel 5 består främst av en redogörelse för den kurs, Akademisk 
introduktion, som distansstudenterna i undersökningen deltog i. Kapitel 6 
förklarar den informationsteknik (lärplattform) som ingick i kursen och hur den 
fungerade och användes av studenter och lärare. I kapitel 7 redogörs för det 
webbaserade diskussionsforumet samt hur och vad främst studenterna, men även 
lärarna diskuterade där. 
 
Diskussion och slutsatser: Kapitel 8 innehåller uppsatsen analysavsnitt med en 
tillhörande diskussion. Här tas centrala aspekter på webbaserade 
diskussionsforum upp för analys och diskussion. 
 
Reflektioner och kommentarer: Det avslutande kapitlet, kapitel 9, behandlar egna 
reflektioner och lärdomar samt kommentarer som delvis rör sig bortom det 
empiriska materialet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier. Figur 1 på 
nästa sida visar uppsatsens struktur ur ett grafiskt perspektiv. 
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Figur 1 Uppsatsens struktur
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KAPITEL 2 

Distansutbildningens forskningsfält 

”När jag läste ett stycke så fattade jag så att forskning ocsh 
vetenskap måste börja någonstans… att en liten forskning 
lägger grunden för större forskning, då är ju även dom 
forskningar man kan tycka är petiteser (stavade jag rätt nu?) 
mycket viktiga.” (Carina) 

Ett tidigt exempel på distansutbildning finner vi i Bibeln som beskriver hur 
Paulus undervisade församlingarna genom att skriva brev till dem. Ett mer 
närliggande sådant är utbildningsföretaget Hermods, som fortfarande är 
verksamt. Det grundades 1898 i Sverige och kan sägas vara en av pionjärerna 
inom distansutbildningsområdet (Lionarakis, 2008). På den tiden kallades 
utbildningsformen korrespondensutbildning och kommunikationen skedde 
genom traditionell brevväxling http://www.liberhermods.se. I dagens 
distansutbildning utnyttjas Internet som en kommunikationsmöjlighet mellan 
studenter och lärare. 
 

“Distance education is neither an isolated concept, nor in its practice an 
isolated creation. It is education of a special type, like all types of education 
dependent on and influenced by values, opinions, experience and external 
conditions.” (Holmberg, 1995, s 18) 

 
Holmberg (1995) betonar i citatet ovan att distansutbildningen inte är en isolerad 
företeelse utan i högsta grad beroende och påverkad av värderingar, åsikter, 
erfarenhet och yttre förutsättningar, d v s beroende av kontext och situation 
(Vygotskij, 1978). Han har också defininerat begreppet distansutbildning på 
följande sätt: 
 

 “…the term Distance Education covers the various forms of study at all 
levels which are not under continuous, immediate supervision of tutors 
present with their students in the lecture rooms or on the same premises, 



Kapitel 2 - Distansutbildningens forskningsfält 
 
 

11 
 

but which nevertheless benefit from the planning, guidance and tuition of a 
tutorial organization.” (Holmberg 1989) 

Lionarakis (2008) menar att distansutbildningen som forskningsfält befinner sig 
mellan många olika discipliner. 
 
Teorier om distanslärande startade inom utbildningsvetenskapen och utvecklades 
tillsammans med teorier om kommunikation och media som sedan förstärktes av 
nya synsätt på lärande som vuxnas lärande, kollaborativt (samarbets-) lärande, 
livslångt lärande, teorier om lärande och undervisning e t c. Därefter kom 
distanslärandet att påverkas starkt av informations- och 
kommunikationstekniken, figur 2. (Lionarakis, 2008) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Komplexiteten i forskningsfältet kring distansutbildning Lionarakis (2008), egen 
bearbetning. 
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behandlas. Mitt val är att fokusera på de två delar i modellen som enligt 
Lionarakis har tillkommit senast och därför, enligt min mening, är de är mest 
aktuella men också mest relevanta för studiens fråga och syfte. 
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i de två skuggade fälten i figur 2, där ”Nyare 
teorier om lärande och undervisning” samt ”Informations- och 
kommunikationsteknik” finns representerade. De övriga komponenterna i 
figuren kommer också att beröras, men mer eller mindre översiktligt.  

Utbildningsvetenskap
Utbildningsvetenskapen innehåller forskning om lärande, kunskapsbildning och 
kunskapstraditioner samt utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen. 

Lärande och kunskapssyn – från överförande till deltagande och samspel 
Teoribildningar och olika perspektiv på lärande har intresserat och intresserar 
även idag många forskare. Under 1900-talets början medverkade den amerikanske 
psykologen B. F. Skinner till att ett beetendeinriktat eller behavioristiskt synsätt på 
lärande växte fram. Dessa tankar har haft stor betydelse för kunskapssyn och 
undervisning i vårt samhälle under 1900-talet (Dysthe, 2003a). Huvuddragen i 
denna inlärningsteori är att människans beteende förstärks genom yttre stimuli. 
En belöning eller ett straff ändrar vårt beteende och därmed har vi lärt oss något. 
Motivationen kommer alltså utifrån (Dysthe, 2003a). Kunskap är med ett 
behavioristiskt synsätt överföringsbar (Jaldemark, Lindberg & Olofsson, 2005) 
och lärandet sker genom att en ”kunskapsbit” läggs till en annan. (Dysthe, 2003a; 
Leidner & Jarvenpaa, 1995).  
 
Som en reaktion på det behavioristiska kunskapsperspektivet utvecklades 
kognitivismen och senare konstruktivismen under 1950-talet (Säljö, 2000). Den 
schweiziska utvecklingspsykologen och pedagogen Jean Piaget var en av för-
grundsgestalterna för det konstruktivistiska synsättet. Med hans perspektiv styrs 
fokus från läraren och läromedlen till studenten. Han menade att inlärning är en 
progression från enkla till mer komplexa mentala modeller. Lärande sker i en 
konstruktionsprocess där vi tar emot information, tolkar den, knyter ihop den 
med vad vi redan vet och om så krävs omorganiserar vi de mentala strukturerna 
så att den nya förståelsen ska passa in (Dysthe, 2003a). Vi skapar mening och till 
skillnad från behavioristerna, anser konstruktivisterna att motivationen kommer 
inifrån. Kunskap är inte något givet som går att överföra från människa till 
människa utan kunskap är resultatet av en aktiv process hos varje person 
(Jonassen, Peck & Wilson, 1999; Säljö, 2000). Det konstruktivistiska synsättet har 
påverkat undervisning och läroplaner i västvärlden sedan 1970-talet. 
 
En tredje nyare teoribildning beskrivs som ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
och har likheter med det konstruktivistiska när det gäller tanken att kunskap 
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konstrueras. Men till skillnad från behavioristiskt och konstruktivistiskt synsätt 
handlar sociokulturell teori om att kunskap är beroende av den lärandes 
historiska och kulturella bakgrund. Det sociokulturella perspektivet har sitt 
ursprung i den ryska kulturhistoriska skolan. Den ryske psykologen Lev 
Vygotskijs teorier har haft stor betydelse för utvecklingen av sociokulturell 
utvecklingspsykologi och pedagogik under 1980- och 1990-talet (Jaldemark m fl, 
2005). Vygotskij menade att aktiviteter, vad människor gör tillsammans, är 
väsentliga för våra lärprocesser. Uttrycket medierande artefakter är centralt i 
Vygotskijs teoribildning och avser de verktyg eller olika former av stöd vi 
använder i lärprocessen. Detta kan innefatta allt från en människa till språket eller 
en artefakt i form av en dator (Vygotskij, 1978; Dysthe, 2003a). Språkets 
betydelse för tänkande, kommunikation och lärande betonas inom sociokulturell 
teori. Förespråkarna för det sociokulturella sättet att se på lärande menar vidare 
att interaktion och samarbete är en förutsättning för lärande (Dysthe, 2003a) och 
att lärande är beroende av historia, kultur, situation och sammanhang (Wenger, 
1998; Säljö, 2000). Lärande blir alltså med det sociokulturella perspektivet i 
grunden en social process. Till skillnad från konstruktivisterna som menar att det 
mänskliga intellektet når en ändpunkt, ett stadium då det är fullt utvecklat, menar 
anhängare av det sociokulturella perspektivet att en sådan tanke är omöjlig. Då 
människans kulturella redskap ständigt förändras och förnyas kommer också vår 
kunskap och vårt intellekt hela tiden att utvecklas (Leidner & Jarvenpaa, 1995; 
Säljö, 2000). 
 
Kritiker menar att individens lärande inte förklaras med det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Hur individer lär är emellertid en väsentlig fråga även ur 
ett sociokulturellt perspektiv eftersom ett samarbete i grupp bygger på att varje 
individ lär. Lärande sker i många olika sammanhang, ibland avsiktligt (som vid 
studier) men många gånger också oavsiktligt som en konsekvens av något vi är 
med om (Wenger, 1998; Säljö, 2005). 
 
Alla dessa tre perspektiv finns idag representerade inom utbildningsväsendet 
(Jaldemark m fl, 2005). Jonassen & Land (2000) menar dock att vi under det 
senaste årtiondet har upplevt historiens mest revolutionerande förändringar när 
det gäller teorier om lärande. Den samtida situationsberoende, sociokulturella och 
konstruktivistiska uppfattningen om lärande är helt olik den behavioristiska. 
Under de drygt hundra år vi intresserat oss för lärteorier har vi aldrig haft en 
sådan gemensam syn på lärande som nu. Vi befinner oss helt enkelt i en ny 
”lärteori-era” menar författarna och sammanfattar det sociokulturella 
perspektivet på lärande och kunskap på följande sätt:  
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Tre nya sätt att se på lärande: 
 

1. Lärande är en meningsskapande process och inte kunskapsöverföring. 

2. Fokus ligger mer och mer på den sociala dimensionen av den 
meningsskapande processen och inte på individen. 

3. Meningsskapande sker inte bara hos individen utan också i samtalet med 
andra, i de sociala relationer som förenar dem, de fysiska verktyg de 
använder och producerar och de teorier, modeller och metoder de 
använder för att producera dem. (Jonassen & Land, 2000) 

Att studera lärande, hur människor tänker om lärande och den syn på lärande de 
utvecklar kommer att bli än mer viktig i framtiden, anser Säljö (2004a). För att 
studera lärande måste vi engagera oss i de kommunikationsverktyg som 
framträder i samhället vid en viss bestämd tid. Tekniken är viktig för lärandet, 
men inte för att tekniken förbättrar lärandet i sig. Däremot förändrar tekniken vårt 
beteende när det gäller hur vi kommunicerar, arbetar, samarbetar och utför en 
mängd sociala aktiviteter. Därför blir även det sätt på vilket vi lär förändrat och 
det i sin tur påverkar vad som anses vara relevanta sätt att hantera undervisningen 
i skolor och på universitet. (Säljö 2000; 2004a) 
 
Det sociokulturella perspektivet får konsekvenser för synen både på lärarens och 
på studentens roll. Läraren blir mer av en vägledare och coach än en förmedlare 
av kunskap. Salmon (2000) menar att lärarens huvudsakliga roll är att engagera de 
lärande så att den kunskap de konstruerar blir användbar i nya situationer. Hon 
säger också att målet för läraren är att möjliggöra meningsskapande snarare än 
överföring av innehåll.  
 
Tabell 1 nedan ger en något förenklad och sammanfattande jämförelse av de 
olika pedagogiska perspektiven och visar vilka konsekvenser de olika 
perspektiven får på studenters och lärares roller i utbildningssammanhang. 
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Perspektiv Lärande och kunskap Studentens roll Lärarens roll  

Behavioristiskt  Små kunskapsbitar 
ackumuleras, 
kunskapen är 
överförbar och 
oföränderlig. 

Passivt mot-
tagande 

Expert som överför 
kunskapen. Läraren 
och läromedlen i 
fokus. 

Kognitivt/ 

konstruktivistiskt  

Kunskapskonstruktion, 
meningsskapande, 
lärande är en 
skapande process. 

Söka svaren för 
att skapa 
kunskap. 

Resurs som stödjer 
studenten. 
Studenten i fokus. 

Sociokulturellt  Kunskap är beroende 
av historia, kultur, 
situation och samman-
hang. Lärande sker i 
samspel med andra.  

Lära tillsammans 
med andra. 

Handledare som 
stödjer studenten i 
samspelet med 
andra. Studentens 
sociala relationer i 
fokus. 

Tabell 1 Perspektiv på lärande och kunskap, studentens samt lärarens roll. Egen 
bearbetning. 

Den teoretiska diskussionen i denna uppsats kommer i fortsättningen att i 
huvudsak ta sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande och 
kunskap. Ett av denna studies två fokus är att undersöka studenters deltagande i 
ett webbaserat diskussionsforum. Vygotskij (1978) menar att det intressanta inte 
är att studera vad som händer inom en människa när hon lär utan vad som händer 
mellan människor. Han menar att aktivitet är lärandets grund och att de aktiviteter 
som leder till lärande och utveckling har fyra speciella kännetecken.  
 
Aktiviteterna är sociala – vi lär oss först tillsammans med andra det vi sedan 
kan göra själva. 
Aktiviteterna är medierade – mellan oss och världen finns medierande 
artefakter (verktyg) som hjälper oss när vi tänker eller utför en arbetsuppgift. 
Artefakter kan vara språket eller en dator. 
Aktiviteterna är situerade – de är beroende av situation och kontext. Det är 
lättare att studera i en miljö som uppmuntrar och stödjer studier än på en öde ö. 
Aktiviteterna är kreativa – vi kan omskapa och överskrida gränser. Vi övar och 
tränar på det vi inte kan, vi överskrider gränser när vi lär oss nytt och därmed 
utvecklas vi. Detta menar Vygotskij att vi kan göra hela livet. 
 
Den framgångrika studenten utmärks av att vara aktiv. De aktiviteter jag studerat 
är kopplade till den webbaserade diskussionen och kan med Vygotskijs vokabulär 
beskrivas enligt figur 3. Utgångspunkten i figuren är aktiviteten ”Att diskutera på 
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det webbaserade diskussionsforumet”. Aktiviteten kan delas upp i fyra delar som 
tillsammans ger lärande och utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Fyra typer av aktivteter som leder till lärande. Vygotski (1978) egen bearbetning. 

Avsnittets relevans för uppsatsen 
Detta avsnitt om utbildningsvetenskap ser jag som en viktig del av den teoretiska 
referensram som denna studie bygger på. Det behavioristiska, det 
kognitiva/konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet är alla aktuella 
och används inom utbildningsväsendet idag. Detta faktum gör det värdefullt att 
förstå och diskutera hur vi tänker om lärande och kunskap, eftersom det påverkar 
vårt sätt att agera. 
 
Utgångspunkten för studien är att det sociokulturella perspektivet på lärande och 
kunskap är det synsätt som är mest relevant när det gäller webbaserade 
distansutbildning. En konsekvens av det sociokulturella perspektivet är att läraren 
bör organisera utbildningen så att studenterna kan utnyttja den potential som en 
lärplattform utgör, speciellt när det gäller verktyg för samarbete, t ex ett 
diskussionsforum. Aktivitet är lärandets grund och därför är det intressant att 
studera hur de studieovana studenterna använder det webbaserade 
diskussionsforumet för sitt lärande. 
 
De enkätfrågor jag ställt till studenterna och även vissa intervjufrågor har en 
koppling till de tre perspektiven på lärande och kunskap. Därför kommer jag att 
utnyttja sammanställningen av de tre perspektiven i analysen av materialet 

Kommunikation och media 
I Lionarakis (2008) modell för distansutbildningens mångfacetterade 
forskningsfält finns en komponent som han kallar Teorier om kommunikation och 
media. Här ger jag en översikt över kommunikation och media med koppling till 
IT-systemens framväxt. 

Sociala
Interaktion, 

kommunikation 

Kreativa 
Nya tankar byts 

och prövas 

Lärande och 
utveckling

Situerade 
Kursen, gruppen, 

webben 

Medierade 
Språk, text, 
datorverktyg 
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IT-stödets utveckling 
Den typ av verktyg som används speglar vår samtida perspektiv på kunskap och 
lärande (Säljö, 2000; 2004a). Vi kan konstatera att IT-utvecklingen, när det gäller 
datorn som ett kommunikationsverktyg i undervisningen, har genomgått samma 
utveckling som synen på kunskap och lärande, d v s från kommunikation för 
instruktion till kommunikation för lärande tillsammans med andra. I litteraturen 
beskrivs IT-utvecklingen inom utbildning som olika generationer av tekniska 
system. IT-stödets utveckling beskrivs här kortfattat med koppling till de tre 
perspektiv på kunskap och lärande som behandlats tidigare i detta kapitel. 
Koschmann (1996), Dysthe (2003b) och Garrison & Anderson (2003) har något 
olika sätt att dela upp de olika generationerna och jag sammanfattar författarnas 
framställningar så att avsnittet ansluter till det tidigare, om de tre perspektiven på 
lärande och kunskap.  
 
Teorier om lärande och IT har följts åt på så sätt att den första generationens 
tekniska system som skapades för distansundervisning byggde på ett behavioristiskt 
synsätt där studenten skulle ta emot den i förväg definierade kunskapen som 
läraren gav. Den första generationens system saknade därför verktyg för 
samarbete och kommunikationen skedde företrädesvis via telefon och mail. 
(Koschmann, 1996; Dysthe, 2003b; Garrison & Anderson, 2003).  
 
Den andra generationens system var påverkade av det konstruktivistiska synsättet 
vilket innebar att lärandet skulle utgå från studenten och därför skulle studierna 
vara oberoende av tid och plats. Teknik för interaktion mellan studenter började 
utvecklas i denna generation (Koschmann, 1996; Dysthe, 2003b; Garrison & 
Anderson, 2003).  
 
Den tredje generationen använde olika tekniker för synkron2 och asynkron3 
kommunikation och utvecklade förbättrade tekniker för samarbete och lärande i 
grupp. I och med att verktyg för samarbete och interaktion utvecklades associeras 
denna generation med det sociokulturella perspektivet på lärande och kunskap 
(Koschmann, 1996; Dysthe, 2003b; Garrison & Anderson, 2003). 
 
Garrison & Anderson, 2003, beskriver även en fjärde och en femte generation som 
utnyttjar samtidens teknik i kombination med de fördelar som Internet erbjuder 
som t ex tillgången till en enorm informationsmängd, interaktiva 
kommunikationsmöjligheter och intelligent teknik. Författarna konstaterar dock 
att dagens webbaserade distansutbildning använder en kombination av de första 
tre generationerna.  
 

                                              
2 Begreppet förklaras på sid 19 
3 Begreppet förklaras på sid 19 
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Forskning inom IT och lärande fokuserade tidigt på olika aspekter på deltagande 
och skapade begreppet CMC (Computer-mediated Communication). Exempelvis kom 
man fram till att studenter som var för blyga att delta i en diskussion i ett 
klassrum kunde uppleva det mer positivt att delta i en webbaserad diskussion. 
Anledningen var att de fick mer tid att uttrycka sig och inte riskerade att bli 
avbrutna. Interaktion är en annan del som intresserat CMC-forskningen. 
Forskning inom webbaserad interaktion omfattas ofta av sociokulturella och 
kollaborativa teorier om lärande (Zhu, 2006). Ur CMC har teoretiska antaganden 
om Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) utvecklats. Att IT-systemet 
ska stödja kollaborativt lärande, eller lärande i samarbete, stämmer väl överens 
med det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande (Koschmann, 1994; 
Dysthe, 2003b; Jaldemark m fl, 2005) och CSCL-forskare kopplar också sin 
teoretiska referensram till det sociokulturella perspektivet.  
 
Schellens & Valcke (2006) menar att denna forskning har flera svagheter. De 
presenterar forskning som betonar svagheten i många empiriska studier, både när 
det gäller teorianknytning och metodval. Deras forskningsresultat visar också att 
studier görs med för litet underlag (få studenter, få diskussioner eller under för 
kort tid).  
 
Att grupparbete och interaktion kan påverka studenters läranderesultat är en 
slutsats som återfinns i många studier. Fortfarande finns dock mycket kvar att 
undersöka när det gäller deltagande, interaktion, sociala och kognitiva aspekter på 
lärande inom CMC-fältet (Zhu, 2006) som t ex relationen mellan 
interaktionsmönster och studenters kognitiva engagemang i en webbaserad 
diskussion. Hur kan CMC förbättra webbaserade studier och undervisning i 
högre utbildning? Säljö (2000; 2004a) betonar att IT inte kan förbättra lärandet 
men kan däremot förändra vårt sätt att arbeta, kommunicera och samarbeta. 

Avsnittets relevans för uppsatsen 
Med Zhus (2006) och Säljös (2004a) utsagor i åtanke är min målsättning med 
denna uppsats att bidra till diskussionen om hur webbaserad 
högskoleundervisning kan förbättras. Avsnittet ”Kommunikation och media” har 
syftat till att skapa en grund för det kommande avsnittet om informations- och 
kommunikationsteknik. Den historiska utvecklingen av kommunikation och 
media kan underlätta förståelsen för var i utvecklingen vi befinner oss idag, med 
avseende på IT och lärande.  

Informations- och kommunikationsteknik 
Lionarakis (2008) menar att Informations och kommunikationstekniken påverkar 
distansutbildningens forskningsfält då IT-utvecklingen ger nya möjligheter för 
lärande. Här kommer jag att mer specifikt beskriva den teknik som användes i 
den kurs jag studerat. Säljö betonar dock att: 
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“Inte ens den mest kraftfulla informationsteknologi löser lärandets 
problem, den ändrar bara dess villkor.” (Säljö, 2000, s 12). 

Lärande och teknik 
Tekniken ska inte användas endast som ett förmedlande verktyg utan för att 
engagera och underlätta tänkande och kunskapande. Detta kan göras genom att 
använda tekniken som socialt medium för att stödja lärande genom att diskutera 
med andra och på det sättet tillsammans skapa mening och konsensus i en grupp.  
(Jonassen m fl, 1999). För att kunna använda tekniken i syfte att förbättra 
lärprocesserna måste man förstå de pedagogiska antaganden som utgör grunden 
för hur informationstekniken för utbildning har utformats (Leidner & Jarvenpaa, 
1995). 
 
Som tidigare nämnts, betonar Säljö (2000; 2004a) att IT inte kan förbättra 
lärandet i sig, men förändra vårt sätt att arbeta, kommunicera och samarbeta. 
Därför kommer också de sätt vi lär på att förändras. Synen på IT i 
undervisningen har utvecklats beroende på vilket perspektiv på lärande och 
kunskap som varit utgångspunkten (Dysthe, 2003b). 

Kommunikationen i ett webbaserat diskussionsforum 
Diskussionsforumet är ett textbaserat verktyg som ingår i ett CSCL-system. Med 
Vygotskijs termer kan det användas som ett medierande verktyg i en läraktivitet. 
Diskussionsforumet ger möjlighet för flera personer att delta aktivt i en 
diskussion. Forumet kan användas för att kommunicera med många deltagare. 
Ett diskussionsforum innehåller ofta flera olika parallella diskussioner som pågår 
och utvecklas under utbildningens gång. Diskussionsforum representerar ett 
asynkront kommunikationssätt, d v s kommunikationen sker inte i realtid och är 
därför oberoende av tid och rum (grek: asyn = ”inte med” och chronos = ”tid”). 
Studerande och lärare kan kommunicera när som helst på dygnet och befinna sig 
var som helst där det finns en internetuppkoppling. Genom att alla deltagare i en 
grupp kan mötas virtuellt i en diskussion stödjer verktyget det sociokulturella 
synsättet på lärande.  
 
Diskussionerna i ett diskussionsforum bygger ofta på ett ”trådsystem” som 
innebär att diskussionsinläggen sorteras under det inlägg som besvaras. Syftet 
med detta är att förhindra den förvirring som det annars kan innebära om flera 
parallella diskussioner pågår i samma ämne samtidigt. I stället kan deltagarna följa 
en tråd, en diskussion, i taget. 
 
Kommunikationen i ett diskussionsforum utgår från det skrivna ordet (Hu & 
Yang, 2005). I vår kultur är skriftspråket centralt och ett verktyg när det gäller att 
förmedla erfarenheter och skapa kunskap om omvärlden (Wännman-Toresson, 
2002). Säljö (2000; 2004b) menar att skriften inte enbart bör betraktas som ett 



Kapitel 2 - Distansutbildningens forskningsfält 
 
 

20 
 

kommunikativt redskap. Det skrivna ordet skapar också möjligheter till ny 
kunskap och till nya sätt att tänka och diskutera, men det är också betydligt mer 
krävande att producera egen text än att läsa andras (Hu & Yang, 2005). För ett 
givande lärande krävs att den lärande har möjlighet att ta del av andras 
erfarenheter och kunskaper och att själv konstruera sin egen kunskap. Detta sker 
genom användning av språket (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000; Wännman-Toresson, 
2002; Berge & Fjuk, 2005). Den skriftliga kommunikationen dominerar som 
kommunikationsform inom distansundervisningen. Säljö (2000) menar att 
skrivandet inte är ett naturligt inslag i vardagslivet och därför ställer distansstudier 
andra krav på den studerande än traditionella campusstudier gör. I den 
traditionella undervisningen är kommunikationen till största delen muntlig. 
Individer som upplever det problematiskt att delta i gruppdiskussioner i det 
fysiska rummet kan å andra sidan uppleva det som en fördel att i stället delta 
genom ett diskussionsforum. I Mayers (2003) studie var studenterna positiva till 
den möjlighet till reflektion som diskussionsforumet gav till skillnad från 
klassrumssituationen. 
 
Det finns alltså flera aspekter på diskussionsforum och dess användning. Olika 
forskare betonar olika aspekter. Zhu (2006) framhåller att studenter som är för 
blyga att delta i en diskussion i ett klassrum, kan uppleva det mer positivt att delta 
i en webbaserad diskussion då de där får tid på sig att uttrycka sig och inte 
riskerar att bli avbrutna. Pincas (1998) menar att den stora fördelen med 
webbaserade diskussionsform är att vi kan gå utanför den enkla lineära 
konversationsmodell som vi är vana vid när vi möts IRL. I ett diskussionsforum 
kan vi utforska förmågan att hålla flera diskussioner aktuella samtidigt, 
möjligheten att alla kan göra inlägg utan att bli avbrutna o s v. Asynkron 
kommunikation ger flexibilitet i tid och rum och studenten väljer själv när hon 
vill kommunicera. Flexibiliteten när det gäller tidsaspekten gör också att 
studenten kan få tid den tid hon behöver för analys och reflektion för en uppgift 
eller fråga. Detta i sin tur kan medföra nackdelar i form av att kraven blir höga på 
det som presteras i diskussionsforumet och att texterna inte alltid är spontana 
(Hu & Yang, 2005; Hrastinski, 2006). En annan nackdel med asynkron 
kommunikation kan vara att deltagarna kan uppleva att svarstiderna blir långa. 
Den synkrona kommunikationen som sker i realtid, ger däremot återkoppling 
direkt. Ytterligare en nackdel med den synkrona kommunikationen är också att 
den kräver att deltagarna kommer överens om en tid för kommunikation. Att 
hitta en tid som passar alla deltagare i gruppen kan vara problematiskt då 
distansstuderande ofta både är yrkesverksamma och har ett familjeliv att ta 
hänsyn till (Hrastinski, 2006). 
 
Gruppstorleken kan också ha betydelse för om och hur mycket varje student 
kommunicerar. Små grupper ger deltagarna större möjligheter att delta, 
(Scardamaila & Bereiter, 1994) men det begränsar å andra sidan deras tillfällen att 
utbyta tankar och idéer. I ett diskussionsforum kan båda aspekter tillgodoses då 
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diskussioner kan föras i en mindre grupper och att läraren dessutom kan 
organisera så att flera grupper kan läsa varandras diskussionsinlägg.  
 
Resultat från tidigare forskning visar alltså att det finns många orsaker till att 
interaktionen mellan studenter påverkas i ett webbaserat diskussionsforum. (Hu 
& Yang, 2005) kompletterar med ytterligare aspekter och menar att studenternas 
tidigare erfarenhet av webbaserad undervisning samt innehållet i 
diskussionsinläggen och atmosfären i diskussioner kan ha betydelse för hur 
studenter interagerar. Med tanke på avsaknaden av synlig närvaro måste den som 
skriver ett inlägg i en diskussion vara vaksam på hur meddelandet kan mottas, 
vilken relation sändaren och mottagaren har samt också uttrycka sig på ett tydligt 
sätt för att undvika missförstånd (Hu & Yang, 2005). 

Avsnittets relevans för uppsatsen 
I avsnittet om informations- och kommunikationsteknik har jag sammanställt 
forskning om olika aspekter på diskussionsforumet som verktyg för lärande. 
Uppsatsens empiriska del är hämtad från ett diskussionsforum i kursen 
Akademisk introduktion. För att kunna följa studenternas agerande och 
diskuterande och därefter analysera och diskutera skillnader och likheter i deras 
aktiviteter på ett adekvat sätt, är det nödvändigt att ha kunskap om tidigare 
forskningsresultat. Olika aspekter på det webbaserade diskussionsforumet 
kommer att analyseras och diskuteras som exempelvis för- och nackdelar med att 
kommunicera genom det skrivna ordet. 

Nyare teorier om lärande och undervisning 
Distansutbildningen som koncept är beroende av hur möjligheterna till 
kommunikation tas tillvara. En viktig faktor i lärprocessen är interaktionen och 
kunskapen om dess betydelse är inte ny, men kombinationen distansutbildning 
och IT gör att interaktionen blir möjlig och därför hamnar den i centrum och blir 
intressant att studera. 

Interaktion  
Interaktion betyder samverkan, samspel och är en process där grupper eller 
individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan 
förmedlas via språk, gester, symboler e t c (www.ne.se). 
 

“Interaction is the essential process of putting together the pieces in the co-
creation of knowledge." (Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997, s 412) 

 
Studieglädje och motivation kommer från interaktion och relationer mellan lärare 
och studenter (Holmberg, 1989; Garrison & Anderson, 2003). Vi kan dock inte 
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dra den slutsatsen menar Zhu (2006), att den webbaserade diskussionen generellt 
förbättrar interaktionen mellan studenter och lärare.  
 
Gunawardena m fl (1997) beskriver interaktionen i en webbaserad diskussion 
med lapptäcket som metafor. Med det konstruktivistiska synsättet menar 
författarna att deltagarna i ett webbaserat diskussionsforum interagerar för att 
skapa ny kunskap eller ny mening. Ett lapptäcke består av delar (tygbitar) som 
tillsammans bildar en användbar helhet (täcke). Varje bidrag till diskussionen är 
tygbitarna som kan se olika ut i färg, mönster och material. Mönstret blir kanske 
inte klart vid första diskussionstillfället, men diskussionsdeltagarna lägger till bit 
efter bit och till slut är mönstret och täcket sammanfogat och färdigt. 
Interaktionen är den process som sammanfogar bidragen i diskussionen och 
mönstret på täcket som slutligen uppstår är den nykonstruerade kunskapen eller 
meningen. 
 
Interaktion och kognitiva engagemang under webbaserade diskussioner är 
nödvändigt för att konstruera ny förståelse och ny kunskap (Zhu, 2006). 
 

”..key to the learning process are the interactions among students 
themselves, the interaction between faculty and students, and the 
collaboration in learning that results from these interactions.” (Palloff & 
Pratt i Garrison & Anderson, 2003, s 41) 

 
Thomas (2002) visar i sin undersökning av studenters studieresultat och 
interaktionsmönster att interaktion inte sker automatiskt och att 
diskussionsforum inte alltid fungerar för att underlätta lärande tillsammans med 
andra. Thomas studerade 69 studenters kommunikation och interaktion på ett 
webbaserat diskussionsforum. En viss tveksamhet att starta diskussioner kunde 
anas trots att det var obligatoriskt att delta i diskussionerna. Thomas (2002) 
kunde konstatera att studenternas aktivitet på kursens diskussionsforum ökade 
när en deadline närmade sig, vilket han tolkade som att de obligatoriska kraven 
för att bidra till diskussionen ökade studenternas aktivitet på diskussionsforumet. 
Trots att det webbaserade diskussionsforumet möjliggör en hög nivå av kritiskt 
tänkande och kognitivt engagemang främjades inte en sammanhängande och 
interaktiv dialog för lärande. Thomas ser främst tre orsaker för att detta inte 
skedde och drar följande slutsatser: 
 

1. Studenterna upplevde sig isolerade från varandra genom tekniken. De interagerade 
inte med varandra utan med den text som en annan student hade skrivit. 

2. Den trådade diskussionsformens struktur saknar likheter med face-to-facediskussionen. 
Trådarna har ingen begränsning utan fortsätter i alla oändlighet till dess att 
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ingen gör några fler inlägg. De kan också utvecklas åt ett helt annat håll än 
vad den som startade tråden hade som avsikt. 

3. Konflikten mellan det skrivna och det talade ordet. En diskussion face-to-face är 
till sin natur interaktiv, men en skriven dialog är inte alltid jämförbar med 
denna. I en face-to-facediskussion delar studenterna ett gemensamt fokus 
och gruppen som helhet deltar i utvecklingen av diskussionen. I ett 
webbaserat diskussionsforum svarar studenterna på de olika individernas 
inlägg och engagemanget för gruppen blir sekundär. (Thomas, 2002) 

Godwin, Thorpe & Richardson (2008) studerade den eventuella inverkan som 
interaktion och integration hade på studenters studieprestationer, deras 
uppfattning om akademisk kvalitet samt hur de hanterade sina studier. Godwin m 
fl undersökte 36 olika kurser som grupperades i fyra olika nivåer beroende på 
graden av interaktion som erbjöds av lärosätet. Resultatet visar att variationerna 
av interaktion mellan studenterna inom kurserna var av större betydelse än 
variationen mellan de fyra nivåerna. Deras slutsats var att webbaserade, 
interaktiva miljöer inte i sig leder till positiva studieresultat.  
 
Det ligger en stor pedagogisk utmaning, menar Godwin m fl (2008) i att förstå 
hur webbaserad interaktion kan användas för att stödja lärprocessen. Från 
pedagogisk synvinkel är interaktion utan tvivel önskvärt, men vi måste lära oss 
och förstå om och hur studenter med mycket varierade förutsättningar kan 
hantera detta. Godwin m fl menar vidare att den bästa vägen framåt är att vi 
skaffar oss kunskap genom fördjupade studier av specifika kurser och kontexter. 
På det viset kan man studera hur webbaserad interaktion används och hur den är 
integrerad i kursen. Viktigt är också, menar författarna vidare, att i detta 
sammanhang studera studenternas progression och prestationer och undersöka 
deras uppfattning om akademisk kvalitet och hur de hanterar sina studier. 
 
Moore (1989) har definierat tre typer av interaktion inom distansutbildningen 
som han benämnde learner-content interaction, learner-instructor interaction samt learner-
learner interaction. Garrison & Anderson (2003) bygger vidare på dessa tre typer 
som de menar möjliggörs genom Internet och bidrar till att uppnå djup och 
meningsfull kunskap. De utgår från tre viktiga delar inom formell utbildning: 
studenter, lärare och innehåll. Jag tolkar begreppet ”innehåll” som det studiematerial 
och det verktyg (webbbaserat diskussionsforum) som användes i kursen. De olika 
interaktionstyperna illustreras i figur 4. 
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Figur 4 Modes of interaction, Garrison & Anderson (2003), egen bearbetning 

Student - student 
Interaktion mellan studenter är en relativt ny aspekt inom distansutbildningen. 
Den tidigare distansutbildningen medgav inte denna typ av interaktion eftersom 
verktyg för detta saknades. Med de möjligheter som den webbaserade 
distansutbildningen erbjuder blir interaktionen mellan studenter central, sett ur 
ett sociokulturellt perspektiv. Vissa studenter anser dock att uppgifter av 
interaktiv karaktär begränsar flexibiliteten och uppskattar inte att vara beroende 
av andra i sina studier. 

Student - lärare 
Läraren är ansvarig för att skapa möjligheter för studenter att nå sina lärandemål. 
Läraren har en viktig roll i att stödja studenter i deras lärande och forskningen har 
intresserat sig för hur lärarens agerande kan påverka studenters läranderesultat.  

Student – innehåll (studiematerial/verktyg) 
Förr var kursmaterialet statiskt och studenterna förväntades konsumera det i den 
form det var. Med webbaserad utbildning kan studiematerialet få många 
skepnader och förutom traditionellt textbaserat kan materialet även vara 
interaktivt och animerat. Även individualisering av materialet blir möjligt på ett 
annat sätt än tidigare.  

Lärare innehåll (studiematerial/verktyg) 
Lärare kan utveckla kursmaterialet genom att använda den teknik som är 
tillgänglig.  

Lärare–lärare 
Lärare kan utnyttja tekniken för att kommunicera och för att dela erfarenheter 
och kunskaper i webbaserade diskussionsforum. Kunskapsutbyte mellan lärare är 
grunden för den utbildningsorganisation som en högskola är. 
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Innehåll (studiematerial/verktyg) – innehåll (studiematerial/verktyg) 
Forskare inom datateknik skapar ”intelligenta” program eller agenter som kan 
hämta information från andra program eller övervaka andra delar av ett nätverk. 
Ett välkänt exempel är sökmotorerna på Internet som hjälper oss att finna 
informationen snabbt och enkelt. 
 
Innebörden i interaktionsbegreppet som Garrison & Anderson (2003) framställer 
det, överensstämmer inte helt med den definition som presenterades tidigare i 
detta avsnitt. Den ömsesidiga påverkan mellan de interagerande parterna är inte 
det väsentliga för Garrison & Anderson. De betonar utbytet av idéer och skapandet 
av kunskap som ett reslutat av interaktionen, ett utbyte som inte nödvändigtvis 
behöver vara ömsesidigt. Garrisons & Andersons interaktionstyper får i nästa 
avsnitt utgöra en grund för redovisningen av den forskning om interaktion m m 
som jag presenterar. 

Avsnittets relevans för uppsatsen 
Avsikten med detta avsnitt har varit att ge en kort historisk tillbakablick och sätta 
distansutbildningen som forskningsområde i ett sammanhang. Min intention har 
också varit att ge en utförlig redogörelse för de nyare teorierna om lärande och 
undervisning kopplat till distansutbildning då dessa teorier utgör en grund för 
uppsatsen. Den nyare forskningen inom området, relaterat till uppsatsens 
forskningsfråga om hur studieovana studenter använde det webbaserade 
diskussionsforumet, ger mig ett stöd för att analysera och dra slutsatser om 
studenternas aktivitet och deltagande i diskussionerna. Garrisons & Andersons 
(2003) olika interaktionstyper kommer också att utgöra en struktur för analys- 
och diskussionskapitlet. 

Nästa kapitel 
Då interaktion är en betydelsefull aktivitet i den webbaserade distansutbildningen 
kommer nästa kapitel att fortsätta med en fördjupning av interaktionsbegreppet, 
även där relaterat till Garrison & Anderson (2003). 
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KAPITEL 3 

Interaktion och andra viktiga aspekter 
på lärande i en webbaserad lärmiljö 

”Det är så kul att kunna dela tankar med andra för det får 
en att fundera själv ju….”. (Ulla) 

Detta kapitel fortsätter med interaktionsbegreppet, nu med de olika 
interaktionstyper som Garrison & Anderson (2003) beskriver (figur 4). 

Student – lärare
Lärarens förmåga och handlande påverkar om distansutbildningen blir 
framgångsrik. Faktorer som interaktion och motivation är viktiga för lärandet 
och läraren bör lägga ner tid och ansträngning på att göra utbildningen 
intressant genom att delta regelbundet i diskussionerna (Soong, Chan, Chua & 
Loh, 2001). Tyvärr saknar distansläraren ofta kunskap om interaktion och hur 
studenters kognitiva engagemang kan stöttas i webbaserade diskussioner samt 
hur man kan organisera dessa (Zhu, 2006). 

Lärarens roll som handledare 
Läraren har en viktig roll i att stödja studenter i deras lärande och ansvarar för 
att skapa möjligheter för studenter att nå sina lärandemål Garrison & 
Anderson (2003). Lärarens roll i distansutbildning blir att vara handledare, d v 
s att stötta, uppmuntra och visa vägen (Wu & Hiltz, 2004). 
 
Hur läraren själv deltar på ett diskussionsforum är en aspekt som visat sig ha 
betydelse för studenternas deltagande. Mazzolinis & Maddisons (2003; 2007) 
studier visar att ju mer aktiva lärarna var på diskussionsforumet desto kortare 
blev de webbaserade diskussionerna. Studenterna svarade hellre på andra 
studenters inlägg än lärarnas då de upplevde de senare inläggen som mer 
krävande (Mazzolini & Maddison, 2003). Författarna kan också visa på att 
studenterna uppskattar lärare som i sitt svar också adderar en uppföljande 
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fråga eller försöker introducera en ny tanke eller ett nytt perspektiv på det 
aktuella ämnet (Mazzolini & Maddison, 2007). 
 
Distansundervisning ställer nya krav på lärarrollen, anser också Volery & Lord 
(2000). I stället för att vara experten, bör läraren vara som en katalysator för 
studenterna och uppmuntra dem att ta eget ansvar samt att hjälpa dem att 
engagera sig och ställa meningsfulla frågor som kan ligga till grund för 
sökandet av kunskap. Förmågan att samspela med studenterna, se deras 
behov, ge varje student individuell stöttning och uppmuntra till kommunika-
tion mellan studenter är andra viktiga dimensioner av ett nytt arbetssätt. I 
samlingsverket folkbildning.net kompletterar Svensson (2001) bilden av 
distansläraren genom att beskriva betydelsen av en högt utvecklad social 
kompetens och möjligheten att vara närvarande. Det sistnämnda är viktigt då 
webbaserad distansutbildning ger frihet för den studerande att göra sin egen 
tidsprioritering. Dessutom kan de studerande befinna sig var som helst i 
världen, vilket gör att de också kan vara uppkopplade när som helst på dygnet. 
Målsättningen om den närvarande läraren kan då bli problematisk och 
upplevas som ett för högt krav för distansläraren (Eliasson, 2009). 

Socialt stöd 
Även Haythornthwaite (2002) betonar de sociala relationerna och menar att 
socialt stöd är viktigt för att dämpa påfrestningar och stötta då kriser uppstår 
och främja en vi-känsla och en känsla av välbefinnande. Eftersom socialt stöd 
är viktigt för känslan av gemenskap är det viktigt att främja den typen av 
relationer då man vill åstadkomma lärgemenskaper. Studenter kan uppleva att 
distansstudier innebär många nya utmaningar i form av ny teknik, nytt sätt att 
studera och kommunicera. I allt detta nya är det viktigt med det sociala stöd 
som andra studiekamrater kan utgöra. Distansläraren bör ta vara på vetskapen 
om att socialt stöd är viktigt för att upprätthålla en gemenskap och att stödet 
fungerar bäst när det kommer från någon som är i en liknande situation. 
Lärarens uppgift blir då att stödja och uppmuntra den typen av interaktion. 
(Haythornthwaite, 2002) 
 
Läraren bör arrangera evenemang lite då och då för att uppmuntra 
interaktionen. Läraren kan stödja lärande i grupp genom att planera 
undervisningen så att samarbetslärande blir meningsfullt. Tekniken kan här 
vara till god hjälp Jonassen m fl (1999). Att ge studenterna snabb återkoppling 
när de har problem eller behöver uppmuntran (Clark, 2001) är också en viktig 
del i distanslärarens arbete. Wang & Newlin (2002) fann i sin undersökning att 
de studenter som medvetet sökt sig till webbaserad distansutbildning var mer 
aktiva än de som sökt utbildningen p g a att det fanns lediga platser. Läraren 
bör alltså ta hänsyn till av vilka skäl studenter finns i en kurs.  
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Distansstudenten måste också ta ansvar för att interaktionen ska fungera. I 
nästa avsnitt beskrivs olika aspekter på detta. 

Student – student
Informationsutbyte är nyckeln till lärmiljöer. Därför är det viktigt att 
studenterna kan interagera och dela erfarenheter och på det sättet utöka 
möjligheten att skaffa sig nya idéer och förslag till problemlösningar. 
(Haythornthwaite, 2002) 
 
Schellens & Valcke (2006) visar i en studie av diskussionsforum att 
interaktionen i diskussionsgrupperna blev mer och mer intensiv och att den 
behöll sin uppgiftsorienterade karaktär genom hela kursen. Gruppstorleken 
visade sig ha stor betydelse för kvaliteten i diskussionerna. Författarna kunde 
konstatera att små och medelstora grupper presterade bättre än stora.  

Trygghet i gruppen 
För att kunna och våga utbyta information i en grupp t ex i en webbaserad 
diskussion, måste deltagarna uppleva en känsla av trygghet. Det kan innebära 
att deltagarna skapar närmare relationer med vissa än med andra för att det 
känns tryggare att inte ha så många relationer och genom att de i grupparbeten 
får en närmare kontakt med en mindre grupp i gruppen. (Haythornthwaite, 
2002) Trygghet är också en av de mest grundläggande mänskliga behov som 
psykologen Abraham Maslow definierade i sin välkända motivationsteori i 
mitten av 1900-talet (Maslow, 1970). Hsu, Chou, Hwang & Chou (2008) 
betonar också utifrån resultaten i sin studie, att trygghet i gruppen främjar 
interaktion mellan studenterna. Eftersom distansstudenterna inte ser varandras 
ansiktsuttryck och kroppsspråk blir kommunikationen beroende av 
studenternas förtroende och tillit till varandra. När denna känsla skapats i 
gruppen är det viktigt att bevara den under hela kursen (Poole, 2000). 
 
Deltagande i ett webbaserat diskussionsforum bygger på ett gemensamt ansvar 
att ge, ta och dela information. Eftersom människor är olika har vi också olika 
sätt att hantera och använda ett diskussionsforum. Vissa är mer aktiva än 
andra, vissa skriver kortare inlägg och andra längre. Det finns också de som 
läser andras inlägg, men inte bidrar till diskussionen själva. Dessa kallas för 
”smygare” (eng lukers) (Herring, 1996; Kollok & Smith, 1996; Fürstenbach, 
2004) eller passiva deltagare. Både aktivt och passivt deltagande i ett 
diskussionsforum påverkar resultatet av lärandet på ett positiv sätt. Man kan 
lära sig mycket av vad andra säger. Att smyga omkring i ett diskussionsforum 
utan att synas eller över huvud taget märkas, kan också vara ett första steg i en 
socialisationsprocess och ett sätt att lära känna sina okända studiekamrater på 
ett diskussionsforum (Webb m fl, 2004). 
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Haythornthwaite (2002) diskuterar olika begränsningar som kommunikation i 
webbaserade diskussionsforum har. Hon menar att distansstudenter har färre 
valmöjligheter än andra studenter när det gäller att kommunicera och 
interagera då de är hänvisade till den typ av webbaserad kommunikation som 
erbjuds dem, t ex asynkron kommunikation. Hon påtalar att 
kommunikationsmönster kan befästas genom kommunikation i webbaserade 
diskussionsforum och att det kan vara svårt att ändra det sätt på vilket 
studenter interagerar och därför begränsar informationsutbytet i en 
studentgrupp. 

Samarbete och flexibla studier 
Samarbete ses ofta som en positiv företeelse, men det kräver att deltagarna är 
välvilligt inställda till att interagera. De studenter som söker sig till webbaserad 
utbildning föredrar ofta att studera individuellt eftersom de efterfrågar den 
flexibilitet som webbaserad utbildning kan erbjuda (Haythornthwaite, 2006). 
Flexibiliteten för varje individ minskar ju mer utbildningen bygger på 
samarbete. Det omvända förhållandet gäller för utbildning som utgår från det 
individuella perspektivet, d v s ju mer individuellt lärande desto mer flexibilitet 
för individen och mindre grad av samarbete (Paulsen, 2005).  

Student – studiematerial/verktyg
Med webbaserad utbildning kan studiematerialet bli mångfacetterat och vara 
förutom traditionellt textbaserat även interaktivt och animerat. 
Individualisering av materialet är möjligt på ett annat sätt än tidigare. Garrison 
& Anderson (2003) 

Uppgiftens utformning 
Uppgiftens utformning är en viktig komponent som påverkade kvaliteten i 
utbildningen. Uppgiftens karaktär bör vara avpassad för interaktion och 
diskussion (Meyer, 2003; Schellens & Valcke, 2005). Dysthe (2003b) menar att 
genom intellektuella utmaningar går det att skapa ett behov av 
kommunikation. Det är också möjligt anser Dysthe att designa en uppgift i en 
kurs så att den stimulerar till kommunikation och intresse för andra deltagares 
åsikter och ståndpunkter. Detta stämmer också överens med Soongs m fl 
(2000) slutsatser om vikten av att samarbete finns inkluderat i kursen och med 
Deweys syn på hur viktigt intresset är för lärandet (Dysthe, 2003b). 

Lärare – studiematerial/verktyg 
Lärarens viktiga roll kan inte nog poängteras när det gäller webbaserade 
diskussioner. Eftersom webbaserade diskussionsforum förkommer generellt i 
distansutbildningssammanhang är det viktigt att förutsättningarna för 
interaktion utvecklas. Detta gäller både de tekniska verktyg och de läroplaner 
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som används. I enlighet med detta bör utvecklingen gå mot att betona 
uppgifternas utformning så att verktyg och läroplaner medverkar till och 
stödjer kollaborativa lärandeprocesser (Thomas, 2002). I distansutbildningen 
får läraren en roll som katalysator och kunskapsnavigatör. Det är uppenbart att 
lärare behöver utveckla sin tekniska kompetens för att följa med i den tekniska 
utvecklingen (Volery & Lord, 2000).  
 
Interaktion uppstår inte med automatik genom den webbaserade diskussionen 
bara för att verktyget finns tillgängligt utan det måste finnas en medveten 
strategi för detta inbyggd i kursens uppgifter. Här har läraren en viktig roll. 
Dessutom bör läraren ta ansvar för att uppmuntra studenterna till aktivitet i 
diskussionerna för att interaktion ska uppnås. Om en webbaserad diskussion 
ska bli effektiv måste diskussionen precis som alla lärandeaktiviteter, ha en 
stark koppling till lärandemål och kursens syfte (Jonassen m fl. 1999; Zhu, 
2006). För att uppnå detta kan läraren ta tekniken till hjälp och därför är det av 
största vikt att läraren förstår och medvetet kan använda de verktyg som har 
störst förutsättningar att påverka lärandet och prestationerna (Svensson, 2001; 
Garrison & Anderson 2003; Zhu, 2006). 
 
I distansutbildning skapas ofta grupper inom en kurs i syfte att arbeta med och 
lösa en uppgift inom en viss tidsperiod som sedan ska redovisas genom någon 
form av presentation. Uppgiften och slutprodukten (presentationen) är den 
gemensamma och sammanhållande faktorn i gruppen och därmed anledningen 
till att gruppen existerar. Det sätt på vilket uppgiften formar interaktionerna 
får konsekvenser för hur gruppen fungerar när det gäller vem som arbetar med 
vem och vem som lär från vem. I distansutbildningen bör läraren vara 
uppmärksam på hur uppgiftens utformning strukturerar sociala interaktioner 
och hur denna struktur främjar målet för gemenskapen. (Haythornthwaite, 
2002)  
 
Lärare bör noggrant följa upp studenternas deltagande och utgå från att deras 
aktivitet på diskussionsforumet är ett mått på deras intresse och engagemang i 
utbildningen, menar Wang & Newlin (2002). Författarna har tidigare visat att 
graden av studenters aktivitet under den första veckan av en kurs 
överensstämde med betygen i slutet av en kurs.  
 
Att använda de verktyg som finns i en lärplattform för att följa upp studenters 
aktivitet i webbaserad distansutbildning är ett effektivt sätt att som lärare få 
vetskap om hur studenterna agerar, om de interagerar, hur de presterar och 
vilket stöd de behöver. Att följa de spår de efterlämnar ger läraren viktig 
information om studenternas framsteg, hur de kommunicerar och hur de 
agerar i de lärsituationer som uppstår (May, George & Prévôt, 2008). 
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Lärare – lärare 
Kunskapsutbyte mellan lärare är grunden för den utbildningsorganisation som 
en högskola är. Lärare bör därför utbyta erfarenheter med varandra (Garrison 
& Anderson, 2003). Att högskolelärare gärna lär av varandra när det gäller 
webbaserad distansutbildning visar också Keller (2007) och menar att 
organisationen bör uppmuntra denna form av informellt lärande för att 
underlätta för lärarna. Eliasson (2009) refererar en undersökning av 
distanslärares psykosociala arbetsmiljö som genomfördes på en svensk 
högskola. I artikeln diskuteras aspekter som distanslärare har påtalat som 
negativa. För det första upplever de kravet på tillgänglighet som pressande. 
Studenterna kan finnas över hela världen och den positiva aspekten på 
flexibilitet för studenterna blir en negativ faktor för lärarna. För det andra 
upplever distanslärarna att de får mindre social kontakt med arbetskamrater 
och att det blir mer ensamarbete inom distansutbildningen än 
campusutbildningen. I artikeln betonas vikten av att högskolan stödjer lärarna i 
deras arbete. 

Studiematerial/verktyg – studiematerial/verktyg  
Sökmotorerna på Internet hjälper oss att finna informationen snabbt och 
enkelt genom att de interagerar med andra program och system (Garrison & 
Anderson, 2003). De system som används för webbaserad distansutbildning 
har ofta verktyg för uppföljning av studenter. De olika uppföljningsverktygen 
ger läraren möjlighet att exempelvis observera hur ofta varje enskild student är 
inloggad i systemet och hur ofta de läser inläggen på diskussionsforumet. 
 
Här avslutas avsnittet om interaktion och nästa avsnitt kommer att behandla 
kollaborativt lärande som ett resultat av interaktion. 

Kollaborativt lärande 
I forskningen om studenters aktivitet och interaktion är också det kollaborativa 
begreppet aktuellt. Kollaborativt lärande är lärande i samspel med andra och utgår 
från aktivitet i interaktion som kan förklaras som en situation där två eller fler 
individer lär eller försöker lära tillsammans. Dillenbourg (1999) menar att 
denna definition är alldeles för oprecis då det är stor skillnad på om vi talar om 
få eller många deltagare, om lärandet sker över längre eller kortare tid eller om 
det är synkron eller asynkron kommunikation det är frågan om. Hsu m fl 
(2008) menar att kollaborativt lärande ska förstås som en dynamisk process 
bestående av interaktion och deltagande. Schellens & Valcke (2006) hävdar att 
kollaborativt lärande sker när studentgrupper arbetar tillsammans under en 
kurs och har gemensamma uppgifter som innefattar diskussioner på akademisk 
nivå. Varje deltagare i gruppen förväntas bidra med sin kunskap för att lösa 
den gemensamma uppgiften. 
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Människor söker sig naturligt till varandra för att få hjälp och stöd för att lösa 
problem och utföra uppgifter Jonassen m fl (1999). Studier som jämför 
individuellt lärande och lärande i grupp visar att grupplärande är mer effektivt 
än individuellt lärande (Barron, 2000). Genom att individerna tränar, bekräftar, 
formar och förbättrar sina mentala modeller genom diskussion och 
informationsutbyte sker ett lärande.  Denna process leder i sin tur till ny och 
gemensam kunskap. (Leidner & Jarvenpaa, 1995).  
 
Soller (2001) påpekar att det inte är enkelt att få studenter att engagera sig i 
kollaborativt lärande. Det räcker inte med att dela in dem i grupper och ge 
dem en uppgift. Traditionell klassrumsundervisning ger inte studenterna den 
kompetens de behöver för att kunna interagera på ett effektivt sätt och därför 
behöver studenterna inte bara undervisning i det aktuella ämnet utan också i 
grupplärande och kommunikation. Hsu m fl (2008) instämmer och betonar att 
man inte kan ta för givet att kollaborativt lärande ska uppstå utan stöd. De 
undersökte skillnader mellan grupper bestående av utåtriktade och inåtvända4 
individer och hur de agerade på ett diskussionsforum. De fann att de 
utåtriktade hade större förutsättningar att samarbeta. Deras undersökning 
visade också att det är viktigt att ta hänsyn till studenters psykologiska 
förutsättningar eftersom dessa påverkar hur studenterna agerar i den 
kollaborativa processen. 

Andra aspekter på lärande i webbaserad distans-
utbildning 
Soong m fl (2001) identifierade fem kritiska framgångsfaktorer för en lyckad 
webbaserad distansutbildning. De kom fram till att dessa faktorer innefattar: 
mänskliga faktorer, teknisk kompetens, förförståelse om vad lärande är, nivån 
för kollaborativt lärande samt uppfattad IT-infrastruktur. 

Mänskliga faktorer 
I begreppet mänskliga faktorer lägger Soong m fl olika aspekter som har med 
lärarens och studentens ansvar att göra. Exempel på detta är den tid 
studenterna la ner på studierna och att använda lärplattformen samt 
självdisciplin och trygghet. Holmberg (1995) poängterar också att 
distansstudier fordrar att studenterna arbetar självständigt. 
 

”Distansstudier kräver en viss mogenhetsgrad av studenterna då 
studierna sker på ett självständigt sätt.” (Holmberg, 1995, s 181) 

 

                                              
4 Begrepp från Meyers som mäter individers personlighet 
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Studenters förutsättningar att delta i en webbaserad distansutbildning är bl a 
beroende av ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningar (Jaldemark, 2005). De 
ekonomiska förutsättningarna kan medföra att studenter inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser för att äga en dator och därför blir deras tillgång till 
verktyget för lärande begränsat. De kulturella förutsättningarna är beroende av 
studietradition och utbildningsnivå inom familjen och kan visa sig i ett 
diskussionsforum då det blir tydligt hur studenter uttrycker sig och vilka ord 
de väljer. Studenters sociala förutsättningar omfattar möjligheten att 
tillgodogöra sig akademiska studier. Exempelvis kan studenten behöva 
formella och informella kunskaper samt en tillåtande och stödjande omgivning 
(Jaldemark, 2005). Att förstå sammanhanget och få hjälp med goda 
studiestrategier är viktigt för att studieovana studenter ska lyckas med studier, 
menar Andersson m fl (2003). 

Förförståelse om vad lärande är  
Förförståelse om vad lärande är var en annan av de faktorer som Soong m fl 
(2001) identifierade som viktiga för en framgångsrik webbaserade 
distansutbildning. Lärares och studenters beteende i lärsituationer speglar 
deras uppfattning om lärande menar författarna vidare. Om de anser att 
lärande utgår från att kunskapen kan överföras och absorberas kommer de att 
vara mindre aktiva på diskussionsforumet än om de har uppfattningen att 
lärande sker genom kunskapskonstruktion. I det senare fallet kommer de att 
delta och bidra aktivt.  

Konflikter  
En tät och regelbunden kontakt på det webbaserade diskussionsforumet är 
positivt för deltagarna. Utan kontinuerlig kommunikation är det lätt att 
oavsiktligt förolämpa eller överreagera, eftersom man inte ser varandras 
känslouttryck. Det engelska uttrycket ”flaming” betyder att inläggen innehåller 
ovänliga och kritiska kommentarer (Herring, 1996; Clark, 2001). Kollok & 
Smith (1996) menar att det är mycket enkelt att övervaka ett diskussionsforum 
eftersom systemen erbjuder enkla verktyg för uppföljning och övervakning av 
deltagarna. En större utmaning är däremot att agera mot dem som uppträder 
olämpligt, anser författarna. 
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Uppsatsens teoretiska referensram – en 
sammanfattning av kap 2 och 3 
Här sammanfattar jag de väsentliga delarna i den teoretiska referensram som 
kapitel 2 och 3 består av. Dessa delar skapar den ”röda tråden” för uppsatsens 
upplägg och innehåll. 

Lärande och kunskap 
 

Vår förförståelse om vad kunskap och lärande är (kunskapsöverföring 
eller -konstruktion) påverkar hur vi agerar i lärsituationer som t ex i när 
vi diskuterar i ett webbaserat diskussionsforum. 
Aktivitet är lärandets grund och när vi lär tillsammans med andra är det 
intressant att studera individers aktivitet, men också vad som sker 
mellan individer.  
Det sociokulturella perspektivet på lärande och kunskap förutsätter 
interaktion mellan människor. 

Aktivitet och interaktion 
 

Det webbaserade diskussionsforumet är ett verktyg som stödjer lärande 
i samarbete med andra och där läraktiviteter kan pågå. 
Interaktion och kollaborativt lärande kan stimuleras av läraren och 
uppgiftens utformning 
För att stötta interaktion och kollaborativt lärande mellan studenter bör 
lärarens roll förändras från expert till handledare.  
 

Tre typer av utbyte 
I genomgången av relaterad forskning har jag kommit fram till att det finns ett 
samband mellan begreppen kommunikation, interaktion och kollaboration. Som jag 
förstår dessa tre begrepp är de ”grader” av utbyte mellan människor eller ting. 
Kommunikationen förutsätter endast informationsutbyte. Interaktionen kräver, 
förutom kommunikation, också någon form av engagemang från deltagarna. 
Interaktion är alltså kommunikation och engagemang. Vid kollaboration har 
interaktionen utvecklats ytterligare och innebär både kommunikation, 
engagemang samt viljan att åstadkomma något tillsammans.  
 
Jag har sammanställt de begrepp som beskriver olika typer av utbyten mellan 
deltagare på ett webbaserat diskussionsforum. I figur 5 visar jag de likheter och 
skillnader jag anser finns mellan begreppen och hur de är relaterade till 
varandra. 
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Kommunikation förutsätter någon form av utbyte, men kan vara utan 
engagemang från deltagarna, t ex ett informationsutbyte för att bestämma en 
mötestid. Inget specifikt lärande kan observeras eller behöver förekomma. 
 
Interaktion innebär kommunikation och engagemang och intresse för vad andra 
har att säga. Ett exempel är när studenterna i studien diskuterade olika ords 
betydelse. Någon frågade, en annan svarade och till slut hade den nya 
informationen omvandlats till kunskap för någon eller några.  
Interaktivt lärande kopplas till kognitivt synsätt. Vi lär genom att ta in ny 
information och omvandla den till kunskap. 
 
Kollaboration betyder kommunikation och engagemang och en strävan efter att 
bidra till gemensam kunskap. Här är det den gemensamma kunskapen som är 
det karaktäristiska för denna typ av utbyte. När vi löser uppgifter tillsammans 
lär vi och skapar ny gemensam kunskap och mening. 
Kollaborativt lärande är en dynamisk process som leder till att gemensam 
kunskap och mening skapas exempelvis mellan studenter. 
 
 
 
 

 

Figur 5 Förhållandet mellan kommunikation, interaktion och kollaboration och det 
lärande som kan förväntas ske vid olika typer av utbyten. 

Nästa kapitel 
I det kapitel som följer redogör jag för hur jag gått tillväga när jag genomfört 
studien. Jag förklarar också hur jag konstruerat den analysmodell jag använt 
för att analysera innehållet i de inlägg som gjordes i kursen. 
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KAPITEL 4 

Metod och tillvägagångssätt 

”Oavsett vad man forskar om måste det väl från "start till 
mål" ha genomgått ungefär samma upplägg. Man samlar 
material- praktiska och teoretiska. Egna och andras 
erfarenheter, man får en slutlig vetenskaplig forskning. Det 
är ett sätt, oavsett vilket ämne man forskar i, eller?” (Liv) 

Denna studie har genomförts för att beskriva, analysera och förklara 
studieovana studenters deltagande i ett webbaserat diskussionsforum, men 
också för att identifiera viktiga aspekter som påverkar deras studieresultat. 
Undersökningen baseras på en grupp studieovana studenter som var antagna 
till ett 1-årigt program kallat Startåret och som anordnades av Mälardalens 
högskola. Begreppet studieovana studenter använder jag i uppsatsen för att 
beskriva studenter som saknar erfarenhet från tidigare akademiska studier. I 
programmet ingick distanskursen Akademisk introduktion och det är 
studenternas aktiviteter i denna kurs som jag har studerat. Kursen pågick i 20 
veckor från början av november 2004 till slutet av mars 2005.  
 
Genom ett EU-projekt på Mälardalens högskola som syftade till att höja 
utbildningsnivån i regionen och bredda rekryteringen av studenter till lärosätet 
kom jag i kontakt med lärare och studenter i kursen Akademisk introduktion. 
Distanskursen kom att bestå av nio studenter och mitt uppdrag i projektet var 
att följa upp och utvärdera kursen samt att sammanfatta studenternas 
upplevelser av sina studier. De data jag samlade in för att genomföra 
uppdraget i projektet har också kommit att utgöra en del av det material som 
uppsatsen baseras på. 
 
I kapitlet redogör jag först för hur jag valt metod och vilka argument 
metodvalet baseras på. Därefter presenterar jag undersökningsdesignen och 
vilka datakällor jag använt. Efter en beskrivning av verktyget för 
innehållsanalys avslutas kapitlet med en diskussion om studiens tillförlitlighet. 
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Val av metod
I uppsatsens forskningsfråga ”Hur använder studieovana studenter ett 
webbaserat diskussionsforum?” ligger en strävan efter att förstå och förklara. 
Jag har använt en kvalitativ ansats i uppsatsen för att skapa möjligheter att 
beskriva och analysera individers och gruppers beteenden samt deras tankar 
och upplevelser (Alvesson & Deetz, 2000). Förespråkare för kvalitativ 
forskning, säger Bryman (2002), menar att det bara finns vissa metoder som 
kan beskriva världen på det sätt människor upplever den och det är de 
kvalitativa metoderna. Holme & Solvang (1991) framhåller att man med fördel 
kan kombinera delar från kvalitativa och kvantitativa metoder i samma 
undersökning. Båda metoderna har sina starka och svaga sidor och i 
kombination kan de stärka varandra. För att förstärka de kvalitativa data jag 
samlat in, har jag också analyserat innehållet i studenters och lärares 
diskussionsinlägg på forumet. Innehållsanalysen är en kvantitativ del i studien 
där jag systematiskt analyserat samtliga 1328 inlägg i kursens 
diskussionsforum. Resultaten från innehållsanalysen kompletterar på så sätt 
den information jag erhållit genom bl a intervjuer. Yin (2003) menar att 
triangulering, d v s att använda flera metoder eller datakällor vid en och samma 
studie kan ge en mer heltäckande bild av studieobjektet än om endast en 
metod används. 

Hermeneutik
”Som tolkande subjekt kan vi urskilja mening och på detta sätt skapa öar 
av begriplighet i de oceaner av obegriplighet som omger oss.” (Ödman, 
2003, s 91) 

Arbetssättet för en kvalitativ forskare innebär både frihet och begränsningar. 
Friheten kan bestå i att arbeta med olika datakällor (intervjuer, observationer, 
text mm). Forskaren får också möjlighet att göra djupare analyser och fylla de 
tomrum som kan finnas mellan enskilda data eller göra helhetsbedömningar 
som går bortom insamlad data, men det finns också begränsningar i den 
kvalitativa forskningen. En kvalitativ forskares tolkningar kan troligtvis inte 
göras om av någon annan, eftersom den kvalitativa forskarens situation är 
unik. Även forskaren är unik med sin förförståelse och förmåga att se olika 
mönster och samband i sin data. Den kvalitativa forskningen begränsas också 
av hur rimliga och välgjorda tolkningarna är. Forskaren ska inte tolka fritt efter 
eget tyckande utan tolkningen ska bedömas utifrån de kvalitetskriterier som är 
specifika för den metod som tillämpas. (Gustavsson, 2003) 
 
Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse (Ödman, 2003) och det 
överensstämmer med det sätt på vilket jag har arbetat med studien. Den 
hermeneutiska processen kan beskrivas som bestående av fyra moment: 
tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring.  
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Tolkning är utgångspunkten i hermeneutiken och innebär att forskaren 
presenterar sin förståelse för sig själv och andra.  
Förståelse innebär en insikt om lösningen på ett problem. Den hermeneutiska 
förståelsen är den typ av djup insikt som kan innebära att vi förändrar och 
berörs av förståelsen på ett djupare plan. 
Förförståelsen är en förutsättning för att vi ska kunna förstå.  
 

”Vi kan inte förstå utan att redan ha förstått.” (Ödman, 2003, s 75)  
 
Förförståelsen bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter samt upplevelser 
och känslor. Därför är förförståelsen subjektiv och kan vara både ett hinder 
och en tillgång när vi vill förstå och tolka en företeelse.  
Förklaring är en del av tolkningen. Vi måste förklara för att förstå och förstå 
för att kunna förklara. Ödman (2003) beskriver den historiska förklaringen 
som en dubbelriktad modell där utgångspunkten är en teori eller hypotes som 
anpassas efter den aktuella situationen eller personen. Den förståelse som 
uppstår gör att den hermeneutiska processen kan gå vidare. 
 
Den första förståelsen som en första tolkning i forskningsprocessen bygger på, 
är inte sällan förenklad och kan bero på missförstånd. Forskarens förförståelse 
är outvecklad och kunskaperna otillräckliga. Den första tolkningen kommer 
därför att ändras och forskaren går vidare i processen. (Ödman, 2003, figur 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Den hermeneutiska spiralen (Ödman, 2003, s 78)  

När jag började min forskningsprocess var min förförståelse att kollaborativt 
lärande skulle ske i de webbaserade diskussionerna. Denna förförståelse hade 
jag fått genom att studera tidigare forskning. Därför sökte jag efter tecken på 
kollaborativt lärande och min förståelse var att jag fann vissa diskussioner där 
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detta förekom. När jag skulle förklara och tolka materialet fördjupade jag mig 
ytterligare i litteratur om kollaborativt lärande och insåg att det jag förstått som 
kollaborativt lärande inte förekom. Jag hade med andra ord skaffat mig mer 
kunskap om begreppet kollaborativt lärande. Med min nya förståelse av 
begreppet gick jag vidare i min forskningsprocess, sökte vidare i empiri och 
teori och tolkade med hjälp av min nya förståelse. På det sättet ökade min 
förståelsetillväxt. 
 
Den hermeneutiska spiralen (figur 6) visar att tolkningen också har en annan 
dimension – pendlingen mellan del och helhet. Den hermeneutiska spiralen 
visar på ett illustrativt sätt hur jag arbetat med denna studie och strävat efter 
att låta ny kunskap påverka tolkningen. Min tolkningsprocess har även den 
pendlat mellan del och helhet. Arbetet med innehållsanalysen är ett exempel på 
att jag arbetade med delen för att förstå helheten. Varje inlägg analyserades 
och kategoriserades för att i ett senare skede tolkas i ett helhetsperspektiv. Ett 
annat exempel är att jag pendlat mellan förståelse för varje enskild student och 
gruppen som helhet genom mina tolkningar av studenternas deltagande i 
förhållande till gruppen som helhet. Det är inte självklart, menar Ödman 
(2003), att tolknings- och förståelseprocessen leder till bättre förståelse. 
Förståelsen kan påverkas av fördomar och bekräfta sig själv genom att 
forskaren sorterar bort de data som inte passar in. För att undvika detta har jag 
försökt vara öppen och ständigt beredd att ompröva min förståelse genom att 
vara lyhörd för vad jag upptäckt i materialet och vad andra kollegor har tillfört.  

Undersökningsdesign
En kvalitativ studie är flexibel när det gäller hur undersökningen läggs upp. 
(Holme & Solvang, 1991). Undersökningen karaktäriseras av öppenhet för ny 
kunskap och ny förståelse och därför måste planeringen kunna ändras om 
forskaren upptäcker att något bör kompletteras (Holme & Solvang, 1991; Yin, 
2003). I denna undersökning tog detta sig uttryck i att innehållsanalysen av de 
1328 diskussionsinläggen tillkom efter det att jag påbörjat studien. Detta 
gjordes eftersom jag, med den nya kunskap som intervjuerna, observationerna 
i kombination med litteraturstudier gav, ansåg att det skulle tillföra 
undersökningen väsentlig information som i sin tur skulle öka min förståelse 
för studenternas deltagande på det webbaserade diskussionsforumet. 
 
Datainsamlingen för studien har skett på flera sätt. Jag har använt enkäter, 
intervjuer, observerat studenternas aktiviteter på det webbaserade 
diskussionsforumet under kursens gång samt analyserat innehållet i deras 
diskussionsinlägg på forumet. Dessutom har jag varit närvarande vid ett 
lärarlagsmöte och tagit del av informationsmaterial om programmet. Dessa 
olika undersökningssätt syftade till att samla så mycket information som 
möjligt om studenterna och kursen. Ödman (2003) betonar att kunskap om 
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kontexten ökar giltigheten hos våra tolkningar. Jag anser att jag fick kännedom 
om den kontext studenterna befann sig i, genom att undersöka deras 
bakgrund, deras uppfattning om studierna och eventuell progression i lärandet, 
varje individs aktivitet på diskussionsforumet samt hur de deltog i 
diskussionerna. För att ta reda på hur studenterna lyckades med sina studier d 
v s hur många poäng de erhöll, har jag utnyttjat Mälardalens högskolas 
studieadministrativa system Ladok, där samtliga studenter registreras och där 
också deras resultat dokumenteras. Att samla data från flera källor är, precis 
som att använda flera metoder, en form av triangulering (Bryman, 2002; Yin, 
2003) som görs i syfte att erhålla så gedigen information som möjligt. 

Datakällor  
Jag har strävat efter att använda så många datakällor som möjligt då det ökar 
trovärdigheten i undersökningen (Bryman, 2002). De datakällor jag använt för 
att samla material till undersökningen redovisas nedan. 

Enkätundersökning  
I samband med kursstarten av den studerade kursen Akademisk introduktion 
den 5:e november 2004 genomförde jag en enkätundersökning där studenterna 
svarade på frågor om ålder, kön, tidigare utbildning mm. Dessutom svarade de 
på hur de uppfattade och tänkte om lärande, högskolestudier och deras 
eventuella behov av stöd för att genomföra kursen (bilaga 1). Syftet med 
undersökningen var att få en bakgrundsbild av vilken uppfattning studenterna 
hade om lärande för att i ett senare skede, i analysfasen, kunna anknyta till de 
tre perspektiven på lärande och kunskap som jag redogjort för i kapitel 2. 
Enkäten genomfördes anonymt eftersom vissa frågor kunde uppfattas som 
känsliga som t ex studenternas uppfattning om den egna förmågan till lärande 
och behovet av förmodat stöd. 

Intervjuer  
En kvalitativ studie består till största delen av intervjuer (Alvesson & Deetz, 
2000). Under hösten 2004 genomförde jag semistrukturerade intervjuer med 
samtliga distansstudenter (bilaga 2). Jag genomförde gruppintervjuer med sju 
studenter uppdelade på tre grupper om två eller tre studenter. Gruppernas 
storlek och indelning var geografiskt betingad och en konsekvens av att de 
bodde och studerade på tre olika orter. Studenterna studerade tillsammans i 
dessa grupper och hade redan lärt känna varandra vid intervjutillfället. 
Intervjuerna genomfördes på lärcentrum på studenternas bostadsort, eftersom 
jag bedömde att de skulle utgöra en trygg och säker plats för studenterna. 
Därmed skulle de på ett avslappnat sätt delge mig sina tankar och intryck om 
distansstudierna. De två studenter som inte tillhörde dessa grupperingar bodde 
och studerade på två andra orter. Dessa två studenter intervjuades var för sig 
per telefon. Förutom intervjuerna med studenterna under kursen genomförde 
jag uppföljande intervjuer i slutet av kursen med två grupper om två studenter 
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(bilaga 3). Eftersom de flesta intervjuer inte genomfördes individuellt har jag 
inte alltid kunnat skilja på vem som yttrade vad. Gemensamt för studenterna 
var dock att i varje grupp gav studenterna uttryck för samma åsikt i de frågor 
vi diskuterade. Därför har jag valt att ange flera gruppmedlemmars namn för 
identifikation i de citat som förkommer i uppsatsen. 
 
Totalt sett var sex lärare engagerade i kursen, men vid olika tillfällen. En lärare 
följde dock studenterna under hela kursen. Jag har intervjuat tre av lärarna 
efter kursens slut för att komplettera den bild av högskolestudierna som 
studenterna gav. De tre lärare jag valde att intervjua var de som var mest 
engagerade i kursen d v s de undervisade längst perioder eller hade kursansvar. 
Malin var ansvarig för hela programmet (Startåret) och lärare på första 
delkursen. Nicole var biträdande programansvarig och lärare på andra 
delkursen. Med dessa två lärare genomfördes semistrukturerade, individuella 
intervjuer (bilaga 4). Kerstin ansvarade för en del av kursen som löpte parallellt 
med delkurs 1 och 2 och hade därför som enda lärare kontakt med 
studenterna under de 20 veckor som kursen varade. Vid intervjun med Kerstin 
ställdes ett fåtal öppna frågor (bilaga 5). Syftet var att den intervjuade läraren 
skulle få tid att tänka, reflektera och beskriva på ett mer omfattande och 
fördjupat sätt än vad som hade skett i de övriga två lärarintervjuerna.  
 
 Namn Datum  Plats   
Studentintervjuer  
Första
intervjutillfället

Liv och Sara  2004-12-16 Lärcentrum Kungsör 

Louise, Laila och 
Carina 

2004-12-16 Lärcentrum Köping 

Ulla och Julia 2005-02-03 Folkhögskolan i 
Fellingsbro

Cecilia  2005-02-10 Telefonintervju 
Terese 2005-02-10 Telefonintervju 

Andra
intervjutillfället

Louise och Laila  2005-03-29 Lärcentrum Kungsör 
Liv och Sara 2005-03-30 Lärcentrum Kungsör 

Lärarintervjuer     
Malin 2005-06-01 Mälardalens högskola 
Nicole  2005-06-07 Mälardalens högskola 
Kerstin 2005-08-16 Mälardalens högskola 

Tabell 2 Sammanställning av intervjutillfällena 

I tabellen ovan (tabell 2) har jag sammanställt de olika intervjutillfällena. Syftet 
med intervjuerna var att samla främst studenternas tankar och reflektioner om 
kursen och deras eget lärande. Fokus vid studentintervjuerna var därför på 
upplevelsen av studierna och behovet av stöd. Genom att intervjua fick jag 
möjlighet att ställa följdfrågor och om så behövdes be om förtydliganden, 
vilket inte är möjligt i en enkätundersökning. De frågor jag ställde finns 
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redovisade i bilagorna 2, 3, 4 och 5. Somliga frågor i enkät- och 
intervjuformulären kan tyckas hamna lite ”vid sidan om” uppsatsens fokus. 
Förklaringen till detta är det uppdrag jag hade i det EU-projektet som tidigare 
beskrivits i detta kapitel och som innebar att jag önskade få vissa frågor 
besvarade som inte direkt kan kopplas till denna uppsats. Intervjuerna 
dokumenterades med hjälp av att anteckningar fördes under varje tillfälle. En 
intervju, den som genomfördes med mer öppna frågor spelades in och 
transkriberades sedan i sin helhet. Samtliga intervjuer har anonymiserats 
genom att studenter och lärare har fått fingerade namn. 

Observationer 
Under kursens gång har jag loggat in på den webbaserade lärplattformen och 
diskussionsforumet för att följa studenternas diskussioner och för att studera 
hur de deltog i diskussionerna. Studenterna var medvetna om mitt uppdrag att 
utvärdera kursen och visste att jag kunde läsa det som skrevs i de olika 
diskussionerna. Dessutom hade jag mailkontakt via lärplattformen vid de 
tillfällen vi skulle avtala om tid för intervjuer. Då jag såg min roll som 
observatörens deltog jag aldrig aktivt i studenternas och lärarnas diskussioner. 
Denna typ av observation kallar Yin (2003) för ”direkt observation” till 
skillnad från ”deltagande observation” där forskaren deltar aktivt samtidigt 
som hon observerar. Syftet med observationerna på det webbaserade 
diskussionsforumet var att jag kunde få ”ögonblicksbilder” av olika händelser 
och diskussioner under kursens gång.  
 
Jag hade också möjlighet att närvara vid ett möte med lärarlaget efter kursens 
slut då de samlades för att utvärdera kursen och diskutera sina intryck och 
reflektioner. Vid lärarlagsmötet erhöll jag kompletterande information om 
kursen. 

Elektronisk logg 
Meyer (2004) påpekar att textbaserad dokumentation i form av trådade 
diskussioner kan vara till stor nytta för forskare som önskar studera den 
webbaserade miljön och som söker efter stöd för att studenter förbättrar sin 
intellektuella förmåga. En annan fördel med att studera en webbaserad 
diskussion är att alla inlägg ligger kvar i systemet till den systemansvariga 
bestämmer att de ska raderas. Eftersom jag hade behörighet att läsa i alla 
diskussioner kunde jag återkomma till de inlägg och de diskussioner jag fann 
intressanta att fördjupa mig i många gånger efter det att kursen slutat. Under 
kursen producerades 1328 inlägg av studenter och lärare och samtliga har 
analyserats. 
 
Den enkelhet med vilken forskaren kan samla in data från en webbaserad 
diskussion har också sina baksidor. Herring (1996) menar att man som 
forskare kan hamna i ett etiskt dilemma vid användandet av data från ett 
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webbaserat diskussionsforum. Författaren betonar att det är lätt att samla in 
data, men det kan vara problematiskt att veta vad man kan använda och om  
deltagarna ska anonymiseras, särskilt om deras inlägg avslöjar personliga eller 
osmickrande detaljer. För att minska risken att studenterna ska känna sig 
utpekade har jag, som tidigare beskrivits, anonymiserat studien genom att ge 
studenternas andra namn än de verkliga. I ett webbaserat diskussionsforum 
prioriteras kommunikationen och kvaliteten på det skrivna språket kan då bli 
underprioriterat. Fokus är på utbytet av information, åsikter samt funderingar 
och inte på språkets grammatik och stavning. De citat som finns med i 
uppsatsen har därför i vissa fall korrigerats något. Jag har rättat uppenbara 
stavfel i syfte att öka läsbarheten i uppsatsen. 
 
Syftet med att studera samtliga diskussioner efteråt, var att få en tydligare bild 
över hur studenterna deltog. Jag kunde också fördjupa mig i innehållet i 
inläggen och göra jämförande studier mellan studenterna. Denna möjlighet har 
haft stor betydelse för analysen av materialet. Förutom ovanstående 
redovisning av insamlat material har jag tagit del av olika dokument som 
berört kursen. Vissa dokument som exempelvis studiehandledningen fann jag 
på kursplatsen i WebCT. Annat informationsmaterial om programmet och 
kursen har jag erhållit från lärarna. Alla dessa sätt att samla information om 
kursen, d v s den triangulering som gjorts, har bidragit till att öka min kunskap 
om den kontext som studenterna befann sig i och detta bör, enligt Ödman 
(2003), påverka giltigheten i mina tolkningar på ett positivt sätt. 
 
Här nedan visar jag (tabell 3) hur de olika formerna av datainsamling kan 
relateras till syfte och till den teoretiska referensramen. 
 
Metod Syfte Koppling till den teoretiska 

referensramen

Enkät Utforska studenternas bakgrund 
(kön, ålder, utbildning), syn på 
lärande och ev stöd vid kursstart, 
anonymt 

Tre perspektiv på lärande. 
Studenters aktivitet påverkas av 
hur de tänker om lärande 

Intervjuer  Förstå hur studenterna uppfattade 
sitt lärande, kursen och gruppen, 
behovet av stöd 

Lärande och kunskapssyn, 
gruppens betydelse och lärarens 
roll.

Observationer Förstå olika händelser som t ex 
diskussionen med en konflikt 

Lärarens olika roller, vikten av 
en närvarande lärare 

Elektronisk 
logg

Fördjupa kunskapen om vad 
studenterna diskuterade och hur de 
deltog 

Interaktion och textbaserad 
kommunikation. Aktivitet är 
lärandets grund. 

Tabell 3 Undersökningens datainsamling med koppling till den teoretiska 
referensramen. 
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Analys av enkäter och intervjuer 
Enkäterna sammanställdes och analyserades i början av undersökningen. 
Genom att analysera resultatet av enkäten i ett relativt tidigt skede av studien, 
kunde jag använda analysresultatet vid intervjuerna, exempelvis genom att 
fortsätta ställa frågor om deras uppfattning om lärande, kunskap och stöd i 
lärandet. 
 
Intervjuerna analyserades genom att fokusera på det som kunde kopplas till 
den teoretiska referensramen. Den mer omfattande, reflekterande intervjun 
med en lärare, spelade jag in och transkriberade i sin helhet. Detta gjordes för 
att möjliggöra sökandet efter olika teman som kunde förknippas med den 
teoretiska referensramens aspekter på lärande, aktivitet och interaktion. De 
observationer jag genomförde har också analyserats som ovan.  
 
När det elektroniska materialet från diskussionerna skulle analyseras insåg jag 
att det fanns mycket information i innehållet i dessa inlägg. Förutom att 
sammanställa statistik gällande hur många egna inlägg och svar på andras 
inlägg m m som varje student gjorde, har jag därför analyserat innehållet i alla 
de 1328 inläggen.  

Innehållsanalys 
En webbaserad diskussion resulterar i skrivna meddelanden, men hur ska 
dessa analyseras? Många forskare har intresserat sig för graden av interaktion i 
webbaserade diskussionsforum i avsikt att studera om och hur lärande sker. 
Erlin m fl (2008) konstaterar efter en genomgång av samtida forskning om 
asynkrona diskussionsforum att forskningen går att dela upp i fyra kategorier. 
Dessa är studier om: nivåer av oenighet, argumentens struktur, interaktion och 
innehållsanalys. Innehållsanalyser i sin tur kan genomföras på olika sätt. Syftet 
med innehållsanalys är att synliggöra information som inte är uppenbar vid 
första anblicken av texten (Erlin m fl, 2008).  
 
Schellens & Valcke (2006) framhåller att det är viktigt att fundera över hur 
man väljer sitt material som ska analyseras och vad analysenheten består av i 
det specifika fallet Att analysera meningar eller stycken kan vara intressant, 
men erfarenheten visar att enheten blir för liten för att representera de 
teoretiska begrepp som refereras i litteraturen. Det bästa sättet menar 
författarna är att analysera kompletta meddelanden som en enhet. För det 
första kommer det att resultera i en objektiv identifiering av analysenheten. 
För det andra är antalet enheter känt och kan hanteras på ett kontrollerat sätt. 
För det tredje kommer forskaren att arbeta med den enhet som 
överensstämmer med den intention studenten hade med ett specifikt inlägg. 
Med tanke på ovanstående har jag analyserat varje inlägg för sig, trots att det i 
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vissa fall består av några ord och i andra av flera meningar. I de fall jag funnit 
att inläggen skulle kunna kategoriseras i mer än en kategori har jag låtit 
kontexten och det huvudsakliga innehållet bestämma kategoritillhörigheten. 
(Se beskrivning av instrumentet för innehållsanalys på sidan 46.) 

Kommunikationskategorier och interaktionskategorier 
Haythornthwaite (2002) som intresserar sig för sociala nätverk och relationer 
menar att för att undersöka kommunikation i en grupp bör den övergripande 
frågan vara: Vem pratar med vem om vad? Hon definierar tre olika typer av 
kommunikation: kommunikation som informationsutbyte, kommunikation som socialt 
stöd och kommunikation som stöd för uppgiften (min översättning). Se tabell 4 
nedan. 
 
kommunikationskategorier Förklaring av inläggens innehåll
Informationsutbyte Utbildningsrelaterade frågor och svar. Dela information 

samt uttrycka en tanke eller en åsikt. 
Socialt stöd Uttrycka känslor av gemenskap, stödja och hjälpa. 

Emoticons (ex ). Diskutera annat än det som hör till 
uppgiften. Stötta vid känsloutbrott (t ex teknikproblem) 

Stöd för uppgifter Planera arbete, fördela arbetsuppgifter, samordna 
gemensamma insatser eller granska utkast. Förhandla 
och lösa konflikter 

Tabell 4 Tre kommunikationstyper (Haythornthwaite, 2002; Hrastinski, 2007 samt 
egen bearbetning). 

Jag uppfattar detta sätt att kategorisera som intressant, trots att denna uppsats 
inte har ett nätverksfokus. De tre kommunikationstyperna är lätta att förstå, 
men för omfattande och oprecisa för mitt syfte. Garrison & Anderson (2003) 
har liknande idéer och utvecklade tre kategorier om interaktion som de 
benämner social närvaro, kognitiv närvaro och lärandenärvaro (min översättning, 
tabell 5). Även Hu & Yang (2005) har använt sig av dessa i sin undersökning 
om interaktion i webbaserade diskussionsforum. 
 
Interaktionskategorier Förklaring av inläggens innehåll
Social närvaro Känsloyttringar, svar till någon i stället för en ny tråd, 

refererat från andra, beröm, kommunikation med gruppen 
som ”vi” , hälsningar, avslutande formuleringar, frågor om 
studierna 

Kognitiv närvaro Kritiskt tänkande, förstå problemet, förvirring, 
informationsutbyte, brainstorming, lösningsförslag, 
testning, använda, försvara 

Lärandenärvaro Riktar sig till läraren eller den som leder och organiserar 
diskussionen, organisation, stöd, kursrelaterade och 
tekniska instruktioner, uppmuntra studenter att delta, 
summera diskussioner, upptäcka och rätta missförstånd 

Tabell 5 Tre interaktionskategorier (Garrison & Anderson, 2003) 
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Trots att Haythornthwaite analyserar kommunikation och Garrison & 
Anderson undersöker interaktion finns det en relativt god överensstämmelse 
mellan deras båda modeller. Haythornthwaites sätt att karaktärisera och 
definiera tre kommunikationstyper samt Garrisons & Andersons 
kategorisering av interaktionen på ett webbaserat diskussionsforum har 
inspirerat mig till den kategorisering av inlägg som jag konstruerat för min 
undersökning.  

Instrumentet för innehållsanalys 
Inspirerad av Haythornthwaites (2002) sätt att karaktärisera och definiera tre 
kommunikationstyper samt Garrisons & Andersons (2003) kategorisering av 
interaktion har jag konstruerat kategorier för en innehållsanalys som motsvarar 
uppsatsens syfte. Detta gjorde jag då jag inte fann något för denna uppsats 
användbart analysinstrument i tidigare forskning. Syftet med studien är att 
undersöka, analysera och förklara hur studenterna använde och deltog i 
diskussionsforumet och inte att söka efter ett specifikt innehåll eller en 
interaktionstyp, som ofta är fallet med andra undersökningar. Av denna 
anledning har jag med stöd av ovanstående författares kategoriseringar och 
tidigare forskning skapat ett liknande, men mer detaljerat verktyg när det gäller 
antal kategorier som jag kallar instrumentet för innehållsanalys. Genom att söka 
efter mönster i de olika inläggens innehåll har jag skapat sex olika kategorier 
som jag benämnt enligt följande: ämnesrelaterat, allmän diskussion, kort kommentar, 
läranderelaterat, studierelaterat och uppmuntran. Syftet med att konstruera ett eget 
analysinstrument har varit att det ska bidra till att svara på uppsatsens 
frågeställning. De kategorier jag använder stödjer undersökningen så att jag 
fått kunskap om vad studenter och lärare diskuterar. Denna kunskap har gjort 
det möjligt att i ett senare skede analysera innehållet och koppla det till hur de 
använde diskussionsforumet. Nedan beskrivs instrumentet för innehållsanalys 
med kategorier och förklaringar (tabell 6). 
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Kommunikations-
kategorier

Förklaring om
innehåll

Exempel på inlägg

Ämnesrelaterat Om uppgiften ”På sidan 38, första stycket kan man läsa 
..... Kan man då till stor del genom sitt 
vardagliga kunskapsvetande bedriva sin 
forskning?” 

”jaa jag tror att man kan forska både i det 
stora och det lilla efter dom här metoderna 
vi läst om” 

Allmän
diskussion

(Seriös) 
diskussion om 
annat än ämnet 
och uppgiften 

”ta ett kassettband och spela över musiken, var 
tar den gamla musiken vägen? finns den under 
eller magnetiseras den bort? och hur exakt 
hamnar musiken på den bruna remsan. usch nu 
fick jag nåt att fundera på.” 

”Den "gamla inspelningen" finns kvar under :-) 
så långt vet jag men annars kan jag inte hjälpa 
dig!”

Kort kommentar Hälsning, kort 
fråga om annat 
än ämnet och 
uppgiften 

”vad sköönt för er!!... jag hoppas att det går bra 
för er :-)” 

”du läser åxå startåret? vad läser du mer?” 

”:) ingen där...är det bara vi två här?” 
Läranderelaterat Om att lära ”jaa det är kul att lära sig nya saker!!  helt klart :-

)” 

”Jag har lärt mig mycket av den här 
diskussionen :) om kunskap och dess koppling 
till teori och verkligheten :)” 

Studierelaterat Om studierna, 
uppgifterna 

”Nu har vi äntligen fått lite hjälp med att förstå 
vad vi läser, ett tag kändes det mest som vi var 
helt på egen hand, ingen förklarade utan sa bara 
-gör såhär! Förhoppningsvis blir det lite lättare 
nu.”

”Ska svaren till uppgifterna skrivas  på ett 
separat dokument och sedan mailas till dig, eller 
hur ska vi  
gå till väga?” 

Uppmuntran Stöd och tröst ”Tänk positivt! Det går åt mycket energi till att 
tänka på allt det svåra. man förstår 
förhoppningsvis mer och mer ju längre tiden går, 
hur tokigt det än kan verka just idag :) ! ” 

”Och du..... Du kan mer än vad du tror. Inga 
frågor eller funderingar är dumma, så fastnar du 
för nåt så fråga oss andra vi ska hjälpas åt 
:)))*kram*” 

Tabell 6 Instrumentet för innehållsanalys med exempel. 
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Instrumentet för innehållsanalys har alltså en koppling till de två andra sätten 
att kategorisera kommunikation och interaktion ovan. Detta tydliggörs då 
kategorierna jämförs i tabellen nedan (tabell 7). 
 
Instrumentet för innnehållsanalys Haythornthwaites 

modell
Garrisons & 
Andersons modell

Om uppgiften Ämnesrelaterat Informationsutbyte Kognitiv närvaro 

(Seriös) 
diskussion om 
annat än ämnet 
och uppgiften 

Allmän diskussion Socialt stöd Social närvaro 

Hälsning, kort 
fråga om annat 
än ämnet och 
uppgiften 

Kort kommentar Socialt stöd Social närvaro 

Om att lära Läranderelaterat Socialt stöd Social närvaro 

Om studierna, 
uppgifterna 

Studierelaterat Informationsutbyte Social närvaro/ 
Lärandenärvaro 

Stöd och tröst Uppmuntran Socialt stöd Social närvaro 

Tabell 7 Instrumentet för innehållsanalys och relationen till övriga modeller. 

Jämförelsen i tabellen ovan visar överensstämmelsen mellan de olika 
modellerna. Enligt Haythornthwaites och Garrisons & Andersons modeller 
för kategorisering innehåller instrumentet för innehållsanalys flera kategorier 
som kan kopplas till social kommunikation. Det gäller allmän diskussion, kort 
kommentar, läranderelaterat, studierelaterat (i viss mån enligt Garrison & 
Anderson, beroende på om det är studenter eller lärare som kommunicerar) 
och uppmuntran. Haythornthwaites kategori ”Stöd för uppgifter” kan jag inte 
koppla till min modell då stöd för uppgifter till största delen handlar om att 
planera och samordna gemensamma insatser. Denna typ av inlägg finns inte i 
mitt material. 

IT-stöd i analysarbetet 
Som stöd för att sortera, analysera och sammanställa innehållet i inläggen har 
jag använt NVivo som är ett dataprogram för kodning och analys av kvalitativ 
data. Denna typ av dataprogram är speciellt användbar då forskaren söker 
efter mönster och användning av ord och uttryck i sitt empiriska material (Yin, 
2003). Jag överförde all data som fanns i lärplattformen WebCT till NVivo 
genom att kopiera samtliga inlägg och spara dem som rtf-filer5. Därefter var 
det möjligt att exportera dem till NVivo. När allt material var överfört till 
NVivo blev det möjligt att utnyttja potentialen i programmet och i det 

                                              
5 Rich Text Format 
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analysinstrument jag konstruerat. Jag kodade varje inlägg med datum, 
klockslag, namn och innehåll. Dessutom fick varje inlägg ett unikt nummer. 
När kodningsarbetet var avslutat kunde jag med hjälp av NVivo ställa olika 
frågor till materialet och på så sätt få fram den information jag redovisat i 
kapitel 7. Exempel på frågor jag ställt: 

 

Hur många inlägg kategoriserades som kort kommentar under 
november månad?  
Hur många ämnesrelaterade inlägg gjordes av Sara totalt under hela 
kursen? 
Hur många inlägg gjorde Louise i december? 

 
Genom att använda ett dataprogram som NVivo har jag minimerat risken för 
förekomsten av eventuella beräkningsfel eller liknande. Vid en manuell 
sammanställning av data kan detta lätt bli fallet då materialet är omfattande. 
Det kan, trots att jag felsökt och rättat vissa data, finnas mindre felaktigheter i 
underlaget då det endast är jag ensam, som har kodat materialet. Jag bedömer 
dock att dessa eventuella felaktigheter inte kan vara av sådan art att de har 
förvrängt eller på annat sätt förstört det material på vilket jag baserar mina 
slutsatser. 

Studiens kvalitet och tillförlitlighet 
Kvalitativ forskning använder sig av tidigare forskning för att utveckla 
teoretiska förklaringar om de fenomen som studeras. Min utgångspunkt och 
grunden för undersökningen har varit den tidigare forskning som finns inom 
utbildningsvetenskap, kommunikation och inom IT. Dessutom används 
empirisk data för att pröva förklaringarna genom att omvandla de teoretiska 
begreppen till observerbara och mätbara kännetecken (Sverke, 2003). Dessa 
kännetecken kan vara i form av ett svar på en intervjufråga eller innehållet i ett 
inlägg på det webbaserade diskussionsforumet. Att mäta är att studera 
relationen mellan de observerbara och de bakomliggande icke-observerbara 
begreppen. Om relationen är stark kan undersökningen leda till användbara 
slutsatser om hur de teoretiska begreppen hänger ihop. Om relationen 
däremot är svag, kan det leda till felaktiga slutsatser (Sverke, 2003). 
Validitetsbegreppet illustreras i figur 7. 
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Figur 7 Validitet – när relationen mellan mått och begrepp sammanfaller (Sverke, 
2003, egen bearbetning) 

 
Genom att ställa frågor främst till studenterna samt observera och analysera 
det webbaserade diskussionsforumet har jag sökt efter de starka relationerna 
mellan begrepp i uppsatsens teoretiska referensram och de observerbara 
begrepp som jag omvandlat från referensramen. Exempel på sådana relationer 
är de tre perspektiven på lärande, olika typer av interaktion och 
kategoriseringen av innehållet i diskussionerna kopplat till studenternas 
deltagande. 
 
Kvalitativa studiers reliabilitet är problematisk då forskarens unika 
förförståelse och tolkning samt forskningssituation gör varje studie unik och 
svår att upprepa (Ödman, 2003). Detta gäller också för min studie. Människor 
och kontext förändras och utvecklas över tid och därför är det troligt att 
undersökningen inte skulle få samma resultat om den upprepades.  
 
Begreppen validitet och reliabilitet som traditionellt varit centrala begrepp 
inom den kvantitativa forskningen, diskuteras bland forskare som använder 
kvalitativa metoder och relevansen av dessa begrepp ifrågasätts för kvalitativ 
forskning (Bryman, 2002). Författaren fortsätter med att beskriva alternativa 
kriterier som föreslås: trovärdighet och äkthet. I trovärdighetsbegreppet ligger bl 
a tillförlitlighet och en teknik att öka tillförlitligheten i en undersökning är 
triangulering. Att jag använt triangulering både när det gäller metoder och 
datakällor har jag redogjort för tidigare i kapitlet. Min undersökning baseras 
alltså på flera datakällor och metoder som kompletterar varandra och syftar till 
att ge en så rättvisande bild som möjligt av den verklighet jag studerat. Yin 
(2003), påpekar att om forskaren tydligt redovisar tillvägagångssättet för 
studien och hur tolkningar och slutsatser tillkommit stärks också 
tillförlitligheten i studien. Jag har försökt att i detta kapitel noggrant och tydligt 
beskriva hur jag har gått tillväga för att genomföra min undersökning, vad jag 
gjort och varför. 
 

Bristande täckning
måttets underrepresentation 

Bristande reliabilitet
mätfel, systematiska fel 

MåttetBegreppet 

Validitet
användbara slutsatser 
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Vid studier av människor kan olika oförutsedda händelser uppstå som 
påverkar undersökningen. När jag startade mitt uppdrag att utvärdera och följa 
upp distanskursen Akademisk introduktion var 18 studenter anmälda till 
kursen. Under introduktionsdagen, som var gemensam med den campuskurs 
som anordnades parallellt, fick studenterna möjlighet att ändra sina val när det 
gäller campus- respektive distanskurs. Detta resulterade i att nio studenter 
ändrade från distans- till campuskursen och därför kom min undersökning att 
omfatta ett mindre material än beräknat. Av de nio studenter som genomförde 
delkurs 1 hoppade sedan en student av och åtta kom att slutföra hela 
distanskursen (delkurs 1 och 2). Carina, som avslutade studierna efter delkurs 
1, finns med i materialet under den tid hon deltog. Min avsikt har varit att i 
kapitel 5 och 7 noggrant redovisa hur jag har hanterat Carinas när- respektive 
frånvaro.  
 
Den kvalitativa forskarens bidrag är att tolka och medverka till en fördjupad 
förståelse över området man studerar. Tolkningarna är situationsbundna och 
kan gälla som förståelse i andra sammanhang (Gustavsson, 2003). Studiens 
tolkning av resultatet baseras endast på min förförståelse, min förståelse och 
mina förklaringar. Därför finns det risk att tolkningen är påverkad av mina 
tidigare erfarenheter och den kunskap jag hade när jag startade 
forskningsprocessen. 
 
Att studera en kurs under 20 veckor på det sätt jag gjort är att få en inblick i 
hur studenterna levde sina liv under denna period. Genom intervjuer och 
observationer på diskussionsforumet fick jag ta del av deras vardag, vad som 
hindrade och stöttade dem i studierna, deras tankar om framtida utbildning 
och deras progression i studierna. Det är viktigt att förstå att vad dessa 
studenter upplevde och i vilken kontext de befann sig under just dessa veckor 
av sina liv påverkade hur de deltog och hur de svarade på intervjufrågorna och 
därmed denna studies resultat.  
 
Schellens & Valcke (2006) menar att forskningen inom webbaserad 
distansutbildning har flera svagheter. De presenterar i sin artikel forskning som 
betonar bristen i många empiriska studier, både när det gäller teorianknytning 
och metodval. Dessutom finns kritik som pekar på att studier görs med för 
litet underlag (för få studenter, för få diskussioner eller under för kort tid). 
Den studie jag genomfört kan anses haft ett litet underlag när det gäller antal 
studenter. Mitt syfte har dock varit att analysera, beskriva och förstå hur just 
dessa studenter deltog på diskussionsforumet. Jag har utgått från tidigare 
forskning, analyserat de data jag samlat in med stöd av den teoretiska 
referensram jag sammanställt. Dessutom har jag sökt efter teman och mönster 
i de 1328 diskussionsinläggen och jag anser att de slutsatser jag drar är 
relevanta och väl underbyggda med tanke på det underlag och innehåll som 
studien har. 
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Denna studie utgår från ett EU-projekt där jag hade ett uppdrag att följa upp 
och rapportera om en specifik kurs och dess studenter, men jag anser inte att 
uppdraget i sig har påverkat resultatet av studien i negativ bemärkelse. Jag har 
försökt vara medveten om min roll och strävat efter att inte aktivt delta i de 
aktiviteter jag observerat. Uppdraget medförde att studieobjektet var 
förutbestämt och det har påverkat valet av forskningsfråga och därmed också 
den teoretiska referensramen. Undersökningens empiriska material kombinerat 
med den teoretiska referensram jag sammanställt för denna undersökning 
anser jag är relevant för den analys, den diskussion och de slutsatser som 
uppsatsen utmynnar i. Däremot kan det vara vanskligt att generalisera de 
resultat och slutsatser som denna studie leder till. Min förhoppning är i stället 
att uppsatsens slutsatser kan vara ett bidrag till den generella teoribildningen 
kring IT och lärande samt på ett mer praktiskt plan bidra till en ökad förståelse 
för hur en högskoleorganisation kan stödja studieovana studenter inom 
webbaserad distansutbildning och hur distansläraren kan utveckla och 
förbättra sin undervisning. Undersökningen kan också ses som en förstudie 
med syfte att leda till en större studie om interaktion och kollaboration på flera 
webbaserade diskussionsforum.  

Sammanfattning
Kapitlet behandlar det sätt på vilket undersökningen är genomförd. Uppsatsen 
präglas av en hermeneutisk ansats som leder till en ökad och fördjupad 
förståelse för det webbaserade diskussionsforumets problematik när det gäller 
interaktionen mellan studenter. Triangulering har använts när det gäller 
metoder och källor. Studien baseras på kvalitativ metod, men kompletteras av 
en kvantitativ del som utgör innehållsanalysen. De datakällor som använts är: 
enkäter, intervjuer, observationer och elektronisk logg. Det empiriska 
materialet har analyserats med hjälp av tidigare forskning. Vid analysen av 
innehållet i inläggen har en egen modell använts som i uppsatsen kallas 
instrumentet för innehållsanalys. 

Nästa kapitel 
I nästa kapitel, som är en del av uppsatsen empiri, beskrivs kursen Akademisk 
introduktion och de studenter som deltog. Kapitlet innehåller också en 
redogörelse för resultatet av enkätundersökningen och de intervjuer som 
genomförts. 
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KAPITEL 5 

Startåret och kursen Akademisk 
introduktion 

”Tänk om dygnet hade 48 timmar. Det skulle vara mycket 
bättre. Man får se startåret som ett litet äventyr, där man får 
prova sina vingar. Tänk så mycket man kommer att lära sig 
som man inte visste förut.” (Julia)  

Startåret var en ettårig, förberedande högskoleutbildning och anordnades av 
Mälardalens högskola för studenter som saknade högskolebehörighet. Kravet 
för antagning var att det skulle vara möjligt för studenterna att uppnå 
grundläggande behörighet inom en tidsram motsvarande 20 veckors 
heltidsstudier efter det att utbildningen startat. Efter 10 veckors inledande 
gymnasiestudier för startårsstudenterna höstterminen 2004, startade kursen 
Akademisk introduktion. Den genomfördes på halvfart under 20 veckor i två 
olika varianter – på distans och på campus. Kursen startade i början av 
november 2004 och slutade i slutet av mars 2005. Anledningen till att 
Akademisk introduktionskurs genomfördes på halvfart var att studenterna 
skulle kunna kombinera sina gymnasiestudier med högskolestudier.  
Kursen Akademisk introduktion var uppdelad i två delkurser: 
 

1. Samhälls-, beteendevetenskap och humaniora, 10 veckor 
2. Naturvetenskap och humaniora, 10 veckor 

 
De båda delkurserna omfattade fem akademiska poäng vardera och hela 
kursen var ett tvärvetenskapligt samarbete mellan fem olika institutioner på 
Mälardalens högskola. Enligt kursplanen (bilaga 8) var syftet med kursen att 
den skulle ”väcka intresse och förbereda för vetenskapliga studier på 



Kapitel 5 - Startåret och kursen akademisk introduktion 
 
 

54 
 

 

högskolan samt få studenterna att inse att vetenskapen finns i vår vardag”. 
Målet var enligt samma kursplan att ”ge grundläggande kunskaper om 
vetenskapligt och kritiskt tänkande”. 
 
Lärarnas utgångspunkt var att Akademisk introduktion skulle bidra på ett 
positivt sätt till att möta behovet av en breddad rekrytering till Mälardalens 
högskola. 
 
”Studenterna får en introduktion i den akademiska världen och många tycker 
det är spännande att lära. De får också feedback på att de klarar av 
högskolestudier. De får bekräftelse på att de kan.” (Malin) 
”Den täcker alla grupper, äldre, yngre, invandrare, svenskar. De som är osäkra 
vågar…” (Nicole) 

Kursintroduktion
Den femte november 2004 anordnades upprop och introduktion till kursen 
Akademisk introduktion i Eskilstuna. Introduktionstillfället samlade 44 studenter 
varav 18 var anmälda till distanskursen och 26 till campuskursen. Efter 
gemensamt upprop, presentation av lärare och information om kursen och vad 
distansstudier innebar önskade ett 10-tal studenter byta från distans- till 
campuskursen. I slutet av dagen hade elva studenter bestämt sig för att gå 
distanskursen.  
 
Under introduktionsdagen svarade studenterna på en enkät som jag 
sammanställt i samråd med lärarna, med frågor om deras förväntningar på 
kursen och uppfattningar om sitt eget lärande. Den var gjord i två versioner, 
en riktade sig till campus- och en annan till distansstudenterna. Resultatet från 
enkäten har utgjort en del av studien och beskrivs i nästa avsnitt. Enkäten 
presenteras i bilaga 1. 

Distanskursens praktiska upplägg och uppgifternas 
utformning
Kommunikationen mellan studenter och lärare skedde via lärplattformen 
WebCT (se närmare beskrivning av lärplattformen i kapitel 6). Ett 
diskussionsforum användes bl a för att redovisa veckouppgifter. För varje 
vecka under kursen fanns en beskrivning av veckans uppgifter på WebCT. 
Genomgående för dessa var att studenterna skulle diskutera en aktuell 
frågeställning kopplad till kurslitteraturen. I studiehandledningen fanns ett 
tydligt uttalat krav att varje student skulle göra ett visst antal inlägg i 
diskussionsforumet varje vecka (bilaga 6 och 7). Detta innebar i delkurs 1 att 
studenterna förväntades starta minst tre diskussioner och besvara minst fyra 
inlägg, d v s minst sju inlägg totalt per vecka. I delkurs 2 var dessa krav något 
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lägre, vilket innebar två diskussioner och tre svar, d v s minst fem inlägg per 
vecka. Sammanräknat och med hänsyn taget till att inte samtliga veckor 
innehöll denna typ av uppgifter motsvarar dessa krav minst 87 inlägg. av dessa 
skulle minst 36 vara egna inlägg och minst 51 svar på andras inlägg. 
 
Nedan (figur 8) visas ett exempel på en veckouppgift som skulle genomföras i 
delkurs 1, vecka 48 (bilaga 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 Exempel på en veckouppgift i delkurs 1 

 
I delkurs 2 kunde veckouppgifterna ha följande utseende (figur 9, bilaga 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Exempel på en veckouppgift i delkurs 2 

Begreppet ”Frågetrådar” i ovanstående exempel är synonymt med det jag i 
uppsatsen kallar egna inlägg. ”Inlägg” här ovan står för svar på andras inlägg. 

Att läsa: Varför vetenskap kap 3. 

Att göra: Försök med egna ord att beskriva skillnaden mellan att veta/förklara och förstå 
som du uppfattade det när du läste kapitlet i Varför vetenskap. Försök att ge något 
exempel. Det här är inte alldeles enkelt, men viktigt att reflektera kring för att förstå vad 
vetenskap och forskning är och vad det kan bidra med. Skicka sedan dina förslag till 
studiegruppen och diskutera vidare i den. (Malin) 

Vad säger de andra? Hur har de uppfattat det här?  

Redovisas genom: Jag följer er diskussion om Varför vetenskap på nätet under veckans 
gång fram till torsdag kl 13.00. Hänvisa till boken, gärna med sidhänvisning så kan både 
jag och dina studiekamrater se vart du hämtat dina tankar, frågor ifrån. Du skall själv 
komma med minst 3 ”Frågetrådar” och göra minst 4 inlägg i diskussionen.

Att läsa: Kap 4 från boken "Naturvetenskap som allmänbildning". Under vecka 6 ska ni 
läsa hela kap 4 och diskutera med varandra innehållet i boken. Så slarva inte med er 
studier och läs boken och ta egna anteckningar. 

Att göra: När du läst skall du reflektera. Skriv ner dina egna tankar och frågor kring detta 
och skicka till din studiegrupp.  

Redovisas genom: Frågorna ska diskuteras i din studiegrupp. Du skall själv komma med 
minst 2 ”Frågetrådar” och göra minst 3 inlägg i diskussionen. I diskussionsrummet. 
"Naturvetenskap som allmänbildning kap 4" 

Jag följer er diskussion på nätet under veckans gång fram till Måndag kl 09.00. Hänvisa till 
boken, gärna med sidhänvisning så kan både jag och dina studiekamrater se vart du 
hämtat dina tankar, frågor ifrån. 
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Distansstudenterna
Av de elva distansstudenter som kom till kursstart var tio kvinnor. Två 
studenter, en från Stockholm och en från Katrineholm, valde att sluta kursen 
efter några veckor p g a att kursen var mer tidskrävande än de förväntat sig. 
Övriga nio, samtliga kvinnor, deltog i den första fempoängsdelen. Efter första 
delkursen slutade ytterligare en student som valde att prioritera sina komvux-
studier för att bli behörig till den högskoleutbildning hon siktade på. Det 
innebar att av de ursprungligt 18 antagna var det åtta studenter, som deltog i 
hela kursen. Deras ålder varierade mellan 19 och 44 år, varav sex var mellan 28 
och 36 år. Studenterna var antingen ensamstående utan barn eller gifta/sambo 
med barn. Deras utbildningsbakgrund var huvudsakligen två- eller treårigt 
gymnasium, men med ofullständiga betyg. Den övervägande delen av 
studentgruppen hade yrkesarbetat mer än tio år. Nästan alla ansåg att de hade 
medelgod eller mycket god datorvana. Hälften av studenterna hade erfarenhet 
av distansundervisning. De flesta uppgav att de valt Startåret för att senare ha 
möjlighet att påbörja en högskoleutbildning. Önskemål om utbildningar som 
ekonom, processtekniker och socionom fanns inom studentgruppen. 

Studieresultaten mätt i akademiska poäng 
Studenternas prestationer mätt i akademiska poäng6 visar att endast tre 
studenter, Terese, Liv och Sara tog samtliga 10 poäng som kursen motsvarade. 
Louise och Ulla erhöll inga poäng över huvud taget. Här nedan, i tabell 8, 
redovisas endast de åtta studenter som genomförde båda delkurserna. 
 
Studenter Terese Liv  Sara Cecilia Julia Laila Louise Ulla 
Poäng 10  10  10  4  4  2  0  0  
Tabell 8 Studenternas prestationer mätt i akademiska poäng. 

Distansstudenterna var till övervägande del från regionen omkring 
Mälardalens högskola och fördelade sig geografiskt enligt följande (tabell 9): 
 
Ort Antal studenter 
Fagersta 1 
Fellingsbro 2
Katrineholm 1 
Kungsör 2
Köping 3 
Tabell 9 Fördelning av antal studenter per ort. 

Studenternas geografiska sammansättning gjorde att de studenter som var från 
samma ort av praktiska skäl gjorde grupparbeten i kursen tillsammans. När 
lärarna på pedagogiska grunder försökte påverka dem att byta 
                                              
6 Fr o m 2007 ändrat till ett nytt EU-anpassat poängsystem där 10 akademiska poäng 
motsvarar 15 högskolepoäng. 
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grupptillhörighet inför en ny gruppuppgift, protesterade många studenter. 
Detta resulterade i att de ursprungliga grupperna behölls genom hela kursen. 

Enkätundersökning om behov av stöd och förväntningar 
på kursen 
Enkätundersökningen som redovisas här gäller enbart de studenter som valde 
att studera på distans då denna studies fokus är den webbaserade lärmiljön där 
undervisningen i första hand baseras på distansstudier. (Enkäten återfinns i 
bilaga 1.) 
 
De flesta studenter antog att Akademisk introduktion skulle ge mycket ny 
kunskap om vad akademiska studier innebar. De var osäkra på sin egen 
förmåga att studera på högskolenivå och förväntade sig att få hjälp med studie-
vägledning och studieplanering samt att få en bra grund för sina fortsatta 
studier. Några hoppades också att de efter kursen skulle veta om 
högskolestudier passade för just dem. 

Studenternas åsikter om sitt lärande och om behovet av stöd 
De flesta antog att de skulle komma behöva stöd i sitt lärande från lärarna och 
att de också skulle få det. Många var tveksamma till att de skulle behöva stöd 
från sina studiekamrater, men de flesta trodde att de skulle få det stöd de 
behövde för sitt lärande. Nästan samtliga var övertygade om att det berodde 
mest på dem själva om de skulle lära sig något på kursen och mindre på läraren 
och studiekamraterna. De flesta antog att de skulle lära sig lika bra ensamma 
som i samarbete med andra. De flesta ansåg sig också ha den kompetens som 
krävdes för att studera på distans och att lärcentrum på orten skulle komma att 
vara ett stöd i deras lärande. 

Intervjuer om studenternas uppfattning om lärprocessen  
Nedan redovisas de intervjuer som jag genomfört för denna studie. Intervjuer 
med samtliga distansstudenter (9 st) genomfördes under kursens gång mellan 
december 2004 och februari 2005 (bilaga 2) samt två slutliga intervjuer efter 
kursen med fyra studenter (gruppvis två och två, bilaga 3). De reflektioner som 
framkom vid de slutliga intervjuerna redovisas under rubriken ”Reflektioner 
efter kursens slut”. 
 
Vid intervjuer med studenterna under kursens gång framkom att de hade olika 
uppfattning om vad som väntade dem, vad Akademisk introduktion var och hur 
mycket arbete som krävdes. Några hade många pågående komvux-kurser som 
gjorde att de upplevde en stark tidspress. Flera tyckte kursen var intressant, att 
kursen var på en tillfredsställande nivå och relevant för framtida studier samt 
att arbetsbelastningen var lagom. Andra ansåg att kursen var svår och att även 
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språket var svårt. De flesta var överens om att det var svårt i början av kursen. 
Några studenter ansåg att den information de fått om Startåret inte var korrekt 
och att det krävdes en betydligt större arbetsinsats än de förväntat sig. 
 

”Kursen är jättesvår och jobbig. Alla tre [syftar på gruppen i Köping] har 
varit på väg att ge upp vid olika tillfällen” (Louise) 

”Det är ett svårt språk, men det är nyttigt att lära sig.” Det har gått bra, 
men det var lite krångligt i början” (Terese) 

”Bra, det är perfekt med distans. Det var jobbigt i början, men jag tror 
kursen ligger på en bra nivå” (Cecilia) 

”Det går bra, studierna går i lagom takt och vi hinner med.” (Sara & Liv) 

”Jag har tyckt att det varit roligt hela tiden” (Ulla) 

Stöd i lärandet
Efter de första intervjuerna var alla studenter var överens om att de behövde 
stöd i sitt lärande. De ansåg att lärarna gav det stöd de efterfrågade genom de 
svar de fick via e-post och i diskussionsforumen. De använde däremot inte 
den handledartid som lärarna ställt till förfogande. De stöd de fick av varandra 
fick de dels genom diskussionerna i WebCT och dels genom att gruppvis 
träffas på Lärcentra eller hemma hos varandra. Alla, utom Louise och Julia, 
ansåg dessutom att de fick stöd hemifrån, av sambo/man eller vuxna barn. 
Någon hade en väninna som stöd i lärandet. 
 

”Ja, boken, diskussioner på webben och fysiska möten mellan oss är 
stöd.”(Ulla och Julia) 

”Hemma får jag stöd, inte från början, men nu fungerar det bra.” (Laila) 

”Jag får inte stöd från mina föräldrar, pappa fattar ingenting. Mina 
kompisar blir bara trötta på mig och förstår inte vad jag pratar om.” 
(Louise) 

”Ja, min man hjälper mig så gott han kan. Så har jag en väninna som är 
lärare i svenska som jag frågar om jag inte förstår.” (Terese) 

”Ja, alla därhemma” (Sara & Liv) 

Reflektioner efter kursens slut 
Studenterna var överens om att de behövt stöd i sitt lärande och att de fått det 
stöd de behövt av lärarna. De stöttade varandra genom telefon, 
diskussionsforumet, e-post och möten. Dessutom nämndes personalen och 
andra studerande på lärcentra som stöd. 



Kapitel 5 - Startåret och kursen akademisk introduktion 
 
 

59 
 

 

När och hur lär man bäst? 
Studenterna hade uppfattningen att de medvetet planerade sina studier efter 
hur och när de lärde bäst. De delade sin tid mellan att studera hemma och på 
lärcentrum. En student påpekade att hon lärt sig mycket genom kursens 
avsnitt i studieteknik. Nästan alla ansåg att det var bäst att läsa hemma, men 
någon föredrog att vistas på ett café eller liknande. Vissa poängterade att de 
lärt sig föra anteckningar parallellt med läsandet tack vare den lektion med 
studieteknik som de erbjudits.  
 

”Ja, på gymnasiet öppnade jag aldrig en bok, men nu läser jag allt. Det är 
bra att diskutera med andra. Jag lär mig mest när jag diskuterar med 
andra. Ibland när språket är svårt i boken är det bra att prata med 
kurskompisarna på nätet.”(Terese) 

”Det beror på ämne. I grupp om övriga gruppdeltagare är engagerade. 
”(Liv & Sara) 

”Förut hade jag jämnt musik på när jag läste. Nu är det mera sällan. Jag 
lär mig mer under press och sitter ofta på kvällen och pluggar. Känns 
som om jag behöver lugna ner mig lite innan jag sätter igång med 
pluggandet. Det är bra med veckouppgifterna så man vet att man har 
olika deadlines.” (Cecilia) 

”När jag sitter någonstans där det finns andra människor. Hemma är det 
så mycket som stör. På ett café går det bra att läsa.” (Terese) 

Reflektioner efter kursens slut 
De studenter som intervjuades senare under kursen hade kommit fram till att 
de lärde bäst om de först läste och sedan diskuterade med varandra. De ansåg 
också att gruppen har stor betydelse i lärprocessen, en uppfattning som de 
ändrat sedan kursstart. Vidare menade de att distansstudenterna som grupp 
inte hade fungerat under kursen. De tyckte att möten i det fysiska rummet var 
viktiga för att förenkla och förklara vissa kursinslag. Någon tyckte också att 
det var intressant att träffa studiekamraterna för att lära känna dem och få veta 
hur de såg ut. 
 

”Vi tror att det är viktigt med det fysiska mötet eftersom det kan vara 
svårt att förklara allt med de skrivna orden.” (Liv & Sara) 

”Det är viktigt med det fysiska mötet. Att kunna diskutera. Man är också 
nyfiken på de andra som man inte träffar.” (Laila & Louise) 
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Skillnad mellan campus- och distansstudier 
De flesta studenter var överens om att distansstudier är bra för de ger mer 
flexibilitet än campusstudier, men att det krävs mer av den studerande i form 
av planering, ansvarstagande och självdisciplin för att distansstudier ska 
fungera. Någon trodde detta var lättare för äldre studenter med familj 
eftersom de hade större erfarenhet av att planera sin tid jämfört med yngre, 
ensamstående studenter. En student ansåg att behovet av feedback och 
bekräftelse är extra stort vid distansstudier och att långa svarstider från 
distanslärare påverkade hennes studier negativt. Hon ansåg vidare att det var 
lättare att fråga och få svar på campus. 
 

”Man måste ha självdisciplin. Man måste göra uppgifterna, det räcker 
inte med att sitta på en lektion.” (Cecilia) 

”Ja, mer organiserande, planerande, struktur. Man måste själv tänka efter 
vad som behöver göras. Ingen talar om för dig.” (Julia & Ulla) 

”Det är jättebra med distansstudier, men inte för matte. Då behöver man 
någon som förklarar. Flexibiliteten är bra.” (Liv & Sara) 

 
En annan student saknade studiekamrater på orten. Hon upplevde svårigheter 
att etablera jämförbara kontakter genom WebCT. Samtliga studenter var 
positivt inställda till att studera ytterligare kurser på distans. 

Lärarens roll 
Studenterna hade inte reflekterat speciellt över någon eventuell skillnad i 
lärarens roll på distans och campus. Men när de fick frågan vid intervjun och 
fick möjlighet att begrunda den, kom flera av dem fram till att de redan vid 
kursens början upplevde att distansläraren var mer tillgänglig än 
campusläraren. En student uttryckte följande positiva aspekt: 
 

”Läraren finns alltid där, tar sig tid att förklara även på helgen”(Terese) 

Reflektioner efter kursens slut 
Lärarens roll är något annorlunda i en distanskurs jämfört med en campuskurs, 
ansåg studenterna. I kursen Akademisk introduktion hanterade lärarna 
återkopplingen till studenterna olika. Lika väl som studenterna uppskattade 
den snabba återkopplingen från vissa lärare var de kritiska till att andra lärare 
dröjde med sina svar. 
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Kommunikation och interaktion på diskussionsforumet 
Flera studenter ansåg att de från början hade gott stöd av diskussionsforumen 
där de kunde ta del av andras tankar i olika frågor och lära sig se saker ur olika 
perspektiv. Det fanns också de som upplevde det som svårt att diskutera och 
fråga de övriga. 
 

”Jag får andra synpunkter på det jag lär som jag inte tänkt på själv” 
(Terese) 

”Jag får höra hur andra tänker att vi har olika uppfattningar. Ibland 
tänker man aha så kan det vara” (Cecilia) 

”Man kan få bra förklaringar både från andra studiekamrater och från 
lärarna” (Ulla) 

”Stöd när man läser och försöker förstå” (Liv & Sara) 

”… men det är svårt att formulera frågor om hjälp när allt känns 
obegripligt.” (Louise) 

 
Vissa studenter hade en motsatt, mer negativ inställning till att lära tillsammans 
med andra. Vid intervjun med Kerstin framkom det att vissa studenter var helt 
främmande för tanken att de skulle kunna bidra till andras lärande. De ansåg 
att de studerade för att lära sig själva och inte för att andra skulle lyssna till vad 
de hade att säga. Kerstin menade att en sådan inställning kan försvåra ett 
fungerande diskussionsforum där syftet är ett givande och tagande av 
reflektioner, kunskaper, tankar och åsikter. För att undvika en situation där 
bara vissa är aktiva samt att uppmuntra till deltagande och kommunikation 
funderade Kerstin i följande tankebanor:  
 

”Det man skulle kunna göra också det är att ge sådana riktiga problem 
som dom ska lösa i diskussionsgrupper. Det kan vara vad som helst, 
tankeproblem eller ta reda på någonting på nätet eller vad som helst för 
att visa att alla kan bidra och att man måste bidra också, att man liksom 
gör nåt.” 

Det positiva i att uppleva en känsla av trygghet påpekades av studenterna i 
intervjuerna. 

 

“När vi träffas känner jag mig tryggare med distansgruppen än när vi är 
tillsammans med campusgruppen. Trygghet är viktigt. Det är som om vi 
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känner varandra i distansgruppen, trots att vi inte träffats så ofta. Vi vet i 
alla fall vad de andra tycker.” (Laila & Louise) 

Reflektioner efter kursens slut 
Studenterna hade vissa svårigheter att kommunicera och diskutera och det 
förekom konflikter inom gruppen som helhet, främst mellan de geografiska 
grupperingarna. Efter en konflikt i en diskussion i slutet av delkurs 1 uppstod 
en ”vi-och-dom-känsla” som resulterade i att diskussionerna inte upplevdes 
lika givande som i början av kursen. Diskussionen beskrivs utförligt i kapitel 7. 

Lärcentra
Ett lärcentrum är en resurs för vuxenstuderande och finns i de flesta 
kommuner i Sverige. Där kan de studerande få tillgång till vägledning, lokaler 
och tekniska funktioner såsom datorer med Internet, videokonferens, 
kopiering och tentamensmöjligheter. Det finns lärcentra både i kommunal regi 
och inom t ex folkbildningen och hos fackförbund. (www.larcentra.se) 
 
Alla studenter hade inte egna datorer och de flesta studenter använde ett 
lärcentrum när de behövde en dator (internetuppkoppling eller utskrift av 
dokument). Några utnyttjade lärcentrum som en lugn studieplats eller som en 
bra arbetsplats för grupparbeten. Samtliga ansåg att de kunde få det stöd de 
efterfrågade av personalen på lärcentrum. 
 

”Jag har ingen dator hemma så jag använder den här. Vi sitter ofta här 
och pluggar tillsammans.” (Louise) 

”Skriva ut dokument och träffas vid grupparbeten” (Liv & Sara) 

”Vi använder datorerna, diskuterar olika frågor, gör grupparbeten” (Julia 
& Ulla) 

”Jag sitter där ibland eftersom det är lättare att koncentrera sig där. Man 
får studiero.” (Cecilia) 

Reflektioner efter kursens slut 
Studenterna menade att lärcentrum var en bra resurs för grupparbete, 
mötesplats samt för att utnyttja dess IT-utrustning. 

Sammanfattning
Distanskursen Akademisk introduktion genomfördes på halvfart under 20 
veckor. Av nio studieovana studenter slutförde åtta studenter hela kursen. 
Samtliga var kvinnor mellan 19 och 44 år. 
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Kommunikation och interaktion 
Den huvudsakliga kommunikationen mellan studenter samt lärare och 
studenter skedde via kursens webbaserade diskussionsforum på lärplattformen 
WebCT. Uppgifternas utformning innebar att studenterna förväntades göra ett 
visst antal inlägg i diskussionsforumet varje vecka och detta betydde totalt 87 
inlägg per student fördelade på minst 36 egna inlägg och minst 51 svar på 
andras inlägg  

Perspektiv på lärande 
Studenterna antog i början av kursen att det berodde mest på var och en om 
de lärde sig något. De antog att de skulle lära sig lika bra själva som 
tillsammans med andra. De förmodade att de skulle behöva stöd av lärarna 
och de var i början av kursen osäkra på om de behövde och kunde få stöd av 
sina kurskamrater. Denna inställning ändrades under kursens gång och efter 
kursen ansåg de att studiekamraterna hade varit ett viktigt stöd och att 
gruppen haft en stor betydelse för deras lärande.  

Stöd i lärandet 
De var positiva till diskussionsforumet som stöd i lärandet och de hade 
kommit fram till att de lärde bäst om de först läste och sedan diskuterade med 
varandra. Då fick de möjlighet att ta del av andras tankar och se saker ur olika 
perspektiv. Det fanns dock några studenter som upplevde det som svårt att 
diskutera och fråga de övriga. Andra trodde inte att de skulle kunna bidra till 
andras lärande. De ansåg att de studerade för att lära sig själva och inte för att 
andra skulle lyssna till vad de hade att säga. 

Självdisciplin och ansvar 
De flesta studenter var positiva till distansstudiernas möjlighet till flexibilitet, 
men ansåg att det krävdes mer av dem, jämfört med campusstudenter, i form 
av planering, ansvarstagande och självdisciplin för att distansstudierna skulle 
fungera. 

Prestationer  
Studenternas prestationer mätt i akademiska poäng visar att endast tre 
studenter, Terese, Liv och Sara tog samtliga 10 poäng som kursen motsvarade. 
Louise och Ulla erhöll inga poäng över huvud taget.  

Spontana reflektioner från intervjuerna om att lära och 
känslan av att lyckas 
Nedanstående citat från studentgruppen får avsluta den första delen av 
redovisningen av min studie där jag beskrivit resultaten av enkätundersökning 
och intervjuer.  
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”Lärandet är annorlunda mot när vi gick i gymnasiet, vi har ett mål med 
det vi gör. (Liv & Sara) 

”Nu kan man koppla till erfarenheter, t ex i samhällskunskapen” (Louise 
& Laila) 

”Jag kommer ihåg när jag började plugga (syftar på tidigare kom-
vuxstudier), hjärnan var som en svamp. Det var så roligt att lära sig och 
jag ville bara ha mer och mer. Lärandet är annorlunda som vuxen. Man 
är mer fokuserad och mer målmedveten, vet varför man pluggar.” 
(Louise) 

”Vi kan mer än vi tror och det är en skön känsla att hjälpa någon annan 
med matte A när man kämpat själv och klarat av den.” (Liv) 

”Det är inte fult att säga att det går bra i skolan, jag är duktig, fick MVG i 
psykologi (syftar på tidigare kom-vuxstudier)” (Laila) 

”Genom att plugga och få bra betyg får jag ett bevis på att jag kan och på 
min kunskap och kan visa det för andra. Det är jag som fixat det. Jag vill 
vara stolt och jag får vara det.” (Louise) 

Nästa kapitel 
Nästa kapitel handlar om hur den webbaserade lärplattformen var uppbyggd, 
vilka verktyg som användes i kursen och hur diskussionsforumet fungerade 
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KAPITEL 6 

Lärplattformen 

”I morse har jag klantat till mig ordentligt och raderat bort 
vissa delar av misstag på hemsidan. Därför var vi tvungna 
att stänga av hemsidan in ett försök att återskapa de 
raderade filerna från backuper. Tyvärr har detta inte lyckats 
ännu, så vi väljer att öppna upp diskussionsforumet igen, 
men tomt så ni kan börja på ny kula i stället.” (Nicole)  

För att underlätta kommunikation och interaktion mellan studenter och lärare 
användes ett CSCL-system7 (Computer Supported Collaborative Learning) i 
kursen Akademisk introduktion. De system som utvecklas för 
distansutbildning kallas lärplattform eller utbildningsplattform och den engelska 
benämningen är Learning Management System som förkortas LMS. En 
lärplattform är webbaserad och därigenom kan den användas av alla som har 
en dator som är kopplad till Internet, var man än befinner sig. Den 
webbaserade lärplattformen möjliggör att organisera för lärande både för 
studenter och för lärare. Lärplattformen kan beskrivas som en ”virtuell skola” 
och dess främsta funktioner är att hantera behovet av: 

Kommunikation (t ex e-post, diskussionsforum, chatt) 
Distribution (t ex kursmaterial, länkar) 
Administration och planering (t ex deltagare, examinationsresultat, 
kalender) 
Uppföljning och utvärdering (statistik och kursvärderingar) 

 
Begreppen synkron och asynkron återkommer ofta i litteraturen om 
undervisning med hjälp av IT. Om en utbildning genomförs genom en 
synkron tillämpning deltar de studerande samtidigt, men de kan befinna sig på 
olika platser (grek: syn = ”med” och chronos = ”tid”). En asynkron 
tillämpning betyder att de studerande kan genomföra utbildningen oberoende 

                                              
7 CSCL finns förklarat på sidan 4.  



Kapitel 6 - Lärplattformen 
 
 

66 
 

 

av både tid och rum (grek: asyn = ”inte med” och chronos = ”tid”). En 
lärplattform är ett verktyg som ger studerande och lärare flexibilitet i sitt 
distansarbete. Den ger den studerande möjlighet att när som helst på dygnet 
komma åt den allra senaste kursinformationen. Dessutom kan 
distansstudenterna hålla kontakt med varandra eller med läraren, oberoende av 
tid och rum. 
 
Distansstudenterna och lärarna i kursen Akademisk introduktion använde den 
webbaserade lärplattformen WebCT (Web Course Tool). Vid tiden för denna 
studie var WebCT det verktyg för webbaserat lärande som Mälardalens 
högskola tillhandahöll.  Lärplattformen användes av lärare och studenter som 
medverkade eller deltog i utbildningar på distans men också för utbildningar 
som skedde på campus. Alla kursdeltagare på Akademisk introduktion var 
överens om att WebCT var lättanvänt. Det enda som var problematiskt för 
några var att förstå hur diskussionstrådarna fungerade (beskrivs på sid 70). 
 

”Det är lätt att använda. Är inne varje dag.” (Louise) 

”Bra och lättanvänt. Bra att ha egen dator hemma.” (Liv & Sara) 

”I början var det lite svårt att hoppa mellan de olika trådarna.” (Ulla) 
 
WebCT uppfyllde de fyra funktionella krav på som nämnts ovan 
(kommunikation, distribution administration och planering samt uppföljning 
och utvärdering). Figur 10 visar exempel på verktyg som användes inom de 
olika funktionerna. 
 

 
Figur 10 Lärplattformen WebCT och dess funktioner 
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Jag kommer nu att närmare redogöra för de olika verktyg inom de fyra 
funktionerna som WebCT erbjuder och senare i nästa kapitel även beskriva 
hur de användes. 

Kommunikation
För kommunikation på distans mellan studenter samt studenter och lärare 
fanns förutom fysiska träffar, fyra olika möjligheter: diskussionsforum, e-post, chatt 
och telefon. 

Diskussionsforum
Diskussionsforum är ett textbaserat verktyg som ger möjlighet för flera personer 
att delta aktivt i en diskussion. Forumet kan användas av en person för att 
kommunicera med en eller många personer med samma meddelande. Ett 
diskussionsforum innehåller ofta flera olika parallella diskussioner som pågår 
och utvecklas över tid. Diskussionsforum representerar ett asynkront 
kommunikationssätt som innebär att studenter och lärare kan kommunicera 
när som helst på dygnet och befinna sig var som helst där det finns en 
internetuppkoppling. Lärarna organiserade diskussionsforumet så att olika 
övergripande diskussionsämnen kopplades till olika typer av uppgifter och 
diskussioner. Exempelvis fanns ett övergripande diskussionsämne som hette 
”Öppen diskussion” där studenterna kunde ventilera tankar och problem kring 
studierna. Ett annat ämne hette ”Vetenskapligt skrivande” och avsikten var att 
frågor med anknytning till uppgifterna i veteskapligt skrivande skulle 
diskuteras där. Som tidigare nämnts hade studenterna vissa svårigheter att 
förstå och hantera vad de befann sig i systemet och därför kom en del inlägg 
att hamna i fel diskussion. 

Chatt
Chatt-funktionen är, som diskussionsforumet, textbaserad men använder en 
synkron kommunikation, d v s kommunikationen sker i realtid och är 
beroende av tid men oberoende av rum. De som kommunicerar med 
chattfunktionen måste överenskomma om en tid då kommunikationen 
(chatten) kan äga rum, dock kan de befinna sig var som helst där de har 
tillgång till en Internetuppkoppling. Denna funktion användes någon enstaka 
gång i kursen. 

E-post
E-post är ett annat exempel på asynkron kommunikation. E-post bygger på att 
text skickas från en person till en eller flera personer. Som 
kommunikationsmedel är e-post textbaserad samt oberoende av tid och plats. 

Telefon
Telefonkontakt med lärarna var möjlig exempelvis vid handledning. Lärarna i 
delkurs 1 meddelade när de var anträffbara för handledning. Ett fåtal studenter 
utnyttjade dessa tillfällen att ha telefonkontakt med lärarna. Telefon som 
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kommunikationsmedel är inte textbaserad, men däremot som chatten, 
beroende av tid men oberoende av rum. Till största delen användes det 
webbaserade diskussionsforumet som kommunikationsverktyg i kursen.  
 
Figur 11 illustrerar hur kursplatsen för Akademisk introduktion såg ut när 
deltagarna loggade in.  
 

 
Figur 11 Kursplats för kursen Akademisk introduktion 

Distribution
För att underlätta för kursdeltagarna hade lärarna möjlighet att skapa länkar till 
användbara och intressanta webbadresser och att lagra dokument som t ex 
kursinformation, bilder eller olika kompendier (se exempelvis ikoner för 
Kursmaterial och Veckouppgift ovan).  

Distribu-
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Administration och planering 
Administrations och planeringsverktygen var främst ett hjälpmedel för läraren. 
Kalender (Datum för examinationsuppgifter) är ett exempel på ett verktyg som 
användes på kursen. 

Uppföljning och utvärdering 
För att läraren och studenterna själva skulle få kunskap om hur aktiva 
kursdeltagarna var på lärplattformen fanns i WebCT ett verktyg för statistiska 
rapporter. Här visades hur många gånger varje student loggat in på 
plattformen, hur många mail de läst, hur många diskussionsämnen de startat 
och hur många inlägg de svarat på.  Som stöd för framtida utveckling av kurser 
kunde läraren skapa formulär för kursutvärderingar som studenterna fyllde i 
efter avslutad kurs och som sedan läraren kunde sammanställa med hjälp av en 
särskild funktion i WebCT (kursutvärdering). 

Trådade diskussioner 
Figur 12 visar hur en diskussion kunde se ut i WebCT under kursen. Ämnet 
var ”varför vetenskap” och inläggen numrerades allt eftersom de sändes till 
diskussionsforumet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 Exempel på en diskussion eller tråd i WebCT 
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Inom webbaserat lärande används ofta begreppet trådar som ett annat namn 
för en sammanhängande diskussion där inläggen görs efter varandra i en tråd. 
Beroende på kontexten kommer jag fortsättningsvis att använda begreppen 
”tråd” eller ”diskussion” som synonyma. Diskussionerna i WebCT byggde på 
ett trådsystem och diskussionsinläggen sorterades under det inlägg som 
besvarades. Syftet med detta är att förhindra den förvirring som det annars kan 
innebära om flera parallella diskussioner pågår i samma ämne samtidigt. I 
stället kan deltagarna följa en tråd, en diskussion, i taget. För att detta ska 
fungera på ett effektivt sätt bör de olika trådarna ges olika och tydliga 
rubriktexter. Figur 12 visar ett exempel på en tråd i diskussionen ”varför 
vetenskap”. 

Sammanfattning
Studenter och lärare i kursen Akademisk introduktion använde ett CSCL-
system (lärplattform) som kallades WebCT. Lärplattformen hade verktyg för 
kommunikation, distribution, administration och planering samt uppföljning 
och utvärdering. I lärplattformen organiserade lärarna ett diskussionsforum 
med olika diskussionsämnen som var kopplade till de olika uppgifter som 
studenterna skulle diskutera i kursen. 

Nästa kapitel 
Hur studenter och lärare använde bl a det webbaserade diskussionsforumet 
redovisas i nästa kapitel. Där framkommer också hur de deltog och vad de 
diskuterade. 
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KAPITEL 7 

Aktivitet och interaktion på det 
webbaserade diskussionsforumet 

”Det har varit så roligt att få följa er under dessa veckor och 
se hur ni från att i början befinna er i lite ett stadium av 
”Hjälp jag begriper inte det här” till att nu ha många och 
bra frågor, inlägg och funderingar! Och det bara på tre 
veckor!” (Malin) 

Syftet med denna studie är studera studenternas aktivitet på kursens 
diskussionsforum, hur de deltog och vad de diskuterade. Min utgångspunkt är 
resultatet av andra forskares studier som visar att lärande bygger på aktivitet 
och deltagande. Studenter som är aktiva i diskussionsforum har större 
förutsättningar att lära än de som är mindre aktiva. Genom aktivitet förbättrar 
de också sina möjligheter att nå goda studieresultat (Clark, 2001; Wang & 
Newlin, 2002; Webb, Jones, Barker & van Schaik, 2004; Wu & Hiltz, 2004; 
Patel & Aghayere, 2006; Yang m fl, 2007). Med tanke på denna uppsats syfte 
kommer jag i detta avsnitt att beskriva hur studenterna använde 
diskussionsforumet, hur de deltog och vad de diskuterade där.  
 
De diskussioner som pågick de fyra första dagarna av kursen raderades av 
misstag av en av de ansvariga lärarna. I statistikverktyget i WebCT sparades 
dock antalet inlägg som gjordes, men inte själva inläggen. I tabellerna 11-15 
redovisas information om studenterna som baseras på statistiken i WebCT och 
som utgår från samtliga 1235 inlägg som studenterna gjorde. En jämförelse 
mellan summan av de inlägg som sparats som textmeddelanden i WebCT och 
data i statistikverktyget visar att 132 av studenternas inlägg försvann från 
kursens diskussionsforum under de aktuella dagarna. För att säkerställa att den 
statistik som jag redogör för i uppsatsen är korrekt har jag valt att utgå från de 
två olika förutsättningar jag beskrivit. Det innebär att data som hämtats direkt 
från statistikverktyget i WebCT innefattar även de raderade inläggen 
(tabellerna 11-15). Innehållsanalysen, däremot, och den information som 
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baseras på denna utgår från de 1328 inlägg som fanns i diskussionsforumet i 
WebCT när kursen var slut. D v s 1103 inlägg från studenterna och 225 från 
lärarna. Dessa data visas i tabellerna 16-20. Tabell 10 redovisar 
undersökningens statistiska utgångspunkter och hur de förhåller sig till 
varandra i kapitlet. 
 

Antal inlägg inkl de raderade Antal befintliga inlägg vid kursens slut
Studenter Redovisas i 

tabellerna
Studenter Lärare Totalt Redovisas i 

tabellerna
1235 11-15 1103 225 1328 16-20 
Tabell 10 Översikt över undersökningens statistiska utgångspunkter 

Aktivitet och deltagande 
Studenternas aktivitet på kursens diskussionsforum varierade kraftigt mellan 
studenterna. Vid en jämförelse mellan studenterna när det gäller totalt antal 
inlägg i diskussionerna framgår att antalet varierar från 44 till 290. Tabell 11 
visar att Ulla, Sara, Terese och Liv var mycket mer aktiva än de övriga 
studenterna. En fråga som genast infinner sig när jag tar del av ovanstående 
statistik är: Hur kommer det sig att det är så stor skillnad i antal inlägg mellan 
studenterna?  
 
För att få svar på denna fråga har jag fördjupat mig mer i detalj i hur 
studenterna hanterar diskussionerna. Jag börjar med att studera inläggen på en 
övergripande nivå där ett inlägg i en diskussion kan vara av två slag: 
 

1. Eget inlägg där den som diskuterar startar en ny tråd, en ny diskussion, 
med ett nytt ämne eller en ny inriktning på det som diskuteras. 

2. Svar eller kommentarer på andras inlägg som resulterar en ny del i en 
tråd eller diskussion. 

Egna inlägg och svar 
Tabell 11 visar att det var stor skillnad mellan studenternas antal egna inlägg i 
förhållande till svar på andras. Sammantaget har studenterna presterat cirka 
fyra gånger så många svar jämfört med egna inlägg. Detta generella mönster 
stämmer dock inte på varje enskild students mönster. Ulla har svarat på andras 
inlägg betydligt oftare och Liv mer sällan. Julia, Sara och Ulla har den största 
individuella diskrepansen mellan egna inlägg och svar. 
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 Egna inlägg Svar på andras inlägg Tot  
Carina8 9 38 47 
Cecilia 11 55 66 
Julia 9 104 113 
Laila 4 40 44 
Liv 49 119 168 
Louise 22 65 87 
Sara 63 172 235 
Terese 49 136 185 
Ulla 21 269 290 
Tot 237 998 1235 
Tabell 11 Antal egna inlägg och svar på andras per student. 

I kursens studiehandledning och veckoplaner (bilagorna 6 och 7) framgår att 
varje student ska redovisa sina nya kunskaper i kursen genom att skapa ett 
bestämt antal nya diskussioner och besvara andras inlägg varje vecka. 
Sammanräknat motsvarar dessa krav minst 87 inlägg totalt fördelade på minst 
36 egna inlägg och minst 51 svar. En jämförelse med de redovisade värdena i 
tabell 11 visar att endast Liv, Sara och Terese uppnått minst 36 egna inlägg. 
Det var också dessa tre som slutförde kursen med samtliga 10 akademiska 
poäng (tabell 8). När det gäller svar har alla utom Laila uppnått minst 51 svar. 
Carina undantas från denna jämförelse då hon endast deltog i första delen.  
Ovanstående siffror kan vidare preciseras i de två olika delkurser som 
Akademisk introduktion bestod av. I tabell 12 redovisar jag studenternas 
aktiviteter uppdelade på delkurs 1 (Samhälls-, beteendevetenskap och 
humaniora, 10 veckor) samt delkurs 2 (Naturvetenskap och humaniora, 10 
veckor). 
 
Egna inlägg  Svar på andras inlägg  
Del 1  Del 2  Totalt Del 1 Del 2  Totalt

148  89  237  673  325  998  

Tabell 12 Den totala mängden egna inlägg och svar per delkurs 

Tabell 12 visar de egna inläggen och svar på andras inlägg och hur de fördelar 
sig mellan studenterna, uppdelat på delkurs 1 och 2. Här finns ett tydligt 
mönster som visar att studenterna var mer aktiva i diskussionerna under 
delkurs 1 än delkurs 2. Detta mönster gäller både de studenter som var mer 
aktiva och de som var mindre aktiva. Av tabell 13 framgår hur varje student 
har deltagit under delkurs 1 och 2. Terese skiljer sig från övriga studenter 
genom att hon gjorde något fler egna inlägg i delkurs 2 än i delkurs 1.  
 
 
                                              
8 Carina undantas från denna jämförelse då hon endast deltog i första delen.  
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Egna inlägg Del 1 Del 2 Svar Del 1 Del 2
Carina 9 9 0 38 38 0
Cecilia 11 8 3 55 47 8 
Julia 9 5 4 104 77 27 
Laila 4 3 1 40 26 14 
Liv 49 28 21 119 69 50 
Louise 22 17 5 65 33 32 
Sara 63 37 26 172 103 69 
Terese 49 22 27 136 95 41 
Ulla 21 19 2 269 185 84 
Tot 237 148 89 998 673 325 
Tabell 13 Antal egna inlägg och antal svar på andras inlägg i kursens 
diskussionsforum 

För att ge en mer heltäckande bild av studenternas aktivitet i 
diskussionsforumet har jag också undersökt i hur stor grad studenterna läst 
varandras och lärarnas inlägg. Detta framgår av tabell 14. 
 
Lästa inlägg  

Del 1  Del 2  Totalt

7405 3722 11127  

Tabell 14 Den totala mängden lästa inlägg 

Att antalet lästa inlägg är fler under del 1 än del 2 kan vara en konsekvens av 
att aktiviteten bland studenterna var större under del 1 än del 2 och därmed 
fanns det totalt sett fler inlägg att läsa. Tabell 15 visar antal lästa inlägg för 
varje student uppdelat i delkurs 1 och 2.  
 

Lästa inlägg Del 1 Del 2
Carina 636 636 0
Cecilia 1379 897 482 
Julia 1339 856 483 
Laila 1379 866 513 
Liv 1434 917 517 
Louise 1381 844 537 
Sara 1395 873 522 
Terese 821 689 132 
Ulla 1363 827 536 
Tot 11127 7405 3722 
Tabell 15 Den totala mängden lästa inlägg uppdelat i delkurs 1 och 2 

 
Att antalet lästa inlägg överskrider det totala antalet inlägg som gjordes beror 
på att en student kan läsa ett och samma inlägg flera gånger och varje gång 
registrerar systemet det som ett nytt tillfälle. Vid en jämförelse mellan 
studenterna framkommer att antal lästa inlägg per student varierar i mindre 
grad än antal skrivna inlägg. Cecilia, Julia, Laila och Louise som i tabell 11 och 



Kapitel 7 – Aktivitet och interaktion på det webbaserade diskussionsforumet 
 
 

75 
 

 

tabell 13 visat en tydligt lägre aktivitet jämfört med sina studiekamrater, har 
varit lika aktiva som övriga när det gäller att läsa andras inlägg. Däremot har 
Terese läst betydligt färre inlägg än övriga studenter. 

Aktiviteten per månad i kursen 
I kursen gjordes totalt 1328 inlägg av både lärare och studenter (exklusive de 
raderade inläggen som beskrivits tidigare). Studenterna stod för 1103 av dessa 
och lärarna för 225. Studenternas och lärarnas aktivitet sett över hela kursen 
avtog allt eftersom kursen fortskred. En månad, i februari, ökade dock 
aktiviteten för att sedan minska igen. En förklaring till detta kan vara att kurs 2 
startade i slutet av januari och att studenterna i och med det fick nytt 
studiematerial och träffade delvis nya lärare. En jämförelse visar att studenter 
och lärare var mest aktiva i november då kursen startade och minst aktiva vid 
kursens slut (tabell 16). 
 
Studenter och lärare
Månad Tot antal inlägg Tot antal inlägg i procent 
nov-04 480 36%
dec-04 236 18%
jan-05 202 15% 
feb-05 255 19%
mar-05 154 12% 
apr-05 1 0%
Tabell 16 Totalt antal inlägg i diskussionsforumet per månad 

Diagram 1 på nästa sida visar hur samtliga inlägg (både studenters och lärares) 
fördelade sig från kursstart i november till kursens slut i mars. Förklaringen till 
den låga aktiviteten i slutet av december och början av januari kan hänföras till 
ledigheten under jul- och nyårshelgerna. 
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studenternas inlägg för att söka efter mönster som bl a kan förklara att 
inläggen blev färre allt eftersom kursen fortskred.  

Diskussionernas innehåll 
Denna del av redovisningen av de empiriska studier jag genomfört handlar om 
vad som sades i diskussionsforumet. För att kunna studera och redovisa 
innehållet i inläggen på diskussionsforumet har jag skapat en analysmodell som 
jag utförligare beskrivit i kapitel 4. Analysmodellen innehåller sex kategorier 
och varje inlägg har sorterats in i minst en kategori.  
 
Kommunikationskategorier Förklaring, innehåll  
Ämnesrelaterat Om uppgiften 
Allmän diskussion  (Seriös) diskussion om annat än ämnet och uppgiften 
Kort kommentar Hälsning, kort fråga om annat än ämnet och uppgiften 
Läranderelaterat  Om att lära 
Studierelaterat  Om studierna, uppgifterna 
Uppmuntran Stöd och tröst 
Tabell 18 Instrumentet för innehållsanalys med förklaringar 

De redovisade resultaten baseras på ovanstående kategorisering. Tabell 19 
visar innehållet i varje students inlägg uppdelat i de sex kategorierna. Här 
framkommer att de ämnesrelaterade och studierelaterade inläggen dominerade 
jämfört med övriga kategorier. Samtliga studenter har gjort betydligt fler 
ämnesrelaterade inlägg än i övriga kategorier. 
 
Namn  Ämnes-

relaterat 
Allmän
diskussion 

Kort kom-
mentar 

Lärande-
relaterat 

Studie-
relaterat 

Upp-
muntran

Carina9 20 1 9 1 15 0
Cecilia 43 4 3 0 6 0 
Julia 55 10 9 3 26 2
Laila 22 4 3 1 5 0 
Liv 114 3 6 4 26 1
Louise 44 13 5 1 18 0 
Sara 153 10 11 1 21 0
Terese 89 9 30 10 37 1 
Ulla 136 15 46 17 39 1
Tot 676 69 122 38 193 5 
Procent 61% 6,% 11% 3% 18% 1%
Tabell 19 Antal inlägg per student och kategori 

 

                                              
9 Carina slutade efter första kursdelen och hennes data jämförs därför inte med 
de övrigas. 
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När de gäller de ämnesrelaterade inläggen är det stor skillnad på antalet inlägg 
mellan studenterna. De fyra (Liv, Sara, Terese och Ulla) som har gjort flest 
inlägg har mellan 88 och 154 medan de övriga har bidragit med mellan 22 och 
55. De ämnesrelaterade inläggen dominerar och står för 61 procent av samtliga 
inlägg. Den kategori som är näst vanligast är de studierelaterade inläggen som 
utgör 17 procent av den totala mängden inlägg. 
 
Vad beträffar övriga kategorier visar tabellen ovan (tabell 19) att Ulla och 
Terese har bidragit med mer än dubbelt så många korta kommentarer var, i 
förhållande till de övriga studenterna. Nedan finns exempel på korta 
kommentarer som har stora likheter med en ”chatkonversation” där inläggen 
sker i realtid, meningsbyggnaderna ofta är ofullständiga samt där förkortningar 
och smileys10 används av tidsbesparande skäl.  
 

”: ) man är ju nybörjare *S*” (Terese) 

”*L* jaa jag oxå….” (Ulla) 

”enkelt å bra *S*” (Terese) 

 
De två har också presterat flest lärande- och studierelaterade inlägg. Antalet 
inlägg som faller under kategorin uppmuntringar visar sig vara mycket få i 
förhållande till övriga kategorier. Vissa studenter har över huvud taget inte 
gjort något inlägg som kan kategoriseras som uppmuntrande inlägg. Några 
lärare har dock bidragit med en hel del uppmuntrande inlägg, men dessa 
redovisas inte här då fokus är på studenternas deltagande. Längre fram i detta 
kapitel kommer jag dock att redogöra för några särskilda aspekter även på 
lärarnas deltagande. 
 
Då min strävan i denna studie bl a är att förstå och förklara utvecklingen av 
diskussionerna redovisas här innehållet i inläggen per månad. Som jag tidigare 
nämnt försvann de två första dagarnas diskussioner genom att de av misstag 
raderades av en av de ansvariga lärarna. Av två lärares inlägg och även i en av 
lärarintervjuerna framkommer dock att studenternas diskussioner handlade om 
att de upplevde att kurslitteraturen var svårläst. Nedanstående lärarcitat får 
beskriva de två första dagarnas inlägg: 
 
 
 

                                              
10 I elektroniskt kodad text används ofta skrivtecken som uttryckssymboler t ex :-),  :D  eller : )  som 
visar att texten skall uppfattas skämtsamt, att man är glad eller avser att vara trevlig.
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”Jag har förstått utifrån en del av era inlägg att ni tycker 

att boken kan vara lite svårläst…… Fortsätt att prata med 

varandra så går det också lättare, ni kan ge varandra mycket 

genom att delge varandra era funderingar!” (Malin) 

”..det är intressant att följa era diskussioner och jag 

tycker verkligen att det går framåt! De första dagarna kunde 

man sammanfatta 90% av alla diskussionsinlägg med "Hjälp, jag 

fattar inget!!". :o)Nu kommer fler och fler inlägg med 

tolkningsförslag av modellen och tankar som väckts under er 

läsning. Jag kan bara säga BRA! - precis så ska det gå till!” 

(Kerstin) 
 
Båda dessa lärare avslutar i citaten ovan sina inlägg med uppmuntrande ord. 
Efter det att den största frustrationen från studenternas sida verkade minska 
(att döma av inläggen) präglades de första veckornas diskussioner främst av 
två olika typer av inlägg. Dels de som beskriver känslan av att ”det är svårt, 
men roligt och vi ska klara av det” samt dels många frågor kring hur studierna 
ska genomföras och vad olika ord betyder. Vid ett flertal tillfällen får också 
lärarna ”rycka in” och lotsa studenterna till rätt diskussionsämne och förklara 
trådsystemets mysterier. Här är några exempel på studenternas inlägg under 
den tiden: 
 

”Jag älskar att gå i skolan för att det är så himla kul att 

läsa. Man får in kunskap hela tiden. Jag skulle kunna studera 

hela mitt liv, för att det är så himla kul.” (Ulla) 

”…Jag har lärt mig mycket av den här diskussionen :) om 

kunskap och dess koppling till teori och verkligheten :)” 
(Terese)

”…jag är fullkomligt livrädd och avskyr när jag inte fattar! 

men jag gör nog det snart, man får inte ge upp! man kan inte 

begripa allt på en gång, då skulle vi ju inte vara här eller 

hur? för vi är ju här för att lära oss.”(Carina) 

”Tänk positivt! Det går åt mycket energi till att tänka på 

allt det svåra. man förstår förhoppningsvis mer och mer ju 

längre tiden går, hur tokigt det än kan verka just idag :) !” 
(Liv) 
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Under den första månaden, i november, skiljde sig innehållet i diskussionerna 
från de övriga månader som kursen pågick. Nedanstående tabell (tabell 20) 
visar innehållet i inläggen per månad. 
 

Ämnes-
relaterat

Allmän
diskus-
sion

Kort
kommen-
tar

Lärande-
relaterat

Studie-
relaterat

Upp-
muntran

nov-04 194 17 70 42 153 4 480 
dec-04 147 16 14 0 58 1 236 
jan-05 128 11 13 1 49 0 202 
feb-05 206 9 21 1 18 0 255 
mar-05 104 22 10 0 18 0 154 
apr-05   1    1
Tabell 20 Fördelningen av samtliga inlägg kategoriserade i innehåll per månad 

Under november var många inlägg studierelaterade, d v s studenterna hade ett 
behov av att fråga och få oklarheter förtydligade när det gällde studierna. De 
inlägg som kategoriserats som studierelaterade minskade sedan successivt 
under kursens gång. Detsamma gäller inläggen i kategorierna kort kommentar, 
läranderelaterade och uppmuntranden. De ämnesrelaterade inläggen samt de 
som kategoriserats som allmänna diskussioner ändrade inte karaktär i samma 
utsträckning. Det största antalet ämnesrelaterade inlägg gjordes under februari 
och i november månad. Under november startade delkurs 1 och under i slutet 
av januari startade delkurs 2. 

Studenternas aktivitet och interaktion samt innehållet i 
deras inlägg – en sammanfattning 
För att besvara uppsatsens forskningsfråga om hur studenterna använde och 
deltog i diskussionsforumet kommer jag här att göra en sammanfattande 
redovisning av de data jag redogjort för i detta kapitel. Jag har här letat efter 
mönster och samband som jag summerar i några punkter. Innehållet i 
sammanfattningen utgör sedan grunden för analys och diskussion i kommande 
kapitel. 

Studenternas aktivitet och deltagande
Studenterna uppvisar stora variationer när det gäller hur många inlägg 
de presterat. Ulla, Sara, Terese och Liv har gjort flest inlägg totalt sett 
över hela kursen och även svarat flest gånger på andras inlägg. En 
jämförelse av de egna inläggen visar att tre studenter har presterat 
många fler egna inlägg än övriga studenter. Dessa tre är Liv, Sara och 
Terese. 
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 Liv, Sara och Terese var också de enda studenter som uppnådde de 
minst 36 egna inlägg som lärarna hade fastställt som ett minimikrav för 
deltagande. Samma studenter återfinns i redovisningen över avklarade 
poäng (som de tre som tog alla 10 poäng). Det finns alltså ett samband 
mellan de studenter som klarat kursens 10 poäng, de som fullgjort 
kursens krav på antal egna inlägg samt de som åstadkommit flest egna 
inlägg.  
Liv, Sara och Terese uppvisar ett förhållandevis jämnt och aktivt 
deltagande under hela kursen även om deras deltagande i likhet med 
övriga studenters minskade totalt sett under kursens gång. Ullas 
deltagande utmärks av stor variation, mätt månadsvis under kursen. 
Studenternas och lärarnas aktivitet sett över hela kursen avtog allt 
eftersom kursen fortskred. En månad, i februari, ökade dock aktiviteten 
för att sedan minska igen. Ullas ändrade beteende när det gäller 
deltagande i februari stod för största delen av den ökningen. De allra 
flesta, gjorde den största andelen inlägg i november. 
Det var ingen större skillnad på hur många inlägg studenterna läste. 
Oavsett hur få eller många inlägg de själva presterade var de ungefär 
lika aktiva när det gäller att läsa vad deras kurskamrater eller lärare hade 
skrivit. 

Innehållet i diskussionerna 
De ämnesrelaterade inläggen varierade i hög grad per student och antal. 
De fyra (Liv, Sara, Terese och Ulla) som presterat flest inlägg har gjort 
mellan 88-154 som kategoriserats som ämnesrelaterade, medan de 
övriga har gjort mellan 22-55. De ämnesrelaterade inläggen dominerar 
som helhet och står för ca 61 procent av samtliga inlägg. 
När det gäller inlägg som klassificerats som kort kommentar har Ulla 
och Terese bidragit med mer än dubbelt så många var jämfört med de 
övriga studenterna.  
Under kursens första månad gjordes betydligt fler inlägg än övriga 
månader varav de flesta inläggen var ämnes- och studierelaterade. De 
studierelaterade inläggen, som sedan minskade kraftigt, handlade om 
hur svårt men samtidigt roligt det var att lära samt frågor kring hur 
studierna skulle genomföras och vad olika ord betydde.  
I slutet av kursen hade även inläggen i de övriga kategorierna kort 
kommentar, läranderelaterat och uppmuntran, minskat avsevärt. En 
jämförelse mellan mängden inlägg första och sista månaden per 
kategori uppvisar en stor diskrepans.  
Endast de ämnesrelaterade inläggen som var flest och de som 
kategoriserats som allmän diskussion var i stort sett konstanta i antal 
under hela kursen. 
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Lärarnas deltagande och innehållet i deras inlägg 
Vid en jämförelse mellan delkurs 1 och 2 när det gäller lärarnas inlägg finns en 
klar skillnad. I delkurs 1 innehöll lärarnas inlägg information om studierna och 
uppmuntrande uttalanden. De omfattade också instruktioner om var 
diskussionerna skulle föras, eftersom vissa studenter hade problem med att 
förstå hur diskussionsforumet var organiserat och att olika diskussioner skulle 
föras på olika ställen. Lärarnas inlägg var ofta ett av många i en tråd och 
diskussionerna fortsatte efter lärarnas inlägg. I delkurs 2 däremot, kan lärarnas 
inlägg nästan uteslutande hänföras till den ämnesrelaterade kategorin. Ett 
återkommande mönster i dessa diskussioner var att någon av studenterna 
oftast Liv eller Sara startade en diskussion med anknytning till kurslitteraturen. 
Några inlägg senare kom läraren in och gjorde en faktainriktad reflektion eller 
utläggning om en företeelse eller en fråga av typen ”så här är det”. Därmed 
tycktes inte studenterna vilja fortsätta diskutera och diskussionen avslutades. 
Av Stefans totalt 59 inlägg är 30 inlägg de sista i en diskussion.  

Lärarens roll i distansutbildningen 
Denna uppsats handlar om studieovana studenters förutsättningar för lärande i 
ett webbaserat diskussionsforum. Många forskningsresultat visar att 
distansläraren i stället för den traditionella expertrollen har en viktig funktion 
som handledare och coach och att det är av stor betydelse hur läraren förhåller 
sig till studiematerialet/verktyget och studenterna Garrison & Anderson, 2003; 
Wu & Hiltz, 2004). Detta kapitel avslutas med en redovisning av exempel på 
lärares deltagande eller avsaknad av deltagande. Citaten är utdrag ur 
diskussioner på kursens diskussionsforum. För att öka förståelsen för 
sammanhanget där de olika exemplen finns, har jag valt att komplettera med 
några inlägg före och ibland även efter de specifika citaten. På detta sätt vill jag 
åskådliggöra olika sätt som lärare kan delta i en webbaserad diskussion och hur 
det kan påverka diskussionen. Läraren som handledare är uppdelad i två roller: 
läraren som stödjare och uppmuntrare, läraren som guide. Dessutom finns exempel 
på läraren som expert. Den sista diskussionen illustrerar lärarens frånvaro i en 
diskussion. Konsekvenserna av frånvaron beskrivs därefter.  

Läraren i rollen som stöd och uppmuntrare 

”Hej hej  Jag funderar på en sak varför måste alla böcker, 

teorier och rapporter på högskolan innehålla så komplicerade 

"språk"? varför inte använda "vanligt" språk så fler förstår? 

(däribland jag) och måste alla forskningar och uppsatser ha 

konkreta svar? Jag menar om man själv gör en uppsats på något 

som man är intresserad/funderar av/på som kanske inte går att 

få riktiga svar på, kallas det något annat då?” (Carina) 
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Läraren som stödjare och uppmuntrare
”Hej! Jätteintressant fråga! Ja vad blir det om man inte får 

något svar? Här måste man också fundera på vad man menar med 

svar. …… Blev det begripligare...? …. Sen kan jag hålla med 

dig om att det är många krångliga och ovanliga ord i en bok 

som ni läser, och visst skulle det gå att skriva dem på ett 

annat sätt. Men när man väl lär sig deras betydelse så inser 

man att de ger ett rikare och mer nyanserat sätt att kunna 

beskriva saker och fenomen på, vilket är vad de är till för. 

Så ge inte upp. Snart kommer du att slänga dig med termer du 

aldrig trott dig göra, jag lovar...:)”  (Malin)

”Enligt sid 56 "Vi kan inte förstå en händelse utan att ha 

förklarat den". Den kan jag hålla med om, men sen kommer ju 

alltid det personliga perspektivet in.... Jag tolkar ju allt 

utifrån mina egna erfarenheter och min förförståelse, kan jag 

ändå förklara och förstå "rätt"?” (Sara) 

”Alla förklarar vi väl utifrån våra egna perspektiv. Vad är 

rätt och vad är fel? Jag tolkar si och du så, men båda kanske 

har en förklaring som fungerar. Oftast har man redan bestämt 

vilken lösning man tycker verkar bäst, och håller stenhårt på 

den  även om man kanske får gå en omväg för att finna svaret. 

Jag tror att man många gånger är väldigt principfast.” (Liv) 

”det ligger något i det du säger men jag tror oxå att man 

måste försöka vara öppen för att försöka finna alla 

förklaringar för det är ju inte riktigt säkert att riktigt 

allt är så som jag tror att det är ...” (Ulla) 

Läraren som stödjare och uppmuntrare
”Hej! Jag följer era diskussioner kring förståelse med 

intresse! BRA! .... Man kan förklara en händelse genom att ge 

dess direkta orsaker. Men för att förstå samma händelse måste 

man se vad den har för mening – vilken kan vara olika i olika 

sammanhang……. Ett lärande genom deltagande. En bra tanke 

eller vad säger ni?   Malin :)” 

”En mycket bra tanke! :-) Fram till nu har väl empati haft 

näst intill ingen betydelse inom vare sig forskning eller 

politik!” (Sara) 

”hmm hur 17 blir man så klok som du?” (Terese) 
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”Att ha en riktig diskussion kan vara riktigt upplivande men 

absolut med de förutsättningarna att man accepterar att den 

andre inte kanske tycker lika som en själv. Men det är kul 

och förhoppningsvis lär man sig nåt på kuppen!” (Louise) 

Läraren i rollen som guide 

Läraren som guide
”Hej Terese! Innan du fortsätter med dina braiga frågor kan 

du flytta dig till grupp 1 där det står Malin och Sara efter. 

Du är nu inne i gruppdiskussionen som tillhör Läraren 

Kerstins uppgift och det kan bli rörigt om diskussionerna 

hamnar på fel ställe.. :)” Malin 

”Hallå! jag känner mig ensam här!  vart tog alla vägen?? är 

jag på fel ställe nu....hjälp” (Carina) 

Läraren som guide
”Hej Carina! Skriv i grupp 2 som det står Malin och Sara 

efter. Du är inne på läraren Kerstins uppgift. Men det beror 

ju vad du vill diskutera förstås... :D” (Malin) 

”Jag har ingen aning var jag befinner mig ibland!”(Carina) 

Läraren som guide
”Inte konstigt att man tappar bort sig i trådar och 

diskussioner! Huvudsaken är att man diskuterar, förstås. För 

att få en tydligare diskussion som är lätt att följa och 

svårare att tappa bort sig i, kan man sätta en rubrik 

(message) på det man skriver, och när man svarar så svarar 

man  just på inlägget med den aktuella rubriken.” (Kerstin) 

”hoppas jag är rätt nu :D” (Terese) 

”jag oxå förlåt Malin ...  :-D” (Ulla) 

”:) man är ju nybörjare *S*” (Terese) 

”jaa  det hadde lika gärna kunnat vara jag ....*S*” (Ulla) 

Läraren som guide 
”Nu är du på rätt ställe :D Keep on talking!” (Malin)

”Jag blir så glad !!! det finns fler som går vilse, inte bara 

jag (yes)” (Carina) 
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Läraren i rollen som expert
 

”Sid 220 "Vi ser aldrig världen direkt, som den "egentligen" 

är. Vi ser den genom våra begrepp, våra egna förväntningar, 

vår egen förförståelse." Så klart! För vi alla har ju olika 

upplevelser med oss i "bagaget", och så måste det ju också 

vara för forskare. Men, när man varit på samma plats i många 

år och träffat samma människor, dag ut och dag in, och 

arbetat med samma typ av saker år ut och år in, som forskare 

(och de flesta andra!) gör, tappar man inte sin förmåga att 

utvecklas? Jag menar man är väl inte lika emottaglig för ny 

inspiration, blir man inte lite "hemma-blind"?” (Sara) 

”Det tror jag säkert att man blir. Man kan ju bara titta på 

sig själv. Har slutat på jobbet man varit på i många år och 

börjat läsa, man ser världen runt sig på ett annat sätt. Man 

får upp ögonen för hur många sätt det finns att utveckla sig 

på och det ger en positiv energi! Man måste våga ta steget.” 

(Liv)

”Ja visst! Men hur får man möjlighet att se "med nya ögon" om 

man är kvar i samma miljö, med samma människor? Nu tänker jag 

väl främst på dessa forskare som ska utveckla teorier och 

hitta nya samband.” (Sara) 

”jag tror att man är så intresserad av det man gör och har 

det som gemensamt intresse med sina arbetskamrater så man 

drivs framåt av möjligheter till nya lösningar och man fåren 

nyfikenhet på allt som har med saken att göra som är nytt ... 

tänk om läkare exempelvis skulle börja att slarva med sitt 

jobb bara för att det går slentrian i det ..nej den teorin 

tror jag inte på ..dom drivs av att det är en ny människa med 

sina egna möjligheter som kommer till dom och söker hjälp 

...annars så skulle det inte fungera” (Ulla) 

”Man måste nog omge sig med olika människor inom olika 

områden hela tiden. Läsa artiklar och se program på tv. Gå på 

seminarium och olika föreläsningar. Vara lyhörd för vad andra 

har att säga och tycka. Man måste nog se till att vara aktiv 

inte bara i sitt arbete utan även i det vardagliga livet och 
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ta till vara på allt, det är ju ändå för oss vanliga 

människor som de forskas mycket om och till.” (Liv) 

”man lär sig i sina forskar studier att se på saker från alla 

olka perspektiv och jag tror att man helatiden får nya rön 

och nya ideer som måste provas ..för det finn sju inget att 

gå på seminarier om om det inte är upptäckt ännu ju ....” 

(Ulla)

Läraren som expert 
”Det krävs specialister för att lösa svåra problem. Det krävs 

människor med kreativitet och kombinatorisk förmåga för att 

inhämta helt ny kunskap och kunskap från andra områden. Det 

ligger lite darwinism i hela tankesättet. Specialisering till 

viss miljö - Variation genom utbredning till nya miljöer. 

Bådadera samtidigt. För att klara en argumentation måste man 

basera sig på fakta, som alla kan konstatera. Som motsats kan 

man ställa upp exv religiösa upplevelser och erfarenheter. 

Dessa är svåra att dela med sig av och är därför mindre värda 

i naturvetenskaplig argumentation. Dock måste sådana 

erfarenheter kunna diskuteras med samma värde i samband med 

religion, religionspsykologi och religionssociologi. Där är 

sådana erfarenheter allra relevantast.” (Stefan)

Läraren som frånvarande 
I slutet av delkurs 1 uppstod en konflikt i en diskussion. Denna konflikt 
färgade, enligt lärare och studenter, sedan resten av kursens (delkurs 2) 
kommunikation och känslan av samhörighet försvann till stor del. Sex 
studenter deltog i diskussionen som sträckte sig över fyra dagar och startade 
med att en av lärarna påminde om en inlämningsuppgift där inlämningsdatum 
hade passerat. Louise och Julia, som inte lämnat in uppgiften, svarade och 
meddelade att de tänkt skicka in den, men att de var osäkra på hur den skulle 
göras. Sara som hade skickat sin inom den föreskrivna tiden undrade då varför 
de inte frågat tidigare om de var osäkra på vad som förväntades av dem. Detta 
inlägg följs sedan av flera med budskapet att ”alla bör sköta sitt”. Diskussionen 
är återgiven i sin helhet. 
 
 

”Hej på er! En påminnelse till er som ännu inte lämnat in er 

andra version av examinationsuppgift 1. Den skulle ha varit 

inlämnad den 7 januari. Jag har väntat ett tag nu, men nu 
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sätter jag stop för detta inlämningstillfälle. Nästa 

inlämningsdatum för denna uppgift blir den 21 februari och 

sista möjligheten att lämna in examinationsuppgiften till den 

21 mars. Därefter finns inga fler möjligheter till att få 

denna examination godkänd. Efter att jag fått in era 

examinationer har jag 15 arbetsdagar på mig att rätta dem. 

Lycka till med de fortsatta studierna!” (Malin) 

”Hej Malin! Jag hör till dom som inte gjort 

examinationsuppgift 1 men den är på väg, jag lovar! Måste 

bara få lite kläm på hur den ska göras först men den är 

absolut på väg!” (Louise) 

”Hej! Min kommer också snart. Jag förstår inte riktigt hur 

man ska göra om den. De kommentarer som du har skrivit, ska 

man liksom svara på dem. Eller ska man göra om hela 

uppgiften? Är nog lite borta i huvudet! =D” (Julia) 

”Hej Julia! Jo, i uppgiften ingick att i en första omgång 

skriva om en tänkt forskning. Därefter fin ni synpunkter från 

mig och Kerstin angående innehål och språklighet. Därefter 

utifrån de synpunkter ni fått återigen arbeta med texten 

ytterligare och förbättra den. Dvs "skriva om " en del. I 

själva uppgiften låg alltså två moment av skrivande på 

uppgiften” (Malin) 

”Här måste jag bara komma med en lite undran: Om man inte vet 

hur en uppgift ska utföras, men har ett inlämningsdatum som 

måste följas för att bli godkänd, ligger det då inte i mitt 

eget intresse att snarast möjligt ta reda på HUR jag ska gå 

tillväga?” (Sara) 

”Nu måste jag få undra en liten sak, är det inte upp till var 

och en att sköta sina studier, eller? Vi får skylla oss 

själva om vi inte lämnar in i tid. Det kan finnas många 

orsaker till att man inte har lämnat in i tid.” (Laila) 

”Självklart så finns det säkert orsaker till att man inte 

lämnar in i tid, och visst det har jag inte med att göra... 

MEN, nu var det så att flera ansåg att de inte visste HUR de 

skulle utföra uppgiften och då anser jag att det inte är så 
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svårt att mejla eller ringa och fråga! Vi är väl ändå alla 

här för att lära oss, inte för att vi reda kan?” (Sara) 

”Så bara för att majoriteten har frågat om hur uppgiften ska 

göras då är det okej att klanka ner på dem? Hur jag utför 

mina studier eller inte är helt o hållet min ensak o dina 

kommentarer betackar jag mig för!!! Tycker verkligen att du 

ska tänka ett steg längre innan du pratar.” (Louise) 

”Det var ett välmenat tips och inte för att klanka ner! Jag 

trodde att det var meningen att vi skulle stötta varandra och 

kunna ställa frågor till varandra (och till lärarna 

självklart)! Är inte det lite iden med att ha ett 

diskussionsforum? Jag fattar inte varför alla tar åt sig så 

och blir upprörda? Jag menar inget illa! Det är bara så att 

jag tycker att det vore himla kul om alla kan finna stöd i 

varandra och klara av uppgifterna - tillsammans eller var för 

sig! Men det var tydligen helt fel, och då får jag be om 

ursäkt - det var inte illa ment utan bara ett välmenat 

tips... Helt enkelt "Fråga och få hjälp"” (Sara) 

”Precis, vill vi ha hjälp frågar vi annars inte!” (Louise)

”Alla sköter sina egna affärer. Du behöver inte klanka ner 

oss som har lite undringar om hur uppgiften ska lösas. Om jag 

nu kom så här sent och lade fram min fråga, så vad har du med 

det att göra?” (Julia)

”Värst vad alla blir förbannande, jag tycker INTE att Sara 

klankar ner på någon. Men det känns lite som att vissa intar 

försvarsställning direkt. Om man har ett slutdatum för något 

som ska lämnas in så ska man väl rätta sig efter det. Har man 

då frågor om arbetet kan man ju faktiskt tänka på det lite 

tidigare. Ingen har tvingat oss att gå det här och är det då 

så jobbigt som en del antyder kanske man ska tänka om. Som 

någon skrev: låt var och en sköta sina egna studier, visst, 

men på den här kursen går det väl mycket ut på att vi ska 

diskutera, gemensamt, och hittills tycker jag att en del 

personer har varit väldigt "osynliga" . Men tycker man att 

det är svårt kunde man ju ha valt att byta till Campuskursen 

istället” (Liv) 
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”Vad har någon annan med att göra när jag lämnar in mina 

uppgifter eller inte gör det? Alla får vi ett sista datum för 

uppgifterna vi ska göra o om någon inte lämnar in det då utan 

lite senare istället, på vilket vis angår det er eller någon 

annan? Ansvaret faller på personen i fråga och ingen annan 

och det behövs inga syrliga kommentarer om varför man inte 

passat sista datumet. Vet ni överhuvudtaget något om varför 

datumet missades? Med allt som hänt i världen över jul o nyår 

kan det finnas hur många orsaker som helst så tänk lite innan 

ni börjar kritisera! För kritik var precis vad Sara gav, hon 

undrade ju hur det kom sig att vi inte passat sista datumet o 

vaför vi inte pratat med läraren om uppgiften. Inte heller 

det vet hon något om o det är heller inget som angår henne. 

Visst ska vi prata o diskutera här på chatten men bara 

diskussionsämnena, inte hur man ska eller inte ska studera, 

det är upp till var o en att själv bestämma. Det skulle 

aldrig falla mig in att lägga mig i hur ni gör eller inte gör 

för att klara en uppgift, det är inte min sak. Så okej, är 

det det du menar med att "vissa" är negativa så får det väl 

vara så men om det skulle vara så att jag behöver hjälp med 

en uppgift så frågar jag först de jag studerar med här i 

Köping eller min lärare. Folk som tror dom är förmer än andra 

(Fråga o få svar var det ja...) kan jag klara mig utan. Så om 

folk sköter sitt eget så klarar nog andra av att sköta sitt 

också!” (Louise) 

”För det första, så har ALLA rätt (även jag) att undra varför 

olika datum gäller för olika personer. För det andra så har 

jag inte frågat om någon PERSONLIGEN, jag sa att jag förstår 

att de finns olika skäl till att man inte KAN lämna in i tid, 

jag påpekade också att de skälen är inget som jag har med att 

göra. För det tredje så är jag i min fulla rätt att påstå att 

om man inte vet HUR något ska utföras är ett tips att FRÅGA 

så att man får det gjort i tid, detta om skälet endast var 

HUR. Vidare så vill jag från min sida avsluta denna 

diskussion med att säga att jag tycker det är tråkigt att 

vissa känner sig "klankade på", det var naturligtvis inte min 

avsikt, inte heller var det min avsikt att "trampa någon på 
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tårna" - utan bara att få svar på den enkla frågan gäller 

olika regler för olika personer och om inte - be om hjälp av 

våra lärare” (Sara) 

”precis :) jag vet vad JAG inte kan och det meddelar jag den 

lärare det gäller. Det är ingen skam att be om hjälp, vi går 

här för att växa som individer, inte för att vi kan allt 

redan.” (Terese)

”Jag tycker så här, det mitt ansvar att lämna in det JAG ska 

lämna in. Men det jag tror man menade var att man kan få 

hjälp å stöd av andra som också kört fast. För alla är vi ju 

nybörjare på den här linjen/programmet och hjälps man åt så 

kan man kanske få andra uppslag om hur man kan tänka. 

Naturligtvis har du rätt i att det är Ditt ansvar att göra 

det Du ska, å det behöver ingen annan tala om. För vi är ju 

trots allt vuxna.” (Terese) 

”Du tipsar mig om vad jag nyss gjort. Så tack för det...” 

(Julia)

”Hej Louise! Bra att den är på väg! Som du ser i uppgiften är 

den i två steg. Efter en första inlämning får du synpunkter 

från mig och Kerstin och skall sedan utifrån dem ytterligare 

jobba med texten och lämna in den igen. Dvs om det behövs 

förståss... Men det finns ofta något man kan förbättra och i 

den här uppgiften var det just att träna på att arbeta med 

ten text  och utveckla den som var en viktig del.” (Malin)

 
Här slutade diskussionen och Kerstin kom med ett eget inlägg där hon 
förklarade reglerna för examination på högskolan och att det fanns tillfällen 
för omtentamen. Kerstin påpekar också följande:  
 

”Det är mycket positivt att diskussionen pågår, eftersom just 

detta med förhållningssätt till studier, uppgifter, 

kurskamrater och så vidare också är en del av en akademisk 

introduktion. Mindre positivt är det att tonen är bitvis lite 

hätsk, så glöm inte detta med att respektera andras åsikter 

mm också när ni diskuterar detta!”(Kerstin) 
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I intervjun reflekterade Kerstin över denna händelse och menade att: 
 

”… det var ju ganska obehagligt ett tag för att dels så var det ju otroligt 
kontraproduktivt, man fick inget utrymme för att diskutera det som 
skulle diskuteras. Och sen visade det ju sig att den här fiendskapen som 
hade uppstått på nätet, för det tror jag att den hade, den fanns med även 
i rummet när vi träffades. Folk placerade sig i helt olika sidor av 
klassrummet och tittade snett på varandra och fällde elaka kommentarer 
…”  

 
Lärarna diskuterade inte hur de skulle hantera den uppkomna situationen. 
Kerstin menade att det var ovanligt med denna typ av konflikter och att de 
kände sig osäkra på hur och om de skulle ingripa. Hon var tveksam till om 
lärarna generellt skulle styrt diskussionerna mer och funderade vidare:  
 

”…där är det samma tveksamhet som man känner jämt. Hur mycket ska 
man styra vuxna människor som rimligtvis borde kunna sköta den 
styrningen själv. Jag tycker det är jättesvårt. Jag är väldigt tveksam till det, 
men där i efterhand - jo, man skulle nog ha styrt mer.”  

 
De intervjuer jag genomförde i slutet av kursen med lärare och studenter 
visade att ovanstående diskussion påverkade gruppen på ett negativt sätt. 
Samtliga intervjuade beskrev en spänning i gruppen i form av en ”vi-och-dom-
känsla” som resulterade i att diskussionerna inte upplevdes lika givande som i 
kursens början. Somliga studenter uppgav att de inte svarade på vissa 
studenters inlägg. Det fanns också de som menade att de slutade engagera sig i 
de diskussioner de förväntades upprätthålla i de olika diskussionsforumen, 
eftersom de upplevde att kravet på antal inlägg inte följdes upp av lärarna. 
Studenterna trodde att diskussionerna kunde ha varit mer givande om alla 
hade visat mer respekt för varandra och varandras åsikter. De hade också 
uppmärksammat vikten av att uttrycka sig på ett sätt så att andra förstår. en 
student menade att:  
 

”Om jag skriver något med ett leende på läpparna och glimten i ögat så 
är det inte säkert att andra uppfattar det så. Därför kan det vara bra att 
använda smileys.” (Laila) 

 
Ytterligare en student påtalade den svårighet som finns att formulera sig i en 
diskussion på nätet och menade också att när en grupp känner varandra är det 
lättare att kommunicera och färre missförstånd uppstår. Nedanstående citat 
illustrerar den känsla av ”vi-och-dom” som studenterna upplevde. 
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”Vissa skulle kunna vara mer öppna för andras åsikter. Det saknas 
respekt för varandra.” (Laila & Louise) 

”…Men det känns om vi två är utanför den övriga gruppen….. Ibland 
känns det som om vi är på olika plan.” (Liv & Sara) 

”I diskussionerna på webben är det några som är överlägsna. De vill visa 
att de är bättre än oss andra och då vill inte vi ställa frågor där. Ibland 
känns det som en tävling, men allas åsikter är värda lika mycket.” (Julia & 
Ulla) 

Lärarnas aktivitet och interaktion samt innehållet i deras 
inlägg – en sammanfattning
Här görs en sammanfattning av de olika lärarroller som jag observerat i 
studien. 

Läraren som stöd och uppmuntrare 
Exemplen belyser lärarens inställning till lärande och deltagande genom det 
sätt på vilket läraren uttrycker sig.  
 

”Jätteintressant fråga.” och ”Så ge inte upp.”
Illustrerar hur läraren bekräftar och stöttar studenterna  
 

”Jag följer era diskussioner kring förståelse med intresse! 
BRA.”  

Läraren ger inte bara bekräftelse och stöd, utan visar också studenterna att hon 
deltar i deras diskussion. 
 

”En bra tanke eller vad säger ni?” och ”Blev det 
begripligare...?”  

Genom att ställa frågor uppmuntrar läraren studenterna att fortsätta diskutera 
och fundera. 

Läraren som guide 
Nedanstående citat illustrerar läraren som konkret guide bland trådarna i det 
webbaserade diskussionsforumet.  
 

”Innan du fortsätter med dina braiga frågor kan du flytta dig 

till grupp 1…det kan bli rörigt om diskussionerna hamnar på 

fel ställe”
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”För att få en tydligare diskussion som är lätt att följa och 

svårare att tappa bort sig i, kan man sätta en rubrik 

(message) på det man skriver, och när man svarar så svarar 

man  just på inlägget med den aktuella rubriken” 

”Nu är du på rätt ställe … Keep on talking” 

 
Ett annat mindre konkret exempel på lärarens guideroll kan vara när läraren 
guidar studenten genom en kurs med avseende på kursmaterial, litteratur, 
kunskapskonstruerande, samarbete med andra studenter o s v. 

Läraren som expert 
Exemplet illustrerar lärarens inställning till lärande och deltagande genom att 
läraren presenterar fakta och inte efterfrågar studenternas syn eller åsikt. 
 

”Det krävs specialister för att lösa svåra problem. Det krävs 

människor med kreativitet och kombinatorisk förmåga för att 

inhämta helt ny kunskap och kunskap från andra områden.”

”…. Där är sådana erfarenheter allra relevantast.” 

Diskussion med konflikt – avsaknad av lärarens deltagande 
I intervjuer efter ”konfliktdiskussionen” menade både lärare och studenter att 
konflikten påverkade deras inställning till varandra under resten av kursen. En 
av lärarna ansåg att de borde ha ingripit tidigare i diskussionen, men såg 
svårigheter med att avgöra när ett sådant ingripande borde ha skett. 

Nästa kapitel 
Denna uppsats behandlar studenternas deltagande i det webbaserade 
diskussionsforumet och också till viss del lärarnas deltagande. Med 
utgångspunkt från de data jag redogjort för i detta kapitel samt kapitlen 5 och 
6, kommer jag i nästa kapitel att diskutera och analysera viktiga aspekter när 
det gäller hur studieovana studenter kan tillgodogöra sig akademiska studier. 
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KAPITEL 8 

Diskussion och slutsatser 

”Du har säkert helt rätt att man bör lära sig tänka lite 
större men jag personligen anser att man inte behöver 
analysera allt, det kan liksom bli lite för mycket då…” 
(Louise) 

Uppsatsen började med en beskrivning av anledningen till mina funderingar 
kring användandet av diskussionsforumen i webbaserad distansundervisning, 
eller snarare varför de inte används. Detta kapitel ägnas åt att analysera och 
diskutera resultatet av den undersökning jag genomfört för att svara på frågan 
om hur webbaserade diskussionsforum används. Syftet med studien är att 
beskriva, analysera och förklara studieovana studenters deltagande i ett 
webbaserat diskussionsforum samt att identifiera viktiga aspekter som 
påverkar deras studieresultat. I kapitlen 2 och 3 redogjorde jag för den 
teoretiska grund som uppsatsen vilar på. Den teoretiska referensramen består 
av två huvudsakliga delar.  
 
Den första delen innehåller teorier om lärande och kunskap. Denna del bygger 
på teorier om olika perspektiv på lärande och kunskap samt att studenters och 
lärares förförståelse om detta påverkar hur de agerar i ett webbaserat 
diskussionsforum, där lärande förutsätts äga rum. Dessutom berör den hur IT-
systemen för webbaserad distansundervisning utvecklats parallellt med att våra 
perspektiv på lärande och kunskap förändrats.  
 
Den andra delen av den teoretiska referensramen handlar om teorier om 
aktivitet och interaktion och visar att aktivitet och lärande är starkt 
sammankopplade på det viset att aktivitet påverkar lärandet. Aktiva studenter 
deltar och interagerar på det webbaserade diskussionsforumet och deras 
aktivitet påverkar deras studieresultat på ett positivt sätt.  
 
Hur studenterna deltog på det webbaserade diskussionsforumet i kursen 
Akademisk introduktion varierade mycket över tid och också mellan 
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kursdeltagarna. Detta framkommer i kapitel 7 som handlar om hur studenter 
och lärare använde det webbaserade diskussionsforumet. Studenternas och i 
viss mån också lärarnas användande och deltagande kommer jag att diskutera 
och analysera senare i detta kapitel. 

Lärande och kunskap 
I uppsatsens kapitel 2 presenteras en sammanfattning av tre olika perspektiv 
på lärande och kunskap; det behavioristiska, det konstruktivistiska och det 
sociokulturella. Dessa olika perspektiv avspeglas i de läraktiviteter och det 
förhållningssätt vi har till lärande (Dysthe, 2003b). En konsekvens av detta 
resonemang blir då (något förenklat): ju mer behavioristiskt synsätt en lärare 
har desto mer individuella, reproducerande uppgifter och aktiviteter kommer 
att finnas i en utbildning och ju mer sociokulturellt perspektiv desto fler 
uppgifter och aktiviteter av samarbetskaraktär. När det gäller synsätt på 
lärande och kunskap är det viktigt att betona att man inte kan utgå från att alla 
högskolelärare medvetet har reflekterat över sitt synsätt, men att kopplingen 
till de olika perspektiven även avspeglas i deras handlingar. 

Lärarnas perspektiv på lärande och kunskap 
Det webbaserade diskussionsforumet var verktyget och den miljö som lärarna 
organiserat för att studenterna skulle kunna utföra de veckouppgifter som de 
var ålagda att göra och därmed genomföra kursen Akademisk introduktion. 
Det faktum att uppgifterna skulle utföras i diskussion med andra deltagare 
tyder på ett mer sociokulturellt än behavioristiskt perspektiv på lärande och 
kunskap från de lärare som organiserade kursen. Detta resonemang innebär att 
de ansvariga lärarna Malins, Nicoles och Kerstins sätt att organisera 
undervisningen kan associeras till det sociokulturella perspektivet. Hur tänkte 
då studenterna om lärande och kunskap? För att svara på den frågan går jag 
tillbaka till resultatet av den enkät som genomfördes vid kursstarten samt de 
intervjuer och observationer jag genomfört under kursens gång. 

Studenternas perspektiv på lärande och kunskap 
Utgångspunkten för studenterna var enligt enkätsvaren, intervjuerna och 
inläggen på diskussionsforumet, att de var osäkra på sin egen förmåga att 
studera på högskolenivå och att de trodde att de skulle behöva mycket stöd, 
främst av läraren. Hu & Yang (2005) menar att studenters tidigare upplevelser 
och erfarenheter av webbaserade studier spelar stor roll för hur de lyckas i en 
kurs. Soong m fl (2001) visar att vår förförståelse om lärande är en viktig 
faktor för framgångsrik distansutbildning.  

Kollisionsrisk i synsätt 
En del av studiens resultat som är värd att uppmärksammas är studenternas 
tveksamma och osäkra inställning till lärande i grupp som de gav uttryck för i 
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början av kursen. Under kursens gång förändrades studenternas åsikt om detta 
till att vara mer positiv för de flesta. Redan första månaden finns inlägg som 
visar att de uppskattade varandras stöd och svar på frågor. Denna ursprungliga 
inställning kan vara ett resultat av tidigare erfarenheter från grupparbeten i 
skolan. Startåret var en utbildning som möjliggjorde akademiska studier för 
obehöriga studenter och det faktum att de var obehöriga tyder på att de i 
någon form misslyckats med tidigare studier på gymnasienivå. Jag tolkar det 
som att det fanns två möjliga orsaker till varför deras uppfattning förändrades 
till det positiva. För det första att de tre små geografiska grupperingarna i 
Köping, Kungsör och Fellingsbro fungerade väl som stöd i gruppernas lärande 
och behov av social kontakt. Det fysiska mötet som ofta anses centralt i 
människors interaktion värderades högt av studenterna och de kände sig trygga 
i den lilla gruppen (Haythornthwaite, 2002; Hsu m fl, 2008). 
 

”Det är viktigt med det fysiska mötet. Att kunna diskutera. Man är också 
nyfiken på de andra som man inte träffar.” (Louise & Laila)

För det andra var den troliga orsaken till deras förändrade attityd till att lära 
och arbeta i grupp att de faktiskt upplevde att de webbaserade diskussionerna 
var givande och fungerade på ett positivt sätt, åtminstone under första delen 
av kursen. 
 

”Man kan få bra förklaringar både från andra studiekamrater och från 
lärarna” (Ulla) 

Detta tyder på att det går att förändra studenters inställning till lärande och 
grupparbete. D v s om studenterna uppfattar det som positivt och givande att 
diskutera med andra studenter på det webbaserade diskussionsforumet, 
kommer de att uppskatta den läraktivitet som diskussionen utgör. Därför 
kommer de att fortsätta använda diskussionsforumet som i det här fallet kan 
jämställas med ”tekniken” i följande resonemang. Säljö menar att tekniken inte 
förbättrar lärandet i sig, men förändrar vårt sätt att arbeta, kommunicera och 
samarbeta (Säljö 2000, 2004a; Wenger, 1998). I analogi med ovanstående 
tankegångar kan alltså studenter som är positiva till att använda 
diskussionsforum, komma att ändra eller utveckla sitt sätt att tänka, delta och 
kommunicera om att de upplever diskussionerna på diskussionsforumet som 
givande för deras egen lärutveckling.  
 
Det fanns dock, enligt Kerstin, några studenter som inte hade en positiv 
inställning till att diskutera och lära i grupp och menade att de gick kursen för 
att lära sig själva något och inte för att lära andra. Detta resonemang liknar de 
slutsatser som Andersson m fl (2003) kom fram till när det gällde studieovana 
studenters uppfattning om att kunskapen inte kom från studiekamraterna. 
Diskussionen ovan beskriver motsatta uppfattningar om lärande och kunskap 
från lärar- och studenthåll. Som Kerstin betonar i intervjun riskerar 
diskussionen att bli urholkad och mindre meningsfull om inte alla deltagare har 
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inställningen att de kan bidra med sitt kunnande till diskussionen och därmed 
också till andras lärande. Detta är det webbaserade diskussionsforumets 
grundprincip och bör särskilt framhållas, t ex vid en kursintroduktion för 
studieovana studenter. 

Aktivitet och interaktion 
Att använda ett diskussionsforum innebär att använda det skrivna ordet som 
verktyg för kommunikation. Säljö (2000) betonar att skrivande inte ingår som 
ett naturligt inslag i vårt vardagsliv och att distansstudier därför kan upplevas 
mer krävande än traditionella campusstudier där kommunikationen till största 
delen är muntlig. Att läsa andras inlägg kan ses som en mindre ansträngande 
aktivitet jämfört med att skriva själv. Det kan förklara den relativt jämna 
fördelning av antalet lästa inlägg per student jämfört med den stora variation 
av skrivna inlägg som studien visar.  
 
I november, som var kursens första månad, gjordes de överlägset flesta antalet 
inlägg i kursen. Efter den första månaden avtog studenternas och lärarnas 
totala aktivitet allt eftersom kursen fortskred. En månad, i februari, ökade 
dock aktiviteten för att sedan minska igen. En förklaring till detta kan vara att 
en ny delkurs började i slutet av januari och att studenterna därför kände sig 
mer motiverade att öka sitt deltagande. Ullas deltagande ändrades dessutom 
från att vara mycket lågt till högt under februari, vilket påverkade den totala 
skillnaden mellan januari och februari.  

Studenternas deltagande i de webbaserade diskussionerna 
Totalt sett skapades den största andelen studierelaterade inlägg i november. De 
studierelaterade inläggen, som sedan minskade kraftigt, handlade om hur svårt 
men samtidigt roligt det var att lära samt frågor kring hur studierna skulle 
genomföras och vad olika ord betydde. Att fler studierelaterade inlägg gjordes i 
början av kursen kan ha sin orsak i att studenterna var osäkra på att studera på 
högskolenivå och att de behövde få svar på frågor om hur de skulle genomföra 
sina studier. Andersson m fl (2003) menar att studieovana studenter inte alltid 
förstår de uppgifter de får. Det stora antalet studierelaterade inlägg under den 
första månaden tyder på att detta var fallet. Dessa argument överensstämmer 
också med Jaldemarks (2005) som betonar att studenters kulturella och sociala 
förutsättningar påverkar deras deltagande i webbaserad distansutbildning. I 
denna studie skulle detta innebära att studenternas eventuella avsaknad av 
studietradition inom familjen samt formella och informella kunskaper om 
akademiska studier medverkade till att de ställde många frågor om studierna 
och ords betydelse. 
 
De studierelaterade inläggen avtog sedan kraftigt i antal efter den första 
månaden. Detta kan bero på att studenterna hade fått en ökad förståelse för 
hur studierna skulle genomföras och därför inte hade samma behov av att 
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ställa frågor. Det kan också ha berott på hur studenterna upplevde lärarnas 
deltagande och bemötande. Inläggen från de lärare som var aktiva under första 
delen av kursen tyder på att de upplevde sin roll mer som handledarens än 
expertens i den bemärkelse som Wu & Hiltz (2004) menar. D v s de stöttade, 
uppmuntrade och visade vägen. Mazzolini & Maddison, (2003, 2007) påvisar 
att det sätt på vilket läraren använder och uttrycker sig på i diskussionsforumet 
kan påverka hur studenterna deltar.  
 
De inlägg som kategoriserats som kort kommentar, läranderelaterade, studierelaterade 
och uppmuntrande inlägg avtog även de, efter den första månaden. De 
ämnesrelaterade inläggen minskade inte i samma utsträckning över tid. I februari 
ökade denna kategori av inlägg dessutom markant. En trolig förklaring kan 
vara, som tidigare nämnts, att en ny delkurs började i slutet på januari och att 
studenterna därför ökade sin aktivitet då de fick nya kontakter med lärare och 
nya uppgifter att arbeta med. Inläggen som relaterats till allmän diskussion var 
relativt konstanta i antal under hela kursen för varje deltagare. Det kan bero på 
att dessa inlägg inte handlar om specifika uppgifter med koppling till 
kurslitteraturen utan är exempel på hur diskussioner kan ”glida iväg” från det 
ursprungliga ämnet till att omfatta funderingar och reflektioner med annat 
innehåll än det som diskussionen från början handlade om. 
 
Om jag använder jämförelsen med Haythornthwaite och Garrison & 
Andersons analysmodeller kan jag konstatera att den sociala kategorin (i min 
modell: kort kommentar, uppmuntran, allmän diskussion och 
läranderelaterade inlägg) är färre i antal jämfört med ämnes- och 
studierelaterade inlägg. Jag tolkar detta faktum som att den sociala aspekten 
inte var av särskilt stor betydelse i diskussionsforumet. Det är möjligt att de 
inlägg som var av social karaktär skulle ha ökat under kursens gång om flera 
studenter hade upplevt ett behov av detta och om behovet hade tillfredsställts 
genom kommunikation i diskussionsforumet. ”Konfliktdiskussionen” kan 
också ha påverkat antalet sociala inlägg. 

Att mäta studier 
För att kunna diskutera vad som påverkade hur studenterna lyckades med sina 
akademiska studier behövs någon form av mätinstrument. I denna studie har 
jag använt antal erhållna akademiska poäng, registrerade i Mälardalens högskolas 
studieadministrativa system Ladok, som ett mått på i hur hög grad studenterna 
lyckades med studierna. Jag är väl medveten om att poängen inte mäter 
kunskapsinhämtningen i sig, utan att de akademiska poängen endast är ett mått 
på redovisade kunskaper. Jag använder dock detta mått i syfte att analysera 
identifiera viktiga aspekter som påverkar studieovana studenters studiereslutat. 
Sara, Terese och Liv var de enda studenter som lyckades med sina akademiska 
studier ur denna aspekt, eftersom de slutförde kursen med maximalt antal 
poäng. Därmed får de representera de studenter som lyckats bäst med sina 
akademiska studier i denna uppsats. För att analysera och diskutera skillnader 



Kapitel 8 - Diskussion och slutsatser 
 
 

99 
 

 

och likheter mellan Sara, Terese, Liv och övriga studenter börjar jag med att 
analysera hur dessa tre studenter deltog i det webbaserade diskussionsforumet. 

Saras, Tereses och Livs deltagande 
Liv, Sara och Terese skiljer sig från övriga studenter genom att de bidrog med 
många fler egna inlägg än sina studiekamrater. De var också de enda studenter 
som uppnådde de minst 36 egna inlägg som var lärarnas minimikrav för 
deltagande i diskussionsforumet. Liv, Sara och Terese uppvisar förutom ett 
högt deltagande också ett förhållandevis jämnt deltagande, trots att även deras 
inlägg minskar under kursens gång. Här finns en skillnad jämfört med övriga 
studenter där deltagandet antingen minskar kraftigt allteftersom kursen 
fortskrider eller är mycket oregelbundet över tid. Följande kriterier 
karaktäriserar alltså de studenter som lyckades med sina akademiska studier 
genom att de klarade 10 akademiska poäng. 

1. De skapade flest egna inlägg. 
2. De uppnådde fler egna inlägg än det antal som lärarna fastställt. 
3. De hade ett relativt högt och jämnt deltagande över hela kursen. 

 
Ovanstående tre kriterier kommer jag nu att använda för att analysera det jag 
observerat när det gäller studenternas deltagande. 

 Skapa egna inlägg 
Det var stor skillnad på det antal egna inlägg som studenterna presterade. 
Slutsatser om vad som drev dessa tre studenter Liv, Sara och Terese att vara 
mer aktiva än sina studiekamrater kan jag inte dra här med tanke på att 
underlag för detta saknas. Jag kan däremot konstatera att teorier om att 
lärande är kopplat till aktivitet, som Vygotskij (1978) och många andra 
forskare hävdar, överensstämmer med hur Liv, Sara och Terese deltog på 
diskussionsforumet. Deras aktiva deltagande tyder på att det påverkade det 
faktum att de klarade kursen. Många studier visar att aktiva studenter klarar 
sina studier bättre än passiva (Clark, 2001; Webb m fl, 2004; Wu & Hiltz, 
2004). 
 
För att skapa egna inlägg måste man producera egen text och att producera 
egen text är mer krävande än att läsa andras (Hu & Yang, 2005) och därför 
krävs också ett mer aktivt deltagande. Garrison & Anderson (2003) beskriver i 
sin framställning av olika interaktionstyper att interaktionen mellan studenten 
och studiematerialet/-verktygen är mindre statiskt och bygger i högre 
utsträckning på studentens initiativförmåga i webbaserad distansutbildning än i 
traditionell campusutbildning. När studenten skapar ett eget studierelaterat 
inlägg interagerar hon med studieverktyget och studiematerialet.  
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Fler egna inlägg än kurskraven. 
Anledningen till att Liv, Sara och Terese uppnådde de av lärarna uppställda 
kraven för mängden egna inlägg under kursen kan ha flera olika orsaker. I 
Thomas (2002) undersökning påverkades studenterna av de obligatoriska 
kurskraven på antal inlägg. Det är möjligt att kraven i kursen Akademisk 
introduktion kan vara en förklaring till Livs, Saras och Tereses deltagande.  
 
Uppgiftens utformning är en viktig aspekt när det gäller interaktion på 
webbaserade diskussionsforum (Meyer, 2003; Schellens & Valcke, 2006). Om 
läraren skapar uppgifter som uppmuntrar till interaktion (Dysthe, 2003b) 
kommer fler studenter att delta i diskussionerna. Uttryckt med Garrisons & 
Andersons interaktionstyper associerar jag här främst till att interaktionen 
mellan student och kursmaterial hade betydelse för studenternas deltagande. 
Veckouppgifternas utformning kan också ha medverkat till att antalet svar för 
samtliga studenter var fler än antalet egna inlägg. I kursens veckouppgifter 
ingick att skapa två eller tre inlägg och besvara tre eller fyra beroende på 
delkurs, d v s utgångspunkten var att studenterna skulle prestera fler svar än 
egna inlägg. Tereses, Saras och Livs antal inlägg kan ha påverkats av 
kurskraven och man kan möjligen dra den slutsatsen att de var mer angelägna 
om att lyckas med sina studier och klara kursen än övriga studenter. 
 
Ytterligare en förklaring till att Liv, Sara och Terese var mer aktiva än övriga 
studenter kan vara att de befann sig i en studiefrämjande miljö genom att de 
kände stödet hemifrån. Denna aspekt kan kopplas till Vygotskijs (1978) teori 
om de situerade aktiviteter som resulterar i lärande och utveckling. 

Högt och jämnt deltagande. 
Studier visar att de studenter som uppvisar ett högt deltagande i en 
webbaserad distansutbildning redan från kursstart, kommer att klara sina 
studier på ett framgångsrikt sätt. Flera studenter uppvisade ett högt deltagande 
från kursstart, men Livs, Saras och Tereses deltagande utmärktes av att vara 
relativt högt och jämnt under hela kursen. Ullas deltagande var däremot mycket 
ojämnt och antal inlägg varierade mellan som minst sex (i januari) och som 
mest 137 (i november) per månad. Vad Ullas låga deltagande i januari och 
höga i februari beror på går tyvärr inte att utläsa i intervjuerna, men att döma 
av inläggen var det låga deltagandet relaterat till hennes privata livssituation. 
Ett högt, men också jämnt deltagande tycks alltså påverka hur studenterna 
klarar sina studier inom webbaserad utbildning. 
 
Vikten av att följa upp studenternas deltagande eller aktivitet i ett webbaserat 
diskussionsforum finns dokumenterat i flera studier (Volery & Lord, 2000; Wu 
& Hiltz, 2004; May m fl, 2008). Här identifierar jag interaktionen mellan lärare 
och student och mellan lärare och studiematerial/verktyg som central 
(Garrison & Anderson, 2003). 
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Andra aspekter på deltagande 
De tre viktiga aspekterna som jag identifierade som gemensamma för Liv, Sara 
och Terese kompletteras här med ytterligare några, i mitt tycke, intressanta 
infallsvinklar på deltagande i ett webbaserat diskussionsforum. 

Svara på andras inlägg 
Som nämnts tidigare kräver det inte lika mycket av deltagaren att svara på 
andras inlägg som att starta en diskussion genom att skapa ett eget inlägg. Det 
kan också upplevas tryggare att delta i de olika diskussionerna genom att 
bemöta och besvara andras funderingar. Ett svar innebär att studenten inte 
behöver ta något eget initiativ vad gäller val av ämne och risken kan också vara 
mindre att missuppfattas eller få negativa reaktioner. Därför kan det tyckas 
självklart att de egna inläggen är färre än svar på andras för samtliga studenter. 
Om studenterna känner trygghet i den grupp och den miljö som det 
webbaserade diskussionsforumet utgör, kommer det att påverka hur de 
interagerar (Hsu m fl, 2008). 
 
Liv, Sara, Terese och Ulla var den grupp studenter som svarade på flest inlägg. 
Den student som uppvisade det överlägset största antalet svar på andras inlägg 
var Ulla. Trots denna höga aktivitet tog inte Ulla några poäng i kursen. En 
fråga som infinner sig är då; vad bestod hennes svar av och hur deltog hon i 
diskussionerna? Innehållet i hennes inlägg var till största delen 
ämnesrelaterade. Hon stod också för flest inlägg i övriga kategorier, vilket 
innebär att hon har varit mest aktiv av alla studenter och har bidragit med 
knappt en fjärdedel av samtliga inlägg under hela kursen. Dessa fakta borde 
enligt mitt tidigare resonemang vara indikationer på att Ulla skulle ha lyckats 
bättre med sina akademiska studier. 
 
En förklaring till att Ullas aktiva deltagande inte resulterade i några akademiska 
poäng kan vara på det sätt hon interagerade. Att svara på andras inlägg 
behöver inte innebära en interaktion med studiematerialet som i det här fallet 
är kurslitteraturen och uppgifternas innehåll. Därför är det möjligt att hon inte 
tillgodogjort sig den kunskap som var en förutsättning för de olika 
examinationsmomenten. Ulla har t ex bidragit med många korta kommentarer 
och dessa har ofta inte någon koppling till ämnet. Uttryckt med Garrisons & 
Andersons (2003) interaktionstyper är det möjligt att Ullas fokus var mer på 
interaktionen med studiekamraterna (student-student) och verktyget (student-
verktyg) än interaktionen med studiematerialet. Detta tyder vidare på att 
interaktionen med studiematerialet har betydelse för hur studieresultatet 
utfaller. Denna slutsats leder till en modifiering av min tidigare tolkning av 
Garrisons & Andersons (2003) interaktionstyper (figur 4 och figur 13). 
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Ämnesrelaterade inlägg
När det gäller antal ämnesrelaterade inlägg är resultatet detsamma som för 
antal svar på andras inlägg, d v s Liv, Sara, Terese och Ulla är de studenter som 
har producerat flest ämnesrelaterade inlägg och den student som står för det 
högsta antalet är Ulla. Att de studenter som avslutat kursen med samtliga 
poäng har producerat många ämnesrelaterade inlägg stämmer väl överens med 
Garrisons & Andersons (2003) tankar om interaktion. I detta resultat ligger 
både egna inlägg och svar på andras. Livs, Saras och Tereses interaktion kan 
beskrivas och förklaras med tre av de sex interaktionstyper som Garrison & 
Anderson (2003) identifierat; interaktionen mellan studenter (student-student) 
mellan student och studiematerial och även mellan lärare och student. 
Förklaringen till Ullas aktiva deltagande kan vara densamma som i föregående 
avsnitt d v s svar på andras inlägg. Genom att de flesta av hennes 
ämnesrelaterade inlägg var svar på andras inlägg krävdes inte interaktion med 
studiematerialet i lika hög grad som om hon hade skapat egna inlägg. 

Mer om interaktion  
Att delta i ett diskussionsforum är att interagera med någon eller något. Här 
diskuterar jag den interaktion som jag studerat i det webbaserade 
diskussionsforumet. Garrisons & Andersons (2003) sex typer av interaktion 
som webbaserade diskussionsforum stödjer och som kan bidra till djupt och 
meningsfullt lärande, får utgöra strukturen för kommande avsnitt i detta 
kapitel. Jag har dock valt att utelämna de tre interaktionstyper som jag inte 
studerat; Lärare-lärare, lärare-innehåll och innehåll-innehåll. Modellen från 
genomgången av forskningsfältet (figur 4, kapitel 2) har i figur 13 
kompletterats och anpassats till de aspekter som jag funnit i undersökningen 
och som är av betydelse för hur studenter använder ett webbaserat 
diskussionsforum. 
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Aspekter på interaktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 13 Aspekter på interaktion. Modifierad från Garrison & Anderson (2003) Modes 
of interaction. Studenternas användning av det webbaserade diskussionsforumet. 

Student – student 
Studenternas inställning till lärande påverkade hur de deltog och hur de 
interagerade med varandra i diskussionsforumet. Det var stor aktivitet från 
kursstart och studenterna uttryckte ofta sin oro över hur svår kursen verkade 
vara. De försökte också uppmuntra och stödja varandra och ge varandra 
”glada tillrop” och en känsla av gemenskap kan anas.  
 

”Tänk positivt! Det går åt mycket energi till att tänka på 

allt det svåra. man förstår förhoppningsvis mer och mer ju 

längre tiden går, hur tokigt det än kan verka just idag  :) 

!” (Liv) 

”jaa jag håller med dig …vi måste hjälpas åt..” (Ulla) 

 
I slutet av januari, innan delkurs 2 skulle börja uppstod en konflikt som sedan 
påverkade interaktionen under resten av kursen. Några studenter upplevde sig 
kränkta av att bli ifrågasatta när det gällde varför de inte lämnat in en uppgift 
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där senaste datum var passerat. De studenter som blivit kritiserade valde sedan 
att inte interagera mer med vissa studenter. Inläggen i diskussionerna blev 
färre och en större andel inlägg var ämnesrelaterade mot slutet av kursen. 
Detta kan ha berott på den konflikt som jag beskrivit. Hur mycket interaktivt 
lärande som skedde i gruppen är svårt att avgöra. Garrison & Anderson (2003) 
menar att vi ofta tar interaktionen och intresset för att konstruera kunskap 
tillsammans för given. Författarnas slutsats är att många som studerar på 
distans värderar den möjlighet till oberoende av tid och rum som den 
webbaserade distansutbildningen möjliggör och för dessa studenter kommer 
interaktionen i anda hand.  

Student – lärare 
Även lärarnas inställning till lärande påverkade hur de deltog och interagerade. 
Forskning om lärarens roll i webbaserad distansutbildning visar att den ändras 
från rollen som expert till handledarrollen. Huvuduppgiften är inte att 
förmedla på förhand given kunskap utan att underlätta lärandeprocessen så att 
kunskap och gemensam förståelse skapas (Volery & Lord, 2000; Salmon, 2000; 
Haythornthwaite, 2002; Wu & Hiltz, 2004). Detta stämmer överens med det 
konstruktivistiska och främst det sociokulturella perspektivet på lärande och 
kunskap. 
 
Ett exempel på när lärarna agerade som handledare var när de i delkurs 1 
hjälpte studenterna tillrätta då de hamnade fel i de trådade diskussionerna. Ett 
annat exempel är att lärarna vid flera tillfällen uppmuntrade och uppmanade 
studenterna att fortsätta diskutera och interagera. 
 
I delkurs 2 är det tydligt hur ofta diskussionerna slutar när en av lärarna gjort 
ett inlägg. En analys av innehållet i lärarens inlägg visar att de inrymmer fakta 
till största delen och saknar de uppmuntrande uppmaningar om att fortsätta 
diskutera som lärarna i delkurs 1 använde sig av. Detta stämmer överens med 
de slutsatser som Mazzolini & Maddison (2007) drog om hur studenterna 
uppskattade de inlägg som bestod av följdfrågor eller nya perspektiv på ämnet. 
Detta kan vara en anledning till att diskussionerna så ofta slutar när denna 
lärare gjort ett inlägg. Skulle diskussionerna upplevts mer stimulerande av 
studenterna om läraren medvetet gjort inlägg som uppmuntrat mer till 
problemlösning? Är det så att det sätt på vilket han deltog kan bero på den 
egna inställningen till lärande? Här kan jag inte hitta svaren i mitt material, men 
mitt antagande är att lärarens pedagogiska grundsyn (medvetna eller 
omedvetna) var närmare den behavioristiska än den sociokulturella och att 
studenterna påverkades av lärarens sätt att forumlera sig och att delta. Därför 
är det viktigt att distansläraren, precis som campusläraren är medveten om sin 
pedagogiska grundsyn och dess konsekvenser. Insikten om den egna 
inställningen till kunskap och lärande ger läraren en medvetenhet om hur hon 
eller han bör organisera utbildning och läraktiviteter så att de överensstämmer 
med kursens lärandemål och examinationskrav. 
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För att kunna ta en handledarroll och stötta studenterna måste läraren avsätta 
tid och resurser för att följa upp studenternas aktivitet i en webbaserad 
distansutbildning (Clark, 2001; Wang & Newlin, 2002). Haythornthwaite 
(2002) betonar lärarens ansvar för att bygga upp den trygghet och vi-känsla 
som kan vara värdefull om kriser uppstår. Studenterna själva påpekar också 
behovet av trygget som en viktig faktor när det gäller gruppens samarbete. Det 
är möjligt att lärarna hade kunnat förhindra den konflikt som uppkom i en 
diskussion om de hade arbetat mer med den sociala trygghetskänslan. Det kan 
också tänkas att konflikten skulle kunnat påverkas av mer aktiva och 
målinriktade uppföljningsmetoder. Å andra sidan påpekar Kerstin i intervjun 
att hon upplevde det problematiskt att veta hur hon skulle agera vilket också 
Kollok och Smith (1996) betonar som ett dilemma. 

Student - studiematerial/verktyg 
När det gäller interaktionen mellan student och innehåll (Garrison & 
Anderson, 2003) eller student och studiematerial/verktyg som jag valt att 
benämna det inser jag nu att den interaktionstypen inte är tillräckligt precis att 
använda som analysinstrument i uppsatsen. Ulla är ett exempel på en student 
som deltar genom att interagera med verktyget men inte studiematerialet. 
Därför har jag delat upp denna interaktionstyp i två undergrupper – verktyg 
och studiematerial. 
 
Student-verktyg 
Studenterna hade ingen svårighet att använda lärplattformen WebCT. Några 
hade till en början problem med att hitta rätt i diskussionsforumets olika 
diskussioner. Att ett webbaserat, asynkront diskussionsforum utgår från det 
skrivna ordet kan ha upplevts som begränsande för vissa studenter som var 
ovana vid att formulera sina tankar och åsikter i skrift. Denna ovana kan vara 
relaterad till den avsaknad av akademisk erfarenhet som karaktäriserade 
samtliga studenter. Studenterna uppgav att de var positiva till den flexibilitet 
som verktyget medgav. Flexibiliteten i tid och rum kan också vara en nackdel, 
menar Hrastinski (2006), då den asynkrona kommunikationen kan resultera i 
långa svarstider och att kraven på de inlägg som produceras blir högre än vid 
synkron kommunikation. Å andra sidan finns det forskningsresultat som visar 
att textbaserad kommunikation kan vara till fördel för den student som känner 
viss osäkerhet då det gäller att yttra sig i en muntlig diskussion (Zhu, 2006). De 
finns också de som menar att en textbaserad, asynkron diskussion, gagnar den 
som behöver tid att formulera sig då man inte är beroende av tid och rum och 
kan ta den tid man behöver för att formulera sina tankar (Meyer, 2003). 
 
Det verkar dock inte som om alla studenter tagit vara på den möjlighet till 
reflektion som det asynkrona kommunikationssättet medger. När jag studerat 
formuleringarna i inläggen har jag uppmärksammat att vissa studenters inlägg, 
däribland Ullas, påminner om en chatt. D v s en textbaserad synkron 
kommunikation där deltagaren inte ges tid för reflektion eftersom 
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kommunikationen sker i realtid. Ullas inlägg är ofta korta och innehåller 
förkortningar och smileys. 
 

”: )jag undrar också” (Ulla) 

 
Student-studiematerial 
När det gäller studiematerialet (litteratur och uppgifter) ansåg vissa studenter 
att kurslitteraturen och uppgifterna var svåra. Upprinnelsen till att det uppstod 
en konflikt i en diskussion berodde på att några studenter inte förstått en 
uppgift och därför inte genomfört den i tid. Detta överensstämmer med 
Andersson m fl som menar att studieovana studenter kan ha problem med att 
förstå en uppgift och Jaldemark (2005) som betonar kulturen som en viktig 
förutsättning för studenters deltagande i ett webbaserat diskussionsforum. 
Han menar att de kulturella förutsättningarna kan visa sig i avsaknad av 
studietradition eller uttryckssätt och språkval. En annan anledning till 
konflikten kan ha varit att alla studenter inte tog ansvar för sitt lärande och 
sina studier. I intervjuerna framkom att studenterna upplevde självdisciplin 
och förmåga att planera som viktiga förutsättningar för lyckade distansstudier. 
Denna synpunkt stämmer överens med vad Holmberg (1995) och Soong m fl 
(2001) framhåller. 

Slutsatser
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som följer av studiens resultat. 
Forskningsfrågan om hur de studieovana studenterna använde det 
webbaserade diskussionsforumet besvaras nedan. 

Användandet av diskussionsforumet 
Det webbaserade diskussionsforumet var en del av den webbaserade 
lärplattformen och utgjorde det verktyg som möjliggjorde för studenterna att 
kommunicera och interagera med varandra, med lärarna och med 
studiematerialet. Hur de använde eller interagerade med verktyget när det 
gäller innehåll i inlägg och antal inlägg varierade kraftigt mellan studenterna. 
 
Generellt sett gjordes de flesta inläggen under kursens första månad och under 
hela kursen var de inlägg som kategoriserats som ämnesrelaterade och allmän 
diskussion relativt konstanta under hela kursen. De övriga, som var av mer 
social karaktär minskade i antal under kursens gång. 
 
Ett webbaserat diskussionsforum är som en virtuell mötesplats där människor 
träffas för att kommunicera och interagera. Studien redovisar en oförutsedd 
händelse i form av en konflikt. Eftersom lärarna inte ingrep kom 
”konfliktdiskussionen” att pågå i några dagar innan den slutade genom att 
aktiviteten av inläggen avstannade och diskussionen ”dog ut”. Denna konflikt 
kom sedan att påverka interaktionen mellan vissa studenter till kursens slut. 
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Detta exempel illustrerar att vad som sägs i ett diskussionsforum, innehållet i 
diskussionerna, har betydelse för studenternas deltagande och visar på vikten 
av att läraren följer upp och tar ansvar för hur diskussionerna fungerar under 
kursens gång.  

Viktiga aspekter som påverkar studieovana studenters studieresultat 
En del av syftet med denna uppsats är att identifiera viktiga aspekter som 
påverkar studieovana studenters studieresultat i en webbaserad 
distansutbildning. Uppsatsens utgångspunkt är att aktivitet är lärandets grund 
och att interagera är att vara aktiv. Ett diskussionsforum bygger på att 
studenterna deltar aktivt med egna inlägg och att de besvarar andras. För att 
lyckas med webbaserade distansstudier bör studenterna vara medvetna om vad 
ett diskussionsforum kan användas till och vad syftet är med diskussionen som 
läraktivitet. I studien finns implikationer som tyder på att studentens aktivitet 
påverkas av den inställning och uppfattning hon har om lärande. Studenter som 
anser att de kan och vill bidra till sitt eget och andras lärande genom att 
diskutera, kommer att vara aktiva på diskussionsforumet både genom att starta 
egna diskussioner och besvara andras. De studenter som däremot är av 
motsatt uppfattning kommer inte att delta aktivt vilket innebär mindre 
interaktion från deras sida och att diskussionsforumet därmed inte kommer att 
fungera som avsett, d v s som en del av studenternas lärprocess. 
 

Slutsats 1: Studentens inställning till lärande påverkar hur hon deltar i ett 
diskussionsforum och därmed också i hur stor grad diskussionsforumet 
kommer att bidra till studentens lärande. 

 
Tidigare studier har visat att de studenter som lyckas bäst utmärks av att de är 
aktiva. Kravet på antal inlägg per vecka i kursen Akademisk introduktion 
följdes aldrig upp av lärarna och det verkar inte heller ha varit lyckosamt som 
incitament för att skapa aktivitet och lärande. Att räkna antal inlägg utan att ta 
hänsyn till vad som sägs verkar inte vara nyckeln till att stödja studenternas 
lärande i webbaserad distansutbildning. Denna studies resultat tyder på att ett 
högt och även ett jämnt deltagande under hela kursen har en positiv inverkan på 
studieresultatet. Att studentens aktiva deltagande (interaktion med verktyget) 
inte varierar i alltför hög grad under kursens tyder på en stabilitet som är 
gynnsam för studieresultatet.  
 

Slutsats 2: Ett högt och jämnt deltagande har en positiv inverkan på 
lärandet och studieresultatet. 

 
Studien av de studieovana studenternas deltagande på diskussionsforumet har 
visat att det inte bara är aktiviteten i sig, d v s antalet inlägg som har betydelse 
utan också innehållet i inläggen. Kopplat till Garrison & Andersons modell 
innebär det att hur studenterna lyckas med sina akademiska studier påverkas 
av i hur hög grad de interagerar med studiematerialet. Att interagera med 
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studiematerialet betyder att studenten engagerar sig i exempelvis litteratur och 
uppgifter och detta i sin tur innebär ett lärande.  
 

Slutsats 3: Innehållet i inläggen har betydelse för studentens studieresultat. 

Skillnad mellan studieovana och studievana 
Denna studie handlar om studieovana studenter, men är det någon skillnad på 
studievana och studieovana? Hur skulle studievana studenter använt 
diskussionsforumet? Dessa frågor kan inte besvaras utifrån mitt material, men 
med tanke på vad tidigare forskning visar drar jag slutsatsen att skillnaden inte 
är så stor. Sannolikt förhåller det sig så att de allra flesta studenter behöver 
stöd i sitt lärande och att behovet av stöd är individuellt. Dock är det troligt att 
studieovana studenter är i behov av mer stöd än studievana och att det stöd de 
behöver är kopplat till studiematerialet mer än verktyget i sig. Denna studie visar 
att studieovana studenter kan behöva stöd för att förstå ”akademiska” ord och 
begrepp samt rutiner som exempelvis hur examinationer går till.  

Stöd för studieovana studenter 
För att förstå vad studenter behöver i form av stöd och hjälp i sina studier är 
det webbaserade diskussionsforumet ett adekvat verktyg för distansläraren 
som kan följa upp varje students aktiviteter och fokusera på frågor som: 

Hur deltar studenterna (interaktion med verktyget, studenter, lärare)?  
Vad innehåller deras inlägg (interaktion med studiematerialet)? 

 
Om möjligt kan då läraren ge det individuella stöd som varje student behöver. 
Att organisera och konstruera uppgifter och diskussioner som redan från 
början i en utbildning uppmuntrar till interaktion ger läraren en god inblick i 
studenternas aktiviteter. En student som ”tystnar” bör uppmuntras till aktivitet 
och en student som skickar inlägg i ”fel” diskussionsämne bör vägledas till 
”rätt” diskussionstråd. Genom uppföljning med adekvata åtgärder kan läraren 
lägga grunden till en trygg studiemiljö där studenterna känner trygghet och tillit 
till varandra och läraren. På så sätt kan läraren bidra till skapandet av en 
tillåtande miljö där studenten vågar ställa frågor t ex om ord hon inte förstår, 
utan att riskera negativa reaktioner från sina studiekamrater. 
 

Slutsats 4: För att underlätta för studenten och stödja henne, bör läraren 
använda de möjligheter som den webbaserade lärplattformen ger för att 
följa upp hennes aktiviteter. 

 
Förutom att läraren genom en effektiv uppföljning kan ge studenterna stöd 
finns det också andra sätt de kan stödjas på. En förklaring till att de 
studieovana studenterna lyckades i varierande grad kan möjligtvis hänföras till 
hur deras lärmiljö såg ut och fungerade på det privata planet. Den student som 
inte upplever ett stöd från sin familj kan ha svårare att genomföra 
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högskolestudier än en student som får uppmuntran och stöd hemifrån. Louise 
är i denna studie ett exempel på en student som inte fick stöd, varken hos 
familjen eller hos sina vänner. Detta faktum kan ha påverkat hennes inställning 
negativt. Hon uttryckte också flera gånger en skepsis både mot 
högskolestudier och att hon själv skulle klara av det.  

Nästa kapitel 
I nästa kapitel formulerar jag mina reflektioner och lärdomar av denna 
undersökning. Jag kommenterar också andra viktiga aspekter för 
distansutbildning som delvis går bortom det empiriska materialet för 
uppsatsen. 
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KAPITEL 9 

Reflektioner och kommentarer 

”Jag tror att all forskning leder till något för den som utför 
det…han får ju svar på sina frågor…” (Ulla) 

I förra kapitlet diskuterade jag hur studenterna använde diskussionsforumet 
och hur de deltog. Dessutom sammanfattade jag de viktiga aspekter som ledde 
till ett lyckat studieresultat för Liv, Sara och Terese. Här kommer jag att 
komplettera med mina reflektioner om ytterligare viktiga aspekter som kan 
relateras till webbaserad distansutbildning och webbaserade diskussionsforum. 
Dessa reflektioner går i vissa fall bortom det empiriska materialet och grundas 
på tidigare forskning, de lärdomar jag fått genom detta uppsatsarbete samt 
egen erfarenhet. 
 
Det finns olika faktorer som bidrar till att interaktion uppträder. Jag vill 
framhålla att uppgiftens utformning och konstruktion samt hur läraren 
hanterar sin roll verkar vara viktiga komponenter som kan stödja studenternas 
aktivitet i ett webbaserat diskussionsforum så att diskussionen kan fungera 
som en läraktivitet.  

Uppgiftens konstruktion 
Uppgiftens konstruktion har visat sig ha en stor betydelse för hur interaktionen 
mellan studenter utvecklas. Min utgångspunkt är att interaktion och 
kollaboration med andra är positivt för lärandet när det gäller såväl 
studieovana som studievana studenter. Att diskutera och argumentera för sin 
ståndpunkt, lyssna på andras åsikter och förklaringar och därefter bilda sig en 
egen uppfattning är en bra lärstrategi, anser många forskare. Därför bör den 
webbaserade distansutbildningen innehålla så många aktiviteter som möjligt av 
interaktiv och kollaborativ karaktär. På det sättet kan potentialen i det 
webbaserade diskussionsforumet utnyttjas på bästa sätt och studenter kan 
erbjudas goda lärtillfällen och läraktiviteter i form av diskussioner där alla kan 
vara aktiva. De studenter som föredrar att inte delta aktivt kan läsa andras 
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inlägg och lära sig av det. Hur uppgifter konstrueras är alltså något som har 
betydelse för studenternas aktivitet på diskussionsforumet och det bör 
distansläraren vara medveten om. 

Lärarens viktiga roll 
Det tycks vila ett stort ansvar på läraren11 när det gäller distansundervisning i 
allmänhet och organisation av webbaserade diskussioner i synnerhet. För att 
det webbaserade diskussionsforumet ska fungera som stöd för lärande måste 
läraren organisera för interaktion. För det första interaktion med studiematerialet 
och verktyget genom att konstruera uppgifter som stimulerar till aktivitet, 
diskussion och samarbetslärande. För det andra möjliggöra interaktion med 
andra studenter och med läraren. För det tredje måste läraren vara öppen för 
att ta på sig rollen som handledare för studenternas lärande och lägga 
”expertrollen” åt sidan.  
 
Denna studie visar på vikten av att läraren följer upp och läser studenternas 
inlägg för att på så sätt få kännedom om deras progression när det gäller 
studierna. Vi kan utgå från att vårt behov av att uppleva en känsla av trygghet i 
en grupp där man förväntas prestera något, är minst lika stort i mötet på 
webben som i det fysiska rummet. Därför bör läraren skapa aktiviteter som 
främjar trygghetskänslan redan från kursstart. Det kan också vara en god idé 
att organisera diskussioner som Öppen diskussion avsedd för diverse funderingar 
och socialt småprat som kan bidra till att skapa den viktiga känslan av trygghet. 
Studien visar hur viktigt detta är med tanke på att de negativa känslor som 
uppkom i konfliktdiskussionen fanns kvar även efter diskussionens slut och att 
dessa känslor färgade stämningen och påverkade studenternas deltagande på 
diskussionsforumet under resten av kursen. Detta faktum styrker ytterligare 
slutsatsen om att uppföljningen är en väsentlig del av lärarens åtagande i 
webbaserad distansutbildning (slutsats 4 i kapitel 8). 

Flexibilitetens paradox 
Att studera på distans kan vara en väg att uppnå det livslånga lärande som så 
ofta nämns i aktuella dokument om utbildning. Distansstudier uppskattas av 
många studenter för det flexibla studiesättet. Att studera när och var som helst 
är ett argument som ofta används då man vill framhålla distansutbildningens 
fördelar eftersom det ger studierna en individuell prägel. Därför är det inte 
självklart att alla studenter är positiva till att interagera med andra då det kan 
minska känslan av oberoende. Även studenterna i kursen Akademisk 
introduktion betonade flexibiliteten som ett positivt argument för 
distansstudier. Flexibla och individualiserade studier kan dock vara svårt att 
kombinera med lärande tillsammans med andra. Den som värderar kontakt 

                                              
11 Med läraren menar jag den eller de personer som ansvarar för kursens organisering och 
genomförande. 
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med andra studenter kan sägas ha ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 
kunskap och uppskattar samarbete och interaktion. Ju mer samarbete och 
interaktion mellan studenter en utbildning innehåller desto mindre flexibla 
riskerar studierna att bli. För distansläraren med ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande och kunskap blir därför organisering av flexibla studier, som 
innehåller läraktiviteter baserade på interaktion mellan studenter, om inte en 
paradox så i alla fall en utmaning. 

Interaktion
Interaktion är ett nyckelord i denna uppsats. Titeln på arbetet (”Hallå jag känner 
mig ensam här”) är ett är citat från en av diskussionerna i diskussionsforumet 
och kan associeras med en känsla av ensamhet och övergivenhet. Jag har tolkat 
citatet som ett ”rop” på kontakt och att studenten saknar interaktion med 
andra studenter.  
 
När jag nu slutligen lyfter blicken och ser på uppsatsens innehåll slår det mig 
att den interaktion med empiri, litteratur, kollegor och handledare som jag 
ägnat mig åt för att sammanställa uppsatsen har varit mitt sätt att lära inom 
detta område. Det har varit intressant att följa diskussionerna på 
diskussionsforumet under kursens gång och att genomföra intervjuer för att 
öka min egen förståelse för hur studenter och lärare upplevde olika situationer. 
Den tidigare forskning jag tagit del av har utökats allteftersom uppsatsen hittat 
sin form. Kollegor och handledare har varit ett ovärderligt stöd för 
utvecklandet av mitt lärande, skrivande och för denna uppsats tillkomst.  

Uppsatsens bidrag 
Denna uppsats har belyst olika aspekter på distansstudenters deltagande i ett 
webbaserat diskussionsforum. Min förhoppning är att denna uppsats ska 
kunna bidra till en utveckling inom distansutbildningsområdet.  
 
Studiens resultat bör kunna bidra till en ökad förståelse för hur en 
högskoleorganisation kan utveckla stödet till så väl studieovana som andra 
studenter inom webbaserad distansutbildning, så att de i större utsträckning 
genomför och avslutar de högskolestudier de påbörjar. Resultatet av studien 
pekar på viktiga aspekter som påverkar studenters studieresultat inom området 
webbaserat lärande. De slutsatser som formulerats i uppsatsen kan bidra till 
utveckling av den webbaserade distansutbildningen i allmänhet på 
högskolenivå. Dessutom kan de resultat jag presenterat vara till nytta för de 
högskolelärare som aktivt arbetar med webbaserad distansutbildning och som 
är intresserade av att utveckla och förbättra undervisningen för studieovana 
såväl som för studievana studenter. 
 
Designen av denna studie visar att forskning inom området webbaserat lärande 
har många dimensioner. För att utöka kunskapen och förståelsen för hur 
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webbaserat lärande går till måste vi fortsätta att forska om studenters 
interaktion i webbaserade diskussionsfora. Denna forskning bör omfatta såväl 
graden av aktivitet som innehållet i diskussionerna. Resultatet av forskningen 
kommer därmed att kunna stödja lärare och organisationer i deras strävan att 
organisera webbaserade studier på ett ännu bättre sätt. 
 
Då uppföljning av studenternas aktiviteter är en av distanslärarens viktiga 
uppgifter skulle en utveckling av verktygen för uppföljning vara önskvärt. De 
verktyg som idag finns tillgängliga för uppföljning av studenter visar graden av 
aktivitet. Det faktum, som denna studie har visat, att innehållet i inläggen har 
stor betydelse skulle kunna bidra till att de framtida uppföljningsverktygen i de 
webbaserade lärplattformarna utvecklas så att de också fångar innehållet i 
inläggen.  

Fortsatta studier 
Denna relativt begränsade studie har inspirerat mig till att vilja vidareutveckla 
min forskning genom ytterligare studier som fokuserar på det webbaserade 
diskussionsforumet. En relevant frågeställning skulle kunna vara följande: Hur 
kan det webbaserade diskussionsforumet användas för att utnyttja dess 
potential när det gäller interaktion och även kollaboration? Behovet av att 
studera interaktionen både när det gäller graden av aktivitet och när det gäller 
innehållet i inläggen har jag diskuterat i uppsatsen. För att utöka kunskapen 
och teoribildningen kring webbaserat lärande bör fler och mer fördjupade 
studier angående innehållet i inläggen genomföras. Instrumentet för 
innehållsanalys, som jag konstruerat och använt i studien, skulle kunna 
utvecklas, testas och förbättras ytterligare i större studier.  
 
Att studera skillnaden mellan interaktion och kollaboration och belysa vad 
som utmärker de båda begreppen har fångat mitt intresse då jag genomfört 
detta uppsatsarbete. Frågor som behandlar om och hur interaktion kan övergå 
till kollaboration vore intressant att söka svaren på. En sådan framtida studie 
bör genomföras i flera distansutbildningar där kollaborativt lärande ingår som 
en del. Som jag nämnt ovan behövs då ett utvecklat analysverktyg som hjälper 
forskaren att analysera innehållet i diskussionsforumens inlägg så att skillnaden 
mellan interaktion och kollaboration tydliggörs.  
 
Många forskningsresultat som jag tagit del av och även denna studie visar på 
vikten av att läraren agerar mer som handledare än expert för att stödja 
interaktionen i det webbaserade diskussionsforumet. Det finns andra resultat 
som pekar på att uppgiftens konstruktion har betydelse för graden av interaktion 
och kollaboration. Detta skulle kunna innebära att ju mer en lärare agerar som 
handledare i stället för expert och ju mer uppgifterna är konstruerade för 
samarbete i stället för individinriktat ensamarbete, desto troligare är det att 
utbytet mellan studenter blir i form av kollaboration. Kan det vara så att jag 
med dessa två aspekter, läraren som handledare och uppgiftens konstruktion 
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fångat de väsentliga delar som underlättar och utvecklar utbytet mellan 
studenter så att kollaboration kan uppnås i ett diskussionsforum? Denna 
frågeställning har inspirerat mig att utveckla de tankegångar, som jag diskuterat 
i kapitel 3, om hur begreppen kommunikation, interaktion och kollaboration 
förhåller sig till varandra och vilken form av lärande som de olika utbytena ger 
upphov till (figur 5). I figur 14 utvecklar jag dessa tankar ytterligare till att 
också omfatta de två aspekter som jag nämnt ovan - lärarens roll och 
uppgiftens konstruktion. Figur 14 illustrerar att olika former av stöd från 
läraren och hur uppgiften är konstruerad skulle på olika sätt kunna gynna 
dessa tre olika typer av utbyten som i sin tur utmynnar i olika former av 
lärande. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figur 14 Olika typer av utbyten, lärande och faktorer som stödjer utvecklingen mot 
kollaboration. 

Min målsättning för framtida studier är att utifrån ovanstående genomföra en 
studie där jag kan testa den modell som illustreras ovan (figur 14). 
Utgångspunkten är då att flera studier om interaktion och kollaboration samt 
utvecklandet av verktyg för innehållsanalys som beskrivits tidigare i detta 
avsnitt, kommit till stånd och kan användas i studien. Ett tänkbart resultat av 
en sådan studie skulle kunna vara att visa om och i så fall hur modellen ska 
utvecklas, alternativt förkastas. Båda alternativen kommer att resultera i att jag 
kan bidra med ny kunskap inom ämnesområdet. 
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Bilaga 1 

Enkät till studenter på Akademisk introduktionskurs 

Var vänlig att svara på nedanstående frågor genom att sätta ett kryss i de rutor som stämmer 
överens med dig och din situation. 

1 Jag är  kvinna         man 

2 Min ålder är           -25 år       26-30 år       31-40 år       41-50 år       51-60 år 

3 Jag är 
ensamstående utan barn   ensamstående med barn 
sambo/gift utan barn        sambo/gift med barn      

4 Min utbildningsbakgrund innan jag började Startåret är  
endast grundskola  2-årigt gymnasium eller motsvarande         3-årigt gymnasium 

utländsk utbildning  motsvarande …………………………………..(ex 3-årigt svenskt gymnasium) 

5 Jag har yrkesarbetat i       1-5 år            6-10 år            mer än 10 år 

6 Jag anser att jag
saknar datorvana  har medelgod datorvana          har mycket god datorvana 

7 Jag har
aldrig studerat på distans förut  tidigare erfarenhet av distansutbildning 

8 Jag går Startåret för att jag 
vill veta mer om högskolestudier  vill påbörja en högskoleutbildning        

ange nedan om du vet vilken 

…………………………………………………………………………………………………..

Nedanstående frågor besvarar du genom att ringa in den siffra som motsvarar din 
uppfattning. Siffran 1 betyder” instämmer inte alls”, siffran 7 betyder ”instämmer helt”. 

9 Jag tror att Akademisk introduktions- 
kurs kommer att ge mig mycket ny 
kunskap om vad akademiska studier 
innebär

1         2         3         4         5         6         7 

10 Jag tror att jag har de teoretiska 
förkunskaper jag behöver för att klara 
kursen

1         2         3         4         5         6         7 

11 Jag tror att jag kommer att behöva stöd i 
mitt lärande från lärarna 1         2         3         4         5         6         7 

12 Jag tror att jag kommer att få det stöd jag 
behöver från lärarna 1         2         3         4         5         6         7 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
inte alls  
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13
Jag tror att jag kommer att behöva stöd
i mitt lärande från mina studiekamrater 1         2         3         4         5         6         7 

14 Jag tror att jag kommer att få det stöd jag 
behöver från mina studiekamrater 1         2         3         4         5         6         7 

15 Jag tror att det mest beror på läraren om jag 
lär mig något på kursen 1         2         3         4         5         6         7 

16 Jag tror att det mest beror på mina 
studiekamrater om jag lär mig något på 
kursen

1         2         3         4         5         6         7 

17 Jag tror att det mest beror på mig själv om 
jag lär mig något på kursen 1         2         3         4         5         6         7 

18 Jag tror jag lär mig mest när jag samarbetar 
med andra 1         2         3         4         5         6         7 

19 Jag tror jag lär mig mest när jag studerar på 
egen hand 1         2         3         4         5         6         7 

20 Jag tror att jag har den kompetens som 
krävs för att studera på distans med hjälp 
av datorstöd 

1         2         3         4         5         6         7 

21 Jag tror att jag kommer att ha god hjälp av 
Lärcenter (eller motsvarande) på min 
hemort 

1         2         3         4         5         6         7 

Beskriv med egna ord vad du tror att du kommer att få lära dig 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Om du har ytterligare kommentarer kan du gärna använda baksidan av detta papper 

Stort tack för din medverkan! 

Marie Mörndal 

Instämmer 
inte alls  

Instämmer 
helt 
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Intervjufrågor till samtliga studenter, första intervjun 

1. Hur går det? 
2. Vad tycker ni om kursen så här långt? 
3. Hur fungerade introduktionen? 
4. Behöver ni stöd i lärandet? 
5. Har ni fått det stöd ni behöver från lärarna? 
6. Får ni stöd av varandra? 
7. Finns det fler som ger er stöd? 
8. Har ni lärt er något om ert eget lärande? Hur? 
9. När och hur lär ni er bäst? 
10. Är det någon skillnad på distansstudier och campusstudier? 
11. Krävs det något annat/mer för att studera på distans? 
12. Har du den datorvana som behövs? 
13. Vad ger de diskussioner ni har på nätet? 
14. Har läraren en annorlunda roll jmf med campus? 
15. Vad tycker ni om WebCT? 
16. Vad är svårt/lätt? 
17. Saknar ni något? 
18. Har ni behövt teknisk support? Har ni i så fall fått det? 
19. Kommer ni att vilja läsa fler kurser på distans? 
20. Vistas ni ofta på Läscenter 
21. Hur utnyttjar ni Lärcenter 
22. Får ni stöd på Lärcenter? 
23. Övrigt
24. Egna reflexioner 



Bilaga 3 

Intervjufrågor, avslutande intervjuer i mars 2005 

1. Hur har det varit? 
2. Vad tycker ni om kursen? 
3. Varför?
4. Finns det olika delar i kursen som varit bättre/sämre? 
5. Varför?
6. Har ni behövt stöd i lärandet? 
7. Har ni fått det stöd ni behöver från lärarna? 
8. Har ni fått något stöd av varandra? 
9. Finns det fler som ger er stöd? 
10. När lär ni bäst? 
11. Hur lär ni er bäst? 
12. Är det någon skillnad på att lära genom att diskutera än att studera på egen hand? 
13. Reflektioner om lärande och gruppens betydelse, det fysiska mötet, distansmötet 
14. Är det någon skillnad på distansstudier och campusstudier? 
15. Krävs det något annat/mer för att studera på distans? 
16. Vad ger de diskussioner ni har på nätet? 
17. Har läraren en annorlunda roll jmf med campus? 
18. Kan du uttrycka allt du skulle säga i ett klassrum? 
19. Mer? Mindre? 
20. Hur skulle diskussionerna kunnat bli bättre? 
21. Vad tycker ni om WebCT nu? 
22. Vad är svårt/lätt? 
23. Saknar ni något? 
24. Har ni behövt teknisk support? 
25. Har ni fått det? 
26. Kommer ni att vilja läsa fler kurser på distans? 
27. Vistas ni ofta på Lärcenter? 
28. Hur utnyttjar ni Lärcenter? 
29. Får ni stöd på Lärcenter? 
30. Vad vill ni skicka med till nästa kurs? 
31. Vad vill ni med era studier?  
32. Övrigt
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Intervjufrågor till lärare 1 (programansvarig) och lärare 2 
(biträdande programansvarig) 

1. Vad vet du om upprinnelsen/anledningen till att programmet startade? 
2. Vilken roll har du? 
3. Vad har det inneburit? 
4. Vilka har dina huvudsakliga arbetsuppgifter varit? 
5. Vilka intryck har du av utbildningen? 
6. Vilka behov fyller den? 
7. Vad har varit positivt? 
8. Vad har varit negativt? 
9. Förändringar till nästa år 
10. Andra kommentarer 
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Intervju med lärare 3 

1. Jag tänkte börja med att fråga dig om du skulle kunna beskriva dina erfarenheter av 
distansutbildning.

2. Hur vill du beskriva de förväntningar du hade på kursen när den startade, Akademisk 
introduktion?

3. Hur vill du beskriva kommunikationen som fanns på webben? 
4. Min utgångspunkt äratt vi lär bäst i interaktion med andra, är det nånting som du håller 

med om? 
5. Hur vill du beskriva studenternas behov av stöd i lärprocessen?...Och skillnaden för du 

har ju varit inne på campuskursen också. 
6. Tycker du att det är någon skillnad på att vara lärare på distans eller campus. Hur ser 

du på det? 
7. Om vi bara till slut tittar lite på verktyget WebCT. Har du några reflexioner? 
8. Hur vill du beskriva din kontakt med olika lärcentra?  



               
MÄLARDALENS HÖGSKOLA 

Studiehandledning för 
Akademisk Introduktion, MA1050

Kursansvarig 
Nona Sherif 
Mälardalens Högskola, IMa 
Box 883 
721 23  Västerås 
Telefon 021 – 10 15 77 
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Välkommen till kursen Akademisk Introduktion! 
Vi önskar dig välkommen till din första högskolekurs Akademisk Introduktion, 
MA1050. Det är en kurs på 10 poäng som är gjord av fem av högskolans institutioner. 
De olika institutionerna heter Institutionen för Samhälls- och beteendevetenskap, Institu-
tionen för humaniora, Institutionen för matematik och fysik, Institutionen för biologi och 
kemi samt Institutionen för samhällsteknik. Kursen och dess innehåll representerar där-
med alla sektorer av Mälardalens högskola och ger dig en bred inblick inför fortsatta stu-
dier.

Studiehandledningen ger dig riktlinjer för dina studier. Här finns information om vilken 
litteratur du ska läsa, fakta om kursens innehåll, i grova drag de uppgifter du ska genom-
föra samt en tidsplan för kursens deadlines. Den omfattar inte alla kursens 10 poäng, 
utan handledningen till den sista delen, som läses under vårterminen, får du lite senare.

Kursen inleds den 5 november med upprop och lektioner i Eskilstuna (se schemat sist i 
studiehandledningen). Under resten av höstterminen kommer studierna huvudsakligen 
att rikta sig mot samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora, och under vårtermi-
nen mot humaniora och naturvetenskap. 

Lärare på kursen 
Sara Erlandsson 
Mälardalens Högskola, ISB 
Box 883 
721 23  Västerås 
Telefon 021-10 73 38 
E-post sara.erlandsson@mdh.se

Marina Alvmo 
Mälardalens Högskola, ISB  
Box 883 
721 23  Västerås 
Telefon 0 21 – 10 31 31 
E-post: marina.alvmo@mdh.se

Karin Sheikhi 
Mälardalens Högskola, IHu 
Box 325 
631 05 Eskilstuna 
Telefon 016 –15 36 59 
E-post: karin.sheikhi@mdh.se

Karin S finns tillgänglig på telefon 016-153659 eller Högskolans växel 016-153600 för frågor. Det går också 
bra att skriva mejl till karin.sheikhi@mdh.se. Jag kommer att följa era diskussioner på kursplatsen, så det 
går bra att ta kontakt den vägen också.

Kursplan
http://www.mdh.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=MA1050&termin=20041&sprak=sv

Schema
http://www.mdh.se/schema/visa.jsp?kurs=MA1050.-.-.-&slutdatum=20050123&startdatum=20041019
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Litteratur
Alvmo, M. (2000). Utvärdering av kvinnliga chefer. Västerås: Institutionen för Samhälls- 
och beteendevetenskap.* 

Alvmo, M. (2001). Att vilja en positiv utveckling. Västerås: Institutionen för Samhälls- och 
beteendevetenskap.* 

Bergsten, S. och Ellerström, L. (2004). Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlit-
teratur. S. 7-11. * 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2002). Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur. 

Cummins, J. (1996). Negotiating identities: Education för empowerment in a diverse so-
ciety. Los Angeles: Calif. Assoc. for Bilingual Educ. S.157-161. * 

Dahlöf, M. (1999). Språklig betydelse. En introduktion till semantik och pragmatik. Lund: 
Studentlitteratur. S. 9-17. * 

Exempelrapport 1 ”Redundans, ett överflöd vi kan klara oss utan?” * 

Exempelrapport 2 ”Bör talspråket ha en egen grammatik?” * 

Exempelrapport 3 ”Hot mot svenskan” * 

Kjorup, S. (1999). Människovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. S. 13-27. * 

Svenska skrivregler (2000), 2 uppl. Utg. Svenska språknämnden. Stockholm: Liber. 

Thurén, T. (1995). Tanken, språket och verkligheten. Stockholm: Liber. S. 10-28. * 

Valfri artikel ur någon av följande tidskrifter: 
Axess (tidskrift inom humaniora), Genus (utgiven av Nationalla sekretariatet för genusforsk-
ning), Humanetten (Växjö universitet: www.hum.vxu.se/publikationer/humanetten), Human IT
(tidskrift om IT och humaniora), Lisetten (utgiven av LiSA, föreningen för lärare i svenska som 
andraspråk), Retorikmagasinet (ges ut av förlaget Rhetor), Språkvård (ges ut av Svenska 
språknämnden), Svenskläraren (från Svensklärarföreningen) eller finn fler tidskriftstips eller 
artiklar på www.tidskrift.nu, som listar ett stort antal kulturtidskrifter. 

Kommentarer till litteraturen 

Texterna som följs av en asterisk (*) består av korta utdrag som ingår i ett kompendi-
um. Detta säljs vid kursstart den 5 november.

I kompendiet ingår också tre så kallade exempelrapporter. De är korta rapporter skrivna 
av tidigare studenter som du kommer att läsa i samband med momentet Vetenskapligt 
skrivande. Rapporterna är alla tre skrivna i ett vetenskapligt sammanhang, men är i vari-
erande grad anpassade till det vetenskapliga skrivsättet, stilen, vilket du kommer att stu-
dera.

I kompendiet finns vidare fyra sidor med övningsuppgifter. Dessa tjänar till att öva upp 
din vana att använda skrivhandboken Svenska skrivregler. 

Svenska Skrivregler är en handbok som ger råd kring många aspekter av skrivandet. 
Den finns att köpa i de flesta bokhandlar, t.ex. Akademibokhandeln, eller på nätet. 

I litteraturlistan ser du förslag på ett antal tidskrifter. Dessa är kopplade till en uppgift där 
du ska välja och referera en tidskriftsartikel. 

Bilaga 6



I planen i slutet av denna studiehandledning ser du när du ska läsa respektive text. 

Inledning och kursens syfte 

Vetenskaplig forskning visar att… Så kan det ofta stå i någon text, reklam eller sägas 
på nyheterna.
Men...

Vad är vetenskap?
Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till?
Vad är ett vetenskapligt förhållningssätt? 
Vad är det som kännetecknar god vetenskap?

Det övergripande syftet med den här kursen är att lyfta fram och visa på det som den 
högre utbildningen (i motsats till andra utbildningsformer) kan bidra med, nämligen det 
vetenskapliga förhållningssättet.  Kursen vill också visa att grunden för vetenskapen och 
synen på vetenskapens uppgifter i allt väsentligt är gemensam för naturvetenskap, sam-
hällsvetenskap och humaniora – trots att motsatsen ibland påstås. 

Lärandemål

När du har slutfört denna delkurs tänker vi oss att du  

 kan beskriva högskolans/universitets roll i samhället 
 kan beskriva vad som utmärker vetenskap och ett vetenskapligt perspek-

tiv/förhållningssätt
 kan beskriva skillnader mellan ett kvantitativt och ett kvalitativt förhållningssätt 
 kan beskriva hur du lägger upp dina studier och varför du gör som du gör 
 har en medvetenhet om vad ett vetenskapligt skrivsätt innebär 
 är bekant med de flesta förekommande tal- och skrivsituationer som förekommer 

inom högskolestudier. 

Kunskapsutveckling 

Kunskapsutvecklingen hos varje person kan ses som en livslång process. Nästan allt 
lärande är förknippat med förändring av t ex kunskap, värderingar och möjligheter. Med 
andra ord: att gå en kurs innebär att få nya perspektiv. Förutsättningar för att lärande ska 
uppstå är förståelse, lust och aktivt deltagande. För att du ska utvecklas, och ha nytta av 
kursen, är det viktigt att du som student tar ett aktivt ansvar för dina studier. Det innebär 
bland annat att vi som lärare förväntar oss att du: 

 själv håller dig informerad om vad som gäller vid olika moment 
 läser all information ordentligt 
 är väl förberedd inför undervisningstillfällen och seminarier 

För att utveckla ett professionellt förhållningssätt är reflektion över handlingar, erfarenhe-
ter och litteratur nödvändig. Att reflektera innebär bland annat att man ”diskuterar konse-
kvenser” av det man läst om i litteraturen och att man kan ge exempel på sådana kon-
sekvenser. Det är viktigt att man försöker sätta sina reflektioner i relation till kursens in-
nehåll. Särskilt viktigt i denna kurs är reflektioner omkring vad ett vetenskapligt förhåll-
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ningssätt innebär, vetenskaplig kunskap i förhållande till ”vardagskunskap”, kunskaps-
syn och lärande. En annan viktig del av reflektionen är att studera likheter och skillnader 
och att man försöker se mönster, det vill säga att man reflekterar över hur saker och ting 
hänger ihop.

Vidare är det viktigt att du som student tränar på att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. 
Det är av stor betydelse att du kan resonera och diskutera genom att argumentera ge-
nom att t ex kunna ge exempel, så att du inte bara ”tycker en massa” utan att ha några 
egentliga belägg för ditt tyckande. Centralt i kursen är därför den reflektionsdagbok
som du skriver i under kursens gång. I dagboken (som är personlig och därför inte ska 
lämnas in) ska du beskriva tankar, känslor och erfarenheter du har under kursens gång. 
Att skriva dagbok underlättar din personliga och professionella kunskapsutveckling. Ge-
nom att använda din dagbok, och i den skriva ner med egna ord vad du tycker har varit 
viktigt i en bok du har läst eller i en föreläsning du varit på, och sedan fundera över varför
du tyckte det var viktigt och hur du kan koppla ihop det med den kunskap du har sedan 
tidigare, utvecklar du din förmåga till reflektion, kritiskt tänkande och lärande. Reflek-
tionsdagboken kommer också att bli ett viktigt redskap för ditt arbete i kursen. Du kom-
mer att behöva titta i den och skriva om dina tankar kring en inlämningsuppgift. 

Studieteknik  

Att studera heltid på högskola innebär att du bör lägga ner 40 timmar i veckan för att 
hinna med det som skall göras. Denna kurs är på halvtid och det innebär att kursen är 
upplagd så att det krävs 20 timmars arbete per vecka för att hinna med det som skall 
göras.

Att studera på högskola innebär också att sätta den egna studiedisciplinen på prov. Håll 
familj, vänner och andra underrättade om dina studier och få dem införstådda med att du 
behöver tid för dina studier även om du befinner dig i hemmet. Försök att planera dina 
studier så att du skapar bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! Hur din studietid ut-
nyttjas bestämmer du till stor del själv. Behovet av planering gäller både arbetet i grupp 
och det individuella arbetet.

Högskolestudier förutsätter att du själv är aktiv i ditt sökande efter kunskap. Detta kan du 
förstås göra på egen hand men det är viktigt för kunskapsutvecklingen att även göra 
detta i dialog tillsammans med andra. Kunskap växer i samverkan med andra männi-
skor. Att arbeta i grupp är därför en tillgång i dina studier.

Grupparbete innebär att alla medlemmar i gruppen deltar aktivt i arbetet mot gemen-
samma mål. Gruppen måste därför gemensamt komma överens om vad målet för 
grupparbetet innebär. Alla gruppmedlemmarna ska veta hur gruppen, och den enskilde 
studenten, ska nå målet, vad som har diskuterats, vilka överväganden som har gjorts 
samt vilka besluts som har fattats inom gruppen. Via en sådan process får alla grupp-
medlemmar en ökad kunskap. Alla gruppmedlemmar har lika stort ansvar för gruppens 
arbete. Studiegruppens arbete ska präglas av öppenhet och respekt för varandra – alla 
medlemmar har lika värde. Alla människor har olika sätt att uppfatta saker och ting och 
det är när du försöker förstå de olika uppfattningarna som en lärutveckling kan äga rum.

Undervisningsformer

Vid föreläsningar tar läraren, utifrån det aktuella temat och/eller kurslitteraturen, upp 
sådant som kan vara en hjälp för dig. Det kan t ex vara att strukturera det som litteratu-
ren beskriver eller reda ut oklarheter. Vidare kan läraren vid föreläsningar hjälpa dig att 
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sätta litteraturen i ett sammanhang eller ta upp sådant som inte finns beskrivet i litteratu-
ren. Föreläsningarnas syfte är alltså att hjälpa dig till en djupare förståelse av litteratu-
rens innehåll. Det är därför viktigt att du deltar vid föreläsningstillfällena så att du inte 
missar värdefull information. 

Seminarium kan gå till på olika sätt; ett som är vanligt är att diskutera olika texter i mind-
re grupper. De ska fungera som öppna samtal och bidra till att du utvecklar din förmåga 
till reflektion och kritiskt tänkande. För att seminariet ska fungera som en hjälp i din lär-
process är det viktigt att du som student är väl förberedd och inläst på den aktuella litte-
raturen. Under ett seminarium kan deltagarna hjälpa varandra till nya upptäckter och sätt 
att se på saker och ting. Ett seminarium kräver snarare goda lyssnare än goda talare, 
men det är mycket viktigt att du deltar aktivt också som talare i seminariet. Alla studenter 
kan komma att uppmanas av läraren att redogöra för sina egna reflektioner kring det 
ämne som diskuteras. Om du tycker att det är svårt att tala inför en grupp så finns flera 
möjligheter att förbereda sig inför seminariet. Ett sätt är att skriva ett manus och på så 
sätt samla sina tankar inför seminariet.  

Övriga lektionstillfällen kan variera till innehåll och upplägg. De kan omfatta genom-
gångar, diskussioner, övningar, frågetillfällen, handledning och kortare föreläsningar. 

Kursbetyg

På kursens alla uppgifter ges betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U). 
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Uppgifter vecka 46 

Tema
Hur är jag intelligent?   
Vad är vetenskap? 
Lästeknik, läsutveckling, att ställa frågor 

Att göra
Hur är jag intelligent? Ofta ställs den frågan utifrån ett gammalmodigt sätt att definiera 
intelligens. Den intelligens man frågat efter har varit den matematiskt-logiska intelligen-
sen. Den intelligensen är bara en av 9 intelligenser enligt en forskare som heter Howard 
Gardner. Men ingen av dem är mer värd än den andra. Det kan däremot vara bra att 
veta om vilka intelligenser du domineras av, så att du kan utveckla dina starka sidor och 
dina intressen på det sätt som passar dig bäst. Kom ihåg att det är lika intelligent och 
värdefullt att vara bra på kroppslig koordination som att analysera balansräkningar. 

Gå in på lernias hemsida och gör testen om hur du är intelligent. Länken hittar du på 
http://www.lernia.se/utbildning/ längst ner på sidan till höger. Klicka dig fram och svara 
på formuläret så rättvist mot dig själv som du kan. Gå sedan in och titta på de olika sti-
larna och se vad de säger.

Blev du förvånad över resultatet?
Tycker du att det stämmer med hur du ser på dig själv? 
Fick du några aha-upplevelser som du inte tänkt på tidigare? 

Redovisas genom 
Att Du diskuterar dina frågor och tankar kring detta i din studiegrupp. Lyft fram vilka re-
sultat du fått och hur du tror det påverkar er studieteknik och hur ni arbetar tillsammans. 
Vad anser du att man kan ha för nytta av att känna till detta med olika intelligenser och 
hur man lär. Jag följer er diskussion fram till fredag kl.13.00 i vecka 46.

Att läsa 
Varför vetenskap? Kapitel 1. 

Att göra 
Reflektera över vad Varför vetenskap säger dig? Vad tror du författarna vill säga med 
det du läst? Hur har du tolkat vad vetenskap är och varför vi skall ha vetenskap?
Vad är skillnaden mellan vetenskaplig kunskap och vanlig kunskap? 

Redovisas genom 
Formulera några frågor som du tar med dig till din studiegrupp och diskutera 
där era frågor och tankar. I era diskussioner skall tydligt framgå att ni läst Varför 
vetenskap. Jag följer er diskussion fram till fredag kl.13.00 i vecka 46. Du skall 
själv komma med minst 3 ”Frågetrådar” och göra minst 4 inlägg i diskussionen. 

Att läsa
Cummins: Negotiating identities (utdrag i komp.) 
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Att göra
Utifrån Cummins text ska du fundera över vad ”läskunnighet” innebär i ett bredare per-
spektiv. I texten förekommer ordet literacy, på svenska literacitet, som avser mer än att 
bara kunna läsa orden i text. Det handlar om förståelse och förmåga till ställningstagan-
de och handling som kan följa på textläsning. Det här är tankar som är intressanta för 
alla studenter, eftersom studier alltid innebär att man ska läsa större textmassor och för-
hålla sig till dessa texter. När du läser Cummins ska du alltså fundera över olika sätt att 
läsa texter, vad resultatet kan bli av olika läsningar och reflektera över hur du själv bru-
kar läsa facklitteratur. Studera den triangelformade modellen som beskriver hur en läsa-
re kan ta till sig en text på olika nivåer. Översätt om möjligt modellen till svenska. Försök 
att koppla det som står i modellen till en praktisk lässituation och fråga dig själv: Vad 
skulle detta innebära om jag läser en viss text? Hur kan jag läsa för att lära mig? 

Redovisas genom
Cummins modell ska du skriva om i en text. Beskriv modellen så som du har förstått 
den, och försök hitta svenska ord och begrepp i stället för de engelska. Exempel på frå-
gor som kan tas upp i texten: Vad innebär det att läsa och förstå en text på dessa olika 
nivåer? Är det alltid lämpligt/nödvändigt att förstå en text på alla nivåer? Som student, 
vilka nivåer är tillämpliga i vilka situationer? 
Mejla texten till karin.sheikhi@mdh.se senast måndag 15 november. 

Utifrån modellen kan man också diskutera om vad ett litteraturseminarium är. Man kan 
påstå att sättet att läsa som beskrivs i de två mellannivåerna, Personal interpretive pha-
se och Critical analysis phase, är det sätt att läsa man behöver inför ett litteratursemina-
rium. Med hjälp av modellen och dina egna erfarenheter av tidigare studier ska du göra 
inlägg i diskussionen som heter Inför litteraturseminarium. Inläggen ska handla om vilka 
förberedelser en student behöver göra. Du ska göra minst fyra inlägg i diskussionen. 
Diskussionen är öppen hela vecka 46.
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Uppgifter  vecka 47 

Tema
Perspektiv
Problemformulering
Forskningsprocessen
Seminarium som inlärningsform 
Vad är humaniora? 

Att läsa 
Varför vetenskap? Kap 1 och 2. Början av kapitel 2 är lite krångligt, men läs vidare och 
framförallt är det sidorna 41 – 45 som är viktiga. Kompendium: ”Den traditionella forsk-
ningsprocessen”

Att göra 
När du läst Varför vetenskap skall du reflektera över hur forskningsprocessen ser ut?
Hur kan man komma fram till att man skall forska om något? 
Varför måste en forskare motivera sina val? 
Vad är ett perspektiv?
Varför är det viktigt att välja ett perspektiv för en forskare när han undersöker något? 
Skriv ner dina egna tankar och frågor kring detta och skicka till din studiegrupp.

Redovisas genom 
Frågorna kring Varför vetenskap redovisas genom att du diskuterar i din studiegrupp. Du 
skall själv komma med minst 3 ”Frågetrådar” och göra minst 4 inlägg i diskussionen. Jag 
följer er diskussion på nätet under veckans gång fram till fredag kl 13.0gång. Hänvisa till 
boken, gärna med sidhänvisning så kan både jag och dina studiekamrater se vart du 
hämtat dina tankar, frågor ifrån. 

Att läsa
Kjorup: Människovetenskaperna (utdrag); Bergsten & Ellerström: Litteraturhistoriens 
grundbegrepp (utdrag); Dahlöf: Språklig betydelse (utdrag i komp.)

Att göra
Förbered lektionen vecka 48 genom att läsa de tre texterna med inriktning mot humanio-
ra. De ska diskuteras i ett litteraturseminarium 26 november. Läs texterna en eller ett par 
gånger och skriv ner dina reaktioner, reflektioner och frågor. Inga frågor är ”dumma”, 
utan frågandet i sig är bra, behövs för litteraturdiskussionen och kan väcka andras tan-
kar kring läsningen. 

Förberedelsen inför litteraturseminariet behöver inte redovisas på kursplatsen. 

Komihåg
Arbeta gärna med din examinationsuppgift 1. Skriv lite varje dag på den när du haft 
diskussioner med dina studiekamrater, så går det lättare att komma framåt. Kom ihåg 
att den skall vara inlämnad senast torsdag kväll den 25 november kl 22.00. Via mail till 
mig. marina.alvmo@mdh.se
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Uppgifter vecka 48  

Tema
Att veta/förklara och förstå 
Vad är humaniora? 
Presentationsteknik

Att läsa 
Varför vetenskap kap 3. 

Att göra 
Försök med egna ord att beskriva skillnaden mellan att veta/förklara och förstå som du 
uppfattade det när du läste kapitlet i Varför vetenskap. Försök att ge något exempel. 
Det här är inte alldeles enkelt, men viktigt att reflektera kring för att förstå vad veten-
skap och forskning är och vad det kan bidra med. Skicka sedan dina förslag till studie-
gruppen och diskutera vidare i den.

Vad säger de andra?
Hur har de uppfattat det här?

Redovisas genom 
Jag, Marina, följer er diskussion om Varför vetenskap på nätet under veckans gång 
fram till torsdag kl 13.00. Hänvisa till boken, gärna med sidhänvisning så kan både jag 
och dina studiekamrater se vart du hämtat dina tankar, frågor ifrån. Du skall själv 
komma med minst 3 ”Frågetrådar” och göra minst 4 inlägg i diskussionen. 

Att läsa
Samma texter som veckan innan, Kjorup: Människovetenskaperna (utdrag); Bergsten 
& Ellerström: Litteraturhistoriens grundbegrepp (utdrag); Dahlöf: Språklig betydelse 
(utdrag i komp.) 

Texterna Kjorup osv behandlas på litteraturseminariet fredag 26 november, och alltså 
inga uppgifter på kursplatsen. Gå gärna in på den Öppna diskussionen under veckan 
om du vill ventilera frågor, problem eller läsupplevelser med dina kurskamrater.

OBS! 
Kom ihåg att Examinationsuppgift 1 skall skickas in senast  torsdag kväll 25 november
kl. 22.00 via mejl till marina.alvmo@mdh.se och karin.sheikhi@mdh.se 
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Uppgifter vecka 49 

Tema
Ett vetenskapligt förhållningssätt – kritiskt tänkande 
Språkriktighet
Lästeknik

Att läsa  
Varför vetenskap? Kapitel 4 med fokus på s. 73-76 och s. 97-101 samt Kapitel 5.
Artiklar som kommer att läggas ut på WebCT senast till måndag v. 49.

Att göra
Diskutera följande frågor utifrån artiklar och Varför vetenskap: 

  Vem är det som skriver artikeln? 
 Vem är det som har forskat? 
 Vilka värderingar ligger till grund för undersökningen? 
 Vad har man undersökt och hur?  
 Vilka av påståendena är forskarnas – och vilka är journalistens? 

Kom gärna med fler funderingar i era diskussioner. Tänk på att ange vilken artikel du 
refererar till. 

Redovisas genom 
Att du diskuterar dina frågor och tankar kring Varför vetenskap i din studiegrupp. I era 
diskussioner skall tydligt framgå att ni läst litteraturen. Jag, Sara, följer er diskussion fram 
till fredag vecka 49. Du skall själv komma med minst 3 ”Frågetrådar” och göra minst 4 
inlägg i diskussionen. 

Att läsa 
Svenska skrivregler 

Att göra
Bläddra i och bekanta dig med Svenska skrivregler. Gör övningsuppgifterna till skrivreg-
lerna (uppgifterna finns på papper i ditt textkompendium, men använd den elektroniska 
versionen som ligger på kursplatsen). Sänd in uppgifterna till Karin. 

Som en övning på att se helheter, sammanfatta och söka nyckelord ska du göra övning-
en Sätt rubriker som finns på kursplatsen tillsammans med din studiegrupp. Presentera 
ert resultat, alltså vilka rubriker ni vill sätta på texterna 1, 2, 3, 4 och 5 i diskussionen Sätt 
rubriker.

Redovisas genom
Sänd in uppgifterna till Svenska skrivregler per mejl till karin.sheikhi@mdh.se senast 
fredag 10 december. Presentera gruppens rubriker i diskussionen Sätt rubriker. Dis-
kussionen är öppen veckorna 49 och 50. 
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Uppgifter vecka 50 

Tema
Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten 
Språkriktighet, lästeknik forts. 

Att läsa  
Övningen utgår från kapitel 4 och 5 i ”Varför vetenskap” som ni redan läst. Läs 
uppsatserna som ingår i kompendiet med fokus på metodavsnitten och 
bilagorna.

Att göra
Diskutera utifrån följande frågor. Försöka diskutera hur man kunde ha gjort 
istället när ni framför kritik mot något. 

 Vilken metod har författaren använt sig av i respektive studie? Vad 
finns det för fördelar och nackdelar med dom metoderna?

 Vilka begrepp är centrala i respektive studie? 

 Hur har författaren definierat begreppen? 

 Hur har författaren gått till väga för att mäta begreppen, alltså hur 
har man operationaliserat begreppen?

Är det operationaliseringar som fungerar – alltså mäter man det man 
vill mäta?

Kom gärna med fler funderingar i era diskussioner. Tänk på att ange vilken 
uppsats du refererar till. 

Redovisas genom 
Att du diskuterar dina frågor och tankar kring detta i din studiegrupp. I era diskussioner 
skall tydligt framgå att ni läst litteraturen. Jag, Sara, följer er diskussion fram till fredag, 
Kl 13 vecka 50. Du skall själv komma med minst 3 ”Frågetrådar” och göra minst 4 in-
lägg i diskussionen 

Att göra
Övningarna Svenska skrivregler och Sätt rubriker fortsätter från förra veckan. 
Övningarna Svenska Skrivregler och Sätt rubriker sänds in (se vecka 49). 
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Uppgifter vecka 51 

Tema
Etik och vetenskap 

Att läsa  
HSFR’s Forskningsetiska principer som finns i kompendiet. Ni kan också häm-
ta inspiration från kap 6 i ”Varför vetenskap” 

Att göra
Läs igenom följande exempel:

”En forskare ville undersöka om sociala relationer påverkar hälsan. Undersökning-
en ägde rum på ett äldreboende. Fyrtio boende som sällan fick besök ingick i un-
dersökningen och dessa boende fick svara på en enkät där de fick skatta sin fy-
siska och psykiska hälsa. Under 3 månaders tid fick 20 av pensionärerna besök 2 
ggr i veckan av en forskare. När de 3 månaderna hade passerat fick samtliga 40 
personer svara på samma enkät igen. Det visade sig då att de boende som fått 
besök 2 ggr i veckan mådde mycket bättre än de som varit ensamma. Forskaren 
kände sig nöjd med resultatet och avslutade försöket.” 

1. Finns det några etiska invändningar mot detta experiment? Diskutera utifrån 
HSFRs riktlinjer samt vad du själv anser i frågan. 

2. Är det rimligt att vissa offras för att främja vetenskapen? Är det skillnad mellan 
djur och människor eller ska samma riktlinjer gälla i båda avseenden? Beror det 
på vad man forskar om dvs. är det skillnad på att experimentera på djur beroende 
på om man forskar om smink eller cancer? Vad tycker du? 

Redovisas genom 
Att du diskuterar dina frågor och tankar kring detta i din studiegrupp. I era diskussioner 
skall tydligt framgå att ni läst litteraturen. Jag följer er diskussion fram till torsdag kl 16, 
vecka 51. Du skall själv komma med minst 3 ”Frågetrådar” och göra minst 4 inlägg i dis-
kussionen.

Att läsa
Läs din egen text till examinationsuppgift 1 som du får tillbaka med kommentarer från 
lärarna.

Att göra
Förbered  den muntliga presentationen av examinationsuppgift 2. 

Bearbeta texten till examinationsuppgift 1 utifrån de kommentarer du har fått från 
lärarna. Mejla den slutliga versionen tillbaka till båda lärarna senast 7 januari. 
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Examinationsuppgift 1 - Individuell uppgift 1 p 
På den här uppgiften skall du skissa på en vetenskaplig forskning du vill göra. Det kan vara 
vad som helst, men gärna något Du själv är intresserad av eller som du tycker det bör forskas 
om.  Uppgiften examinerar samtidigt språkbehandlingen, varför den kommer att läsas av flera 
lärare, både för sitt innehåll och för sin språkliga utformning. När du lämnat in rapporten kom-
mer du att få den tillbaka med kommentarer, som du tar hänsyn till när du bearbetar rapporten. 
Därefter sänder du in den igen, och det är denna andra version som bedöms. I din text skall du 
ha med följande rubriker/frågeställningar. 

Bakgrund/Syfte   
Beskriv vad vill du forska om i stora vida begrepp. Smalna sedan ner det till ditt område. Be-
skriv varför detta är viktigt att forska om och för vem det är viktigt att forska om. 

Problemformulering/Frågeställning 
Vad vill du ha svar på? Vad vill du testa? Försök att formulera en så klar fråga/hypotes som 
möjligt. Fundera  på om den kan tolkas på fler olika sätt. 

Tillvägagångssätt  
Hur skall du ta reda på svaret på din fråga? Resonera kring varför du väljer den metod som du 
gör. Vad är fördelen, vad är nackdelen och varför ett annat sätt kanske inte är lämpligt i just det 
här fallet. Resonera kring om det finns några etiska aspekter som du bör tänka på i din under-
sökning. 

Din förförståelse 
Vem är du som forskar? Beskriv dig och din förförståelse av problemet. 

Rapporten ska omfatta minst 1 A4-sida, skrivas i typsnittet Times New Roman eller motsva-
rande, med enkelt radavstånd, storlek 12 punkter samt 2.5 cm marginaler på såväl sidor, över- 
som underkant och vara marginaljusterad (både vänster- och högerkant ska vara jämn) Hänvi-
sa till litteraturen när du hävdar något.  

Hållpunkter: 
Fredag 5 november kommer ni att få mer detaljerad information om examinationsuppgift 1.  
Torsdag 25 november ska rapporten skickas till Marina Alvmo samt Karin Sheikhi. Uppgiften 
skickas per mejl karin.sheikhi@mdh.se och till Marina per mail marina.alvmo@mdh.se.
Fredag 17 december kommer du att få tillbaka texten med lärarnas kommentarer varefter du 
bearbetar texten och skickar in en färdigversion senast  fredag den 7 januari.
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Examinationsuppgift 2 - Gruppuppgift 2 p 

Ni ska i en mindre grupp planera och genomföra en mindre intervjuundersökning eller en mind-
re enkätundersökning. Uppgiften innefattar 3 olika moment: 
 att praktiskt tillämpa kunskaper i vetenskaplig metod genom att ingå i en grupp om 4-5 stu-

denter som planerar och genomför en intervju- eller enkätundersökning 
 att gruppen presenterar intervju/enkätundersökningen muntligt inför studentgruppen 

att gruppen sammanställer intervju/enkätundersökningen i en skriftlig rapport (PM)

Rapporten ska omfatta 3-5 A4-sidor (bilaga räknas inte in), skrivas i typsnittet Times New Ro-
man eller motsvarande, med enkelt radavstånd, storlek 12 punkter samt 2.5 cm marginaler på 
såväl sidor, över- som underkant och vara marginaljusterad (både vänster- och högerkant ska 
vara jämn) och innehålla följande rubriker: 

Bakgrund 
Ge en kort bakgrund till vad litteratur, forskning och andra källor som ni hittat står inom det om-
råde som ni ska undersöka. Börja med att beskriva i vida begrepp och smalna sen av till ert 
exakta område. Hänvisa till era källor när ni hävdar något.  

Syfte och frågeställning/problemformulering 
Beskriv varför det är intressant att genomföra den här undersökningen och för vem det är vik-
tigt. Vad är det ni vill få svar på? Ni får en övergripande frågeställning att utgå ifrån. 

Metod
Ange hur ni gick tillväga för att få svar på er frågeställning. Motivera valet av deltagare, beskriv 
de yttre ramarna för intervjun/enkätinsamlingen och beskriv hur dokumentationen gick till. (In-
tervjufrågorna/enkäten sätter ni som en bilaga längst bak.) Redogör för etiska överväganden 
och vilken information deltagarna fick om villkoren för sitt deltagande. 

Resultat
Redogör kortfattat för vad intervjupersonerna hade att berätta, alternativt vad som framkom av 
enkätsvaren. Lyft fram det viktigaste som har kommit fram.  

Diskussion 
Bedöm, reflektera och analysera det det egna resultatet och koppla till det som redovisats i den 
inledande bakgrunden. Säger litteraturen samma sak som era deltagare eller skiljer det sig åt 
på något sätt? Diskutera även om ni kommit på några förtjänster och/eller brister med ert sätt att 
genomföra undersökningen. 

Hållpunkter: 
Fredag 26 november kommer ni att få mer detaljerad information om examinationsuppgift 2.  
Ni delas också in i grupper och får utdelat material som ni kan ha nytta av. 
Fredag 17 december kommer det att finnas möjlighet till handledning. 
Fredag 7 januari kl 09.00-16.00 är tidpunkten för det muntliga presentationstillfället  
Fredag 14 januari kl 08.00 ska ni ha mailat tentan till Sara på sara.erlandsson@mdh.se
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Schema för kursen Akademisk introduktion  

Datum Tid / lärare Sal Tema Litteratur 

Fredag 
5 nov

08.15–16.00 
mao, clb sen 

Eskilstuna 
E306 

Upprop och introduktion till kursen. 
Genomgång av studiehandledning. 

Studiehandledning 
Varför vetenskap, Kap 1-3 

Onsdag 
10 nov 

16.00-18.00 
mao

WebCT WebCT handledning, Marina  
http://webct.mdh.se 

Se veckouppgift 

Tisdag 
16 nov  

16.00-18.00 
mao

WebCT WebCT handledning, Marina 
http://webct.mdh.se 

Se veckouppgift 

Onsdag 
24 nov 

16.00-18.00 
mao

WebCT WebCT handledning, Marina 
http://webct.mdh.se 

Se veckouppgift 

Fredag 
26 nov 

09.00-12.00 
ksi 

Västerås 
S3-171 

Litteraturseminarium 
Presenttionsteknik 

Kjorup: Människovetenskaperna (ut-
drag) 
Bergsten & Ellerström: Litteraturhistori-
ens grundbegrepp (utdrag) 
Dahlöf: Språklig betydelse (utdrag i 
komp.) 

13.15.16.00 
sen 

Västerås 
S2-181 

Föreläsning:  
Forskningsprocessen 

Varför vetenskap 
Kap 4 - 5 

Tisdag 
30 nov 

16.00-18.00 WebCT WebCT handledning, Sara 
http://webct.mdh.se 

Se veckouppgift 

Tisdag 
7 dec 

16.00-18.00 WebCT WebCT handledning, Sara 
http://webct.mdh.se 

Se veckouppgift 

Tisdag 
14 dec 

16.00-18.00 WebCT WebCT handledning, Sara 
http://webct.mdh.se 

Se veckouppgift 

Tisdag 
21 dec 

16.00-18.00 WebCT WebCT handledning, Sara 
http://webct.mdh.se 

Se examinationsuppgift 

Tisdag 
4 jan 

16.00-18.00 WebCT WebCT handledning, Sara 
http://webct.mdh.se 

Se examinationsuppgift 

Fredag  
7 jan 

09.00-16.00 
mao, clb, 
ksi, sen 

Västerås 
Delta 

Muntlig presentation av gruppuppgift 
Sammanfattning av del 11.
Utvärdering 

Varför vetenskap 
Kap 6 

Tisdag 
11 jan 

16.00-18.00 WebCT WebCT handledning, Sara 
http://webct.mdh.se 

Se examinationsuppgift 

1 Del 1 avser den del av 10 poängskursen som institutionen för samhälls- och beteendevetenskap ger. Kursen fortsätter 
under vårterminen med återstoden av humaniora-delen samt den naturvetenskaplig-tekniska delen.

Lärarsignaturerna 
ksi Karin Sheikhi, IHu mao Marina Alvmo, ISB sen Sara Erlandsson, ISB 
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 sid. 1 (6) 

Akademisk introduktion 

Studiehandledning
Vårtermin 2005 

Distansversion

Institutionerna för 

Biologi och kemiteknik (IBK) 
Matematik och fysik (IMa) 

Samhällsteknik (ISt) 
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 sid. 2 (6) 

Akademisk introduktion, 10 poäng del 2

Mål
Kursen ger dig en introduktion inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik. Det är en 
grundläggande och tvärvetenskaplig kurs som ger en översikt över ämnena matematik, fysik, 
kemi och miljöteknik. Du får en insyn i hur man tänker runt olika naturvetenskapliga och 
tekniska ämnen och vad som ligger bakom olika begrepp.  

Kursen vill väcka ett intresse för naturvetenskap och teknik. Med hjälp av experiment, 
mätningar och beräkningar kan du få din omvärld vidgad och din nyfikenhet stillad. Du får 
öva dig i att tolka, kritiskt granska och reflektera över de resultat du kommer fram till. I ett 
eget arbete får du studera hur människans världsbild har förändrats inom ett naturvetenskap-
ligt eller tekniskt område. 

Kursen är en länk mellan dina tidigare studier inom olika skolformer och dina fortsatta studier 
vid högskolan. Med den här kursen kan du förbereda dig för senare val av studier inom 
högskolans tekniska och naturvetenskapliga kurser och program. 

Kursen går både i Eskilstuna och Västerås. Det innebär att vissa delar av kursen hålls i 
Eskilstuna och andra i Västerås, se Timplanen. Som student reser du gratis med 
Utbildningslinjen, tåget mellan Eskilstuna och Västerås. Din studentlegitimation fungerar som 
biljett. 

Kursupplägg
Undervisningen i kursen sker i form av lektioner, seminarier och diskussioner samt 
laborationer (experiment).  

Att studera heltid på högskola innebär att du bör lägga ner 40 timmar i veckan för att hinna 
med det som skall göras. Denna kurs är på halvfart och det innebär att kursen är upplagd så att 
det krävs 20 timmars arbete per vecka för att hinna med det som skall göras. 

Högskolestudier förutsätter att du själv är aktiv i ditt sökande efter kunskap. Detta kan du 
förstås göra på egen hand men det är viktigt för kunskapsutvecklingen att även göra detta i 
dialog tillsammans med andra. Kunskap växer i samverkan med andra människor. Att arbeta i 
grupp är därför en tillgång i dina studier. 

Grupparbete innebär att alla medlemmar i gruppen deltar aktivt i arbetet mot gemensamma 
mål. Gruppen måste därför gemensamt komma överens om vad målet för grupparbetet 
innebär. Alla gruppmedlemmarna ska veta hur gruppen, och den enskilde studenten, ska nå 
målet, vad som har diskuterats, vilka överväganden som har gjorts samt vilka besluts som har 
fattats inom gruppen. Via en sådan process får alla gruppmedlemmar en ökad kunskap. Alla 
gruppmedlemmar har lika stort ansvar för gruppens arbete. Studiegruppens arbete ska präglas 
av öppenhet och respekt för varandra – alla medlemmar har lika värde. Alla människor har 
olika sätt att uppfatta saker och ting och det är när du försöker förstå de olika uppfattningarna 
som en lärutveckling kan äga rum. 

Presentationer och aktivt deltagande i diskussions rum är en del av examinationen.

Alla studenter skall inför varje fredag kunna redovisa veckans uppgifter. Läraren ”besöker” varje 
diskussionsgrupp via WebCt. 
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Seminarier, 1 poäng
En av de högskolepoäng som kursen ger, examineras genom seminarier. Varje arbetsgrupp 
ska skriva en rapport inför seminarium. Rapporten ska presenteras muntligt under 
seminariepasset. Följande delar av rapporten är obligatoriska:

Skriven med ordbehandlare
Titelsida med kurskod, kursnamn, lärarens namn samt rapportskrivarnas namn
Sammanfattning
Inledning
Huvuddelen av rapporten 
Referenslista
Slutsats

Efter samråd med varje grupp beslutar läraren om ämnet för respektive seminarium. Varje 
grupp ger en presentation på ungefär 30 minuter. En annan grupp opponerar och därefter är 
det öppet för övriga att ställa frågor och kommentera presentationen. 

Laborationer, 1 poäng.
Laborationsmomenten skall verka som en länk mellan bokens innehåll, seminarium och 
praktik. Laborationerna är så utformade att de utgör de praktiska lösningarna på de teoretiska 
problem som presenterats under diskussionerna eller i kurslitteraturen. Kursen innehåller tre 
demonstrationer/laborationer där ni får möjlighet att utveckla er förmågan att observera. Ett 
laborationstillfälle är inom området kemi, ett inom matte och ett inom miljö. 

”Okunnighet övergår inte i dumhet förrän man slutat fråga.” 

Alla laborationer skall redovisas skriftligt i din egen lärportfölj, se nedan. Du får öva dig på 
att skriva ner observationerna på ett vetenskapligt sätt. Lärportföljen ska sedan kunna 
användas som en uppslagsbok samt som en källa för repetition inför fortsatta kurser. 

Film 
Under kursens gång kommer du också att få se på en film. Film är dokumentär och handlar 
om olika naturvetenskapliga och tekniska frågor, med särskild inriktning på synen på mötet 
mellan människa och teknik. Efter filmvisning får alla kursdeltagare tillsammans diskutera 
vad man sett. 

”Kunskap, glädje också lite tango.” 
Berghagen

Egen insats 
Lärportfölj
När kursen startar skriv ner dina egna reflektioner över allt som händer i kursen. Det kan t.ex. 
vara tankar och idéer från lektionerna och kurslitteraturen, intryck från redovisningar och 
diskussioner vid seminarierna och erfarenheter och slutsatser från laborationerna. En del av 
dessa nerskrivna reflektioner tas sedan upp för gemensam diskussion i studentgruppen. När 
kursen är över har du på detta sätt skapat din egen personliga bok – en lärportfölj – i ämnet 
Kunskap och vetande.

”Do you read science fiction? 
Do you not read science fiction? 

Do you know if you are reading science fiction?”
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Seminarier
Se ovan under rubriken Kursupplägg, Seminarier 

Litteratur
Ekstig, Börje. 2002. Naturen, naturvetenskapen och lärandet. Studentlitteratur. ISBN 91-44-
04126-8
Sjöberg, Svein. 2000  Naturvetenskap som allmänbildning. Studentlitteratur. ISBN 91-44-
00999-2
Tidnings- och tidskriftsartiklar. 

Examination
I varje kurs på högskolan är tanken att studenterna ska läsa, lyssna, diskutera, testa sig själva 
och reflektera. Att examinera är ett sätt att kontrollera att studenten har varit aktiv och att han 
eller hon har satt sig in i kursen. Studenten ska ha förstått de viktigaste begreppen och har 
utvecklat sin förmåga att tänka, reflektera, experimentera och diskutera.  

” An individual who knows how to carry through an activity has a far greater chance of 
succeeding than the uninformed.”

Kursens examination sker i tre olika delar: 

1. Laborationer, 1 poäng: Tre laborationer. Obligatorisk närvaro.
2. Seminarier, 1 poäng: Seminarier. Obligatorisk närvaro.
3. Hemtentamen, 2 poäng. 

Lärportfölj
Ni får använda er egen bok (lärportfölj) när ni skriver hemtentamen. Det är därför viktigt att 
skriva ner alla idéer och reflektioner under kursens gång. Tänk också på att det är lättare att 
slå upp en sida i boken om du har reserverat de två första sidorna för en 
”Innehållsförteckning”.

Hemtentamen
Unders kursens gång ska du skriva ett eget arbete om hur människans världsbild har 
förändrats inom ett område. För godkänd hemtentamen krävs att du visar klarhet, utveckling 
av argumentationen, självständighet, och anknytning till litteratur. Längd: cirka 4 A4-sidor. 

”Vad tjänar vetandet till, om vettet saknas?” 
Montaigne

”Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det?” 
Persius 

OBSERVERA!   Att lämna en rapport som är en kopia eller delvis består av kopior 
av andra arbeten, böcker, material man hittat på nätet eller dylikt kallas för 
plagiering. Att plagiera är otillåtet och kan i förlängningen leda till avstängning från 
högskolan. Om man vill ha med ett direkt citat från någon källa, måste citationstecken 
användas och källan anges. 
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Betyg
Godkänd (G) - betyder att du har uppfyllt kraven för att klara kursen. Du har varit närvarande 
på alla moment, deltagit i experiment och diskussioner, läst kurslitteratur och fått godkänd på 
båda tentamensmomenten. 

”Kunskapens rot är bitter, men dess frukter är söta.”
Cicero

Lärare
Nona Sherif  Universitetsadjunkt i matematik/tillämpad matematik  
  Avdelning Institutionen för Matematik och Fysik
  E-post nona.sherif@mdh.se
  Telefon 021-101577

Sven Hamp   Universitetslektor , Stf. prefekt
Avdelning Institutionen för Biologi och Kemiteknik

  E-post sven.hamp@mdh.se
  Telefon 016-153434

Tommy Odelström Universitetslektor i miljöteknik 
Avdelning Institutionen för Samhällsteknik
E-post tommy.odelstrom@mdh.se
Telefon 021-101647

Kursansvarig  Nona Sherif 

”Kunskap är makt” 
Francis Bacon 
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Timplan

”Kunskaper kommer, men visdom stannar kvar.” 
Tennyson 

V Dag Datum Tid Sign Lokal Ort Moment 
2 Fre 05-01-14 9:15 -12:00 shp C105 E-tuna IBK 1 

13:15 -15:00 shp C105 E-tuna IBK 2 
Film

3     nsf WebCT V-ås IMa 1 

4  tom WebCT E-tuna ISt 1 

5  nsf WebCT V-ås IMa 2 

 nsf WebCT V-ås IMa Lab 

6 Fre 05-02-11 8:15 – 12:00 shp K336 E-tuna IBK Lab  

13:15 -16:00 ksi E412 E-tuna Humaniora 
Lekt.tillf.5

7  tom WebCT  ISt 2 

8  shp WebCT  IBK 3 

9    nsf WebCT  IMa 3 

10  tom WebCT  ISt 3 

11 Fre 05-03-18 13:15 -16:00 ksi R2-043 V-ås Humaniora 
Lekt.tillf.6

13 Fre 05-04-01 09:15-16:00 nsf
ksi

R1-152 V-ås Examination + 
Föreläsning
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Denna kursplan har ersatts av en nyare. Den nya kursplanen är giltig from 20061. 

Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Syfte

Kursen är tvärvetenskaplig och ett samarbete mellan 5 olika institutioner och avsedd att ingå i "Startåret 
till högskolestudier". Den skall väcka intresse och förbereda för vetenskapliga studier på högskolan samt 
få studenterna att inse att vetenskapen finns i vår vardag. Målet är att ge grundläggande kunskaper om 
vetenskapligt och kritiskt tänkande.  

Innehåll

Studieteknik. 
Informationssökning. 
Skriftlig kommunikation. 
Samhälls-, beteende- och naturvetenskapliga synsätt och arbetsmetoder. 
Skillnader mellan vetenskap och icke-vetenskap. 
Tolkning och kritisk granskning.  
Experiment, mätningar och enkla matematiska beräkningar. 
Teknikens förhållande till naturvetenskapen. 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och diskussioner samt studiebesök och experiment. 
Obligatorisk närvaro. 

Särskild behörighet 

A Inga krav utöver grundläggande behörighet. 

Examination

LAB1, 1 poäng, Laboration 
SEM1, 1 poäng, Seminarium 
TEN1, 3 poäng, Tentamen 
TEN2, 3 poäng, Tentamen 
TEN3, 2 poäng, Tentamen 

Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola  

Betyg 

Godkänd (G). 

Miljöaspekter

Akademisk introduktion 10 poäng 
Introduction to Academic Studies 
Kurskod: MA1050 Nivå: A
Ämne: Övriga ämnen Utbildningsområde: Naturvetenskap
Giltig fr.o.m. termin: vt04 ECTS: 15 credits
Fastställandedatum: 2004-01-30 Förändringsdatum: 2004-01-30
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Inga specifika miljöaspekter behandlas i kursen. 

Litteratur 

Litteraturlistan är preliminär till 15 dagar före terminens första kurstillfälle. 

Bjereld, Ulf., Demker, Marie.,Hinnfors, Jonas, Varför Vetenskap? : Om Vikten Av Problem Och 
Teori I Forskningsprocessen. - Studentlitteratur AB, Sverige, 2002, aug.. - ISBN 91-44-04134-9
Börje Ekstig, Naturen, naturvetenskapen och lärandet. - Studentlitteratur, 2002. - ISBN 91-44-04126-
8

Tidnings- och tidskriftsartiklar. 
Tillägg och förändringar av kurslitteraturen kan komma att göras. 
Articles from newspapers and magazines. 
Changes may be made to the course literature. 
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The Swedish Research School of Management and Information Technology (MIT) is one of 16 
national research schools supported by the Swedish Government. MIT is jointly operated by the 
following institutions: Blekinge Institute of Technology, Gotland University College, Jönköping 
International Business School, Karlstad University, Linköping University, Lund University, 
Mälardalen University College, Stockholm University, Växjö university, Örebro University and 
Uppsala University, host to the research school. At the Swedish Research School of Management 
and Information Technology (MIT), research is conducted, and doctoral education provided, in 
three fields: management information systems, business administration, and informatics.    

Licentiate Theses
1. Johansson, Niklas E. (2004) Self-Service Recovery - Towards a Framework for Studying 

Service Recovery in a Self-Service Technology Context from a Management and IT 
Perspective, Licentiate Thesis KUS 2004:3, Karlstad University,  

2. Ekman, Peter (2004) Affärssystem & Affärsrelationer - En fallstudie av en leverantörs 
användning av affärssystem i interaktionen med sina kunder, Licentiate Thesis No.25, 
Mälardalens universitet. 

3. Wrenne, Anders (2004). Tjänsteplattformar - vid utveckling av mobila tjänster inom 
telekommunikation, Licentiatavhandling, KUS 2004:4, Karlstads universitet, Centrum för 
tjänsteforskning.

4. Wismén, May (2004). Kunskapsprocesser inom hälso- och sjukvård - en studie av 
kunskapsintegrering mellan laboratorium och dess kunder, Licentiatavhandling, KUS 
2004:10, Karlstads universitet. 

5. Stoltz, Charlotte (2004). Calling for Call Centres - A Study of Call Centre Locations in a 
Swedish Rural Region, Licentiate Thesis, No. 1084, IDA-EIS, Linköping University, Institute 
of Technology. 

6. Abelli, Björn (2004). Theatre Production - A System Development Process, Licentiate thesis 
No. 30, Mälardalen University. 

7. Maaninen-Olsson, Eva (2004). Det gränslösa projektet - En studie om förmedling och 
skapande av kunskap i tid och rum, Licentiatavhandling nr. 41, Företagsekonomiska 
institutionen, Uppsala Universitet,. 

8. Sällberg, Henrik (2004). On the value of customer loyalty programs – a study of point 
programs and switching costs, Licentiate Thesis, No. 1116, IDA-EIS, Linköping University, 
Institute of Technology. 

9. Stockhult, Helén (2005). Medarbetaransvar - ett sätt att visa värderingar: En 
konceptualisering av medarbetarnas ansvar och ansvarstagande i callcenter,
Licentiatavhandling nr. 1, Örebro universitet, Institutionen för ekonomi, statistik och 
informatik. 

The Swedish Research School
of Management and Information Technology 

MIT



10. Vascós Palacios, Fidel (2005). On the information exchange between physicians and social 
insurance officers in the sick leave process: An Activity Theoretical perspective, Licentiate 
Thesis, No. 1165,  IDA-EIS, Linköping University, Institute of Technology.

11. Keller, Christina (2005). Virtual Learning Environments in higher education. A study of 
students’ acceptance of educational technology, Licentiate Thesis, No. 1167, IDA-EIS, 
Linköping University, Institute of Technology.

12. Ahlström, Petter (2005), Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden, Licentiatavhandling,  
No. 1172, IDA-EIS, Linköpings universitet, Tekniska Högskolan. 

13. Dahlin, Peter (2005). Structural Change of Business Networks – Developing a Structuration 
Technique, Licentiate Thesis No. 49, Mälardalen University. 

14. Granebring, Annika (2005). ERP Migration Structure – an Innovation Process Perspective, 
Licentiate Thesis No. 50, Mälardalen University. 

15. Cöster, Mathias (2005). Beyond IT and Productivity – How Digitization Transformed the 
Graphic Industry, Licentiate Thesis, No. 1183, IDA-EIS, Linköping University, Institute of 
Technology.

16. Horzella, Åsa (2005). Beyond IT and Productivity – Effects of Digitized Information Flows in 
Grocery Distribution, Licentiate Thesis, No. 1184, IDA-EIS, Linköping University, Institute of 
Technology.

17. Kollberg, Maria (2005). Beyond IT and Productivity – Effects of Digitized Information Flows 
in the Logging Industry, Licentiate Thesis, No. 1185, IDA-EIS, Linköping University, Institute 
of Technology. 

18. Hansson, Magnus (2005). From Dusk till Dawn – Three Essays on Organizational
Closedowns, Licentiate Thesis, No. 3, Örebro University. 

19. Verma, Sanjay (2005). Product’s Newness and Benefits to the Firm – A qualitative study from 
the perspective of firms developing and marketing computer software products, Licentiate 
thesis, No. 54, Mälardalen University. 

20. Sundén, Susanne & Wicander, Gudrun (2005). Information and Communication 
Technology Applied for Developing Countries in a Rural Context – Towards a Framework for 
Analyzing Factors Influencing Sustainable Use, Licentiate thesis, KUS 2006:69, Karlstad 
University. 

21. Käll, Andreas (2005). Översättningar av en managementmodell – En studie av införandet av 
Balanced Scorecard i ett landsting, Licentiatavhandling, No.1209, IDA-EIS, Linköpings 
universitet, Tekniska Högskolan. 

22. Mihailescu, Daniela (2006). Implementation Methodology In Action: A study of an Enterprise 
Systems implementation methodology, Licentiate Thesis, No.1233, IDA-EIS, Linköping
University, Institute of Technology. 

23. Flodström, Raquel (2006). A Framework for the Strategic Management of Information 
Technology, Licentiate Thesis, No.1272, IDA-EIS, Linköping University, Institute of 
Technology.

24. Werelius, Sofie (2006). Consumer Business Relationship with Retailer and Etailer for the 
Purchase of Clothing – A Network Perspective, Licentiate Thesis No. 45, Uppsala University, 
Department of Business Studies. 

25. Fryk, Pontus (2007). Beyond IT and Productivity – Effects of Digitized Information Flows in 
Health Care, Licentiate Thesis, No. 1328, Linköping University, Institute of Technology.



26. Sandström, Sara (2008). Technology-based service experiences - A study of the functional 
and emotional dimensions of telecom services, Licentiate Thesis, KUS 2008:3, Karlstad 
University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.

27. Lundmark, Erik (2008). Organisational Adoption of Innovations – Management Practices 
and IT, Licentiate Thesis, No. 1352, Linköping University, Institute of Technology.

28. Anjou, Anette (2008). Scanias framgång - Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad 
styrning, Licentiatavhandling, No. 1364, Linköpings universitet, Tekniska högskolan.

29. Numminen, Emil (2008). Software Investments under Uncertainty - Modeling Intangible 
Consequences as a Stochastic Process, Licentiate Dissertation Series, No. 2008:7, Blekinge 
Institute of Technology.

30. Bergqvist, Linda (2008). A Conceptual Framework for Studying the Successful Outcome of 
the IS Outsourcing Process from a Relationship Perspective, Licentiate Thesis, KUS 2008:30, 
Karlstad University, Information Systems, Faculty of Economic Sciences, Communication and 
IT.

31. Wingkvist, Anna (2008). The Quest for Equilibrium - Towards an Understanding of 
Scalability and Sustainability for Mobile Learning, Licentiate Thesis, No. 08118, Växjö 
University, Center for Learning and Knowledge Technologies, Department of Information 
Systems, School of Mathematics and System Engineering. 

32. Sundberg, Klas (2009). Atlas Copcos strategi och styrning - verktyg som ger guld, Licentiate 
Thesis, No. 48, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.  

33. Mörndal, Marie (2009). ”Hallå! Jag känner mig ensam här”. En studie om studieovana 
studenters interaktion på ett webbaserat diskussionsforum, Licentiate Thesis No. 113, 
Mälardalens högskola. 

Contact person: Professor Birger Rapp, director of MIT, 
 birger.rapp@fek.uu.se, Phone: 018-471 2250.  
Address: The Swedish Research School in Management and  
 Information Technology, Department of Business Studies,  
 Box 513, 751 20 Uppsala. 

http://www.forskarskolan mit.nu/mit/










