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Abstrakt 
I och med att webbutvecklingen blivit ett lockande område som oavbrutet 

utvecklas i hög hastighet förändrar det också samtidigt hur lärande tidigare 

sett ut.  Lärande är ett begrepp med många definitioner, men en definition 

som ligger många tillhands är att lärande innebär att individen söker nya 

kunskaper och erfarenhet som tillslut formar deras mål, beteende och miljö. 

Tillsammans med webben har en ny form av lärande uppkommit, nämligen 

e-lärandet. E-lärandet innebär ett utformande av det traditionella lärandet 

tillsammans med informationsteknologin för att skapa ett flexibelt lärande, 

där studenterna kan skaffa sig nya kunskaper i egen tid, takt och 

vartsomhelst.  

 

E-lärandet gestaltas i form av det som kallas LMS (Learning Management 

systems) eller lärplattformar. I många av dagens universitet är många 

lärplattformar implementerade, men ett problem har dock varit valet av rätt 

lärplattform till rätt kurs, eftersom att dessa lärplattformar hela tiden 

utvecklas och nya tekniker uppstår. Ibland händer det att studenter använder 

sig utav flera olika lärplattformar under en termin, vilket skapar problem.  

Ett annat problem har också varit att många lärare tenderar att förlita sig på 

gamla metoder hellre än att använda sig utav en plattform. Därför har syftet 

med detta examensarbete varit att utreda problemområden och föreslå hur 

lärplattformssituationen vid Linnéuniversitetet kan förbättras samt 

undersöka om det kunde bidra med ett förbättrat e-lärandet för studenterna 

på Linneuniversitet.  

 

Via en enkät fick man reda på problemområden, lärplattformssituationen 

och vilka funktioner och verktyg som saknades på lärplattformarna. 

Studenterna använde sig utav olika lärplattformar beroende på vilken kurs 

de läste, men många bland dem var nöjda med de lärplattformar de hade 

erfarenhet utav.  

 

För att lärplattformssituationen ska förbättras och bidra till ett förbättrat e-

lärandet för studenterna har vi därför utifrån studenternas behov och det 

teoretiska perspektivet tagit upp tre perspektiv, samverkan, kommunikation 

samt verktyg och funktioner. Dessa perspektiv tillsammans med 

Rosenbergs elva kärnfunktioner över hur en lärplattform skall utformas 

anser vi vara tillräckliga för ett förbättrat lärplattform och e-lärandet. 

 

Nyckelord: E-lärande, flexibelt lärande, LMS, lärplattformar, virtuellt 

universitet 
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Abstract  
The development of the web has become an attractive area, with 

continuously and rapid development in the area it has led to a big change in 

the way of learning. Learning is a concept with many definitions, but a 

definition that is many at hand is that learning means that individuals 

seeking new knowledge and experiences that shape their goals, behavior 

and environment.  

 

With the development of the web a new way of learning emerged, E-

learning. E-learning integrates information technology with the traditional 

learning to offers a flexible way of learning for students where they won't 

be dependent on time, place or others issues that would prevent their 

learning.  

 

E-learning takes shape of an application, LMS (Learning Management 

System). Today LMS are widely used in many universities, but with new 

technique comes new problems. The constant developments of the LMS 

have made the decision to use LMS difficult. A student may be faced with 

many different LMS during their study period which will lead to confusion 

and issues instead of enhancing their learning.  

 

Another problem is that the professors and staff of the university will also 

get affected by the LMS, the professors tends to rely and use the traditional 

ways of teaching rather than embracing the new technique and make use of 

it. The purpose of this study is to investigate the problem area and propose 

how the LMS situation in Linnaeus University can improve and lead to an 

enhanced E-learning for the students of the university.  

 

A survey was made to locate the problem area, LMS situation and what 

requirements and needs the student have for a LMS. The result was many 

different LMS is being used by the students, we have therefor based on our 

findings these 3 pillars that should be considered for an LMS, collaboration, 

communication and tools and features, together with Rosenberg's list of 11 

core features is needed to satisfy the students and lead to an improved LMS 

and enhanced E-learning. 
 

Keywords: E- learning, flexible learning, LMS, the virtual university  
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Förord 

Detta arbete är ett examensarbete inom ramen för informatik, gjort på 

Linneuniversitet, Växjö, Sverige. Omfattningen är på 15 poäng.  

 

Vi vill börja detta examensarbete med att tacka alla som hjälpt oss att göra 

klart det. Ni som hjälpt oss att korrekturläsa, ändra strukturen och gett era 

synpunkter och åsikter. Det uppskattar vi väldigt mycket! Tack! 

 

Vi vill också tack vår handledare som varit där och hjälpt oss från början till 

slutet. Vi uppskattar verkligen det stödet du har bidragit med! Vi vill också 

tacka Universitetspedagogiska enheten vid Linnéuniversitetet som hjälpt 

oss att utforma enkätundersökningen.  

 

Till sist vill vi tacka våra familjer som har stått bakom oss och verkligen 

pushat oss under svåra studenter.  
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1 Introduktion  

Detta kapitel introducerar arbetet genom en överblick över ämnet, 

bakgrund, problemformulering m.m. för att kunna ge läsaren en möjlighet 

att förstå varför arbetet har valt att göras. 

 

I dagens samhälle har det blivit en vana för människor att arbeta och 

integrera via webben, därför har webbutvecklingen blivit en attraktiv 

bransch som utvecklats i hög hastighet där kravet från användarna ständigt 

förändras (Rosenberg, 2001). Lärande är ett begrepp som dagligen används 

av individen; för vissa kopplas det med sport, utbildning, nöje eller annat 

för någon annan. Men lärande innebär att individen söker nya kunskaper 

och erfarenheter som formar deras mål, beteende och miljö. Kunskaperna 

som söks hjälper i sin tur individen att specificera sig inom ett eller flera 

specificerade ämnesområde vare sig i utbildningen eller i det sociala livet. 

Kunskapen har också bidragit till att människan använts sig av olika sorters 

metoder för sitt lärande. (Calder och McCollum, 1998).  

 

Utvecklingen av webben har åt andra sidan fört med sig en ny sorts metod 

för lärandet, främst inom utbildningen, E-lärande. E-lärandet innebär att 

webbteknik används för att distribuera olika lösningar som stöder lärande 

och kunskapsprocessen. E-lärandet har också hjälpt till att skapa 

möjligheter som tidigare inte fanns för individen, nämligen möjligheten att 

kunna lära sig själv på egen tid och takt (Calder och McCollum, 1998). Och 

därför försöker man flitigt att utnyttja och utveckla e-lärandet inom 

undervisnings metoden till dess max potential för att förenkla lärandet för 

studenter. (Rosenberg, 2001). 

 

Dagens universitet erbjuder dess studenter många möjligheter för till 

exempel distansstudier. I dagsläget så har det också blivit en vardag för 

studenter för att det tillåter att en student kan läsa andra kurser parallellt och 

ger även en möjlighet för studenter att läsa vid olika universitet samtidigt 

eller utan att behöva befinna sig på plats. Distansstudier ger möjligheter för 

människor som annars inte skulle haft möjligheten att studera, t ex. arbetar 

dagtid eller andra personliga skäl. För att kunna erbjuda dessa utbildningar 

så använder sig universiteten av s.k. lärplattformar(Learning Management 

System, LMS).   
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“Learning Management System is a broad term used for a wide range of 

systems that organize and provide access to online learning services for 

students, teachers, and administrators. These services usually include 

access control, provision of learning content, communication tools, and 

organization of user groups.” Paulsen (2002). 

 
Lärplattformar fungerar som ett komplement till distansstudier, i dagsläget 

använder studenterna flera olika lärplattformar i Linnéuniversitet och idealet 

skulle vara att hela universitetet använder sig utav samma lärplattform.  I vår 

undersökning kommer utreda problemområden och föreslå hur 

lärplattformssituationen vid Linnéuniversitetet. Vi kommer också att 

diskutera i detta examensarbete e-lärande för att få fram en djup förståelse 

huruvida det kan bidrar till ett bättre lärande, med fokus på studenter på 

Linneuniversitet. Sedan är tanken också att hjälpa universitetspedagogiska 

enheten att ta fram krav och behov för en gemensam lärplattform.   

 

1.1 Bakgrund 

Här presenteras kortfattat bakgrunden till examensarbetet för att ge läsaren en 

klar bild av ämnets helhet (Bell, 2007). 

 

Den nuvarande utbildningsstruktur är hela tiden på en ständig utveckling, 

vilket beror mest på att användningen av informationsteknologi blivit större. 

Denna utveckling har revolutionerat samhällets sätt att arbeta och skapat fram 

möjligheter som tidigare inte existerat. En av möjligheterna är nämligen 

kapaciteten att kunna utveckla nya flexibla lärandemiljöer på universitet 

anpassad efter studenter.  

 

E-lärande som står för elektroniskt lärande har blivit det nya sättet att lära sig 

eftersom det bidragit med många fördelar den har till uppgift att utveckla 

utbildningen och göra den mycket mer flexibelt än vad det tidigare varit. 

Genom att koppla samman olika miljöer och tekniker för att uppnår ett 

maximalt och effektivt lärande. E-lärandet innebär att webbteknik används 

för att sprida olika funktioner och verktyg som stöder lärande och 

kunskapsprocessen i utbildningen. Det hjälper också till att skapa möjlighet 
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där individen själv kan lära sig nya kunskaper i sin egen takt oberoende av 

plats (Eriksson, Hultén och Zettergren, 2000). 

 

LMS eller lärplattform som är den visuella delen av e-lärandet, står för 

Learning Management System på engelska och är en plattform som använder 

sig ut av Informationsteknologin för att bedriva interaktionen mellan 

användare och läranderesurser (Rosenberg, 2001). 

 

I dagsläget finns det sju olika lärplattformar som används på Linnéuniversitet 

och ibland blir studenterna tvungna att använda sig utav flera plattformar 

samtidigt under sin utbildning, vilket ibland kan leda till onödiga svårigheter 

för både studenten och lärarna.  

 

Av den anledningen har Universitetspedagogiska enheten (UPE) fått i 

uppdrag att utreda lärplattformssituationen vid LNU av Linnéuniversitetet 

och på så sätt uppstod utgångspunkten för detta examensarbete. När vi 

presenterade vårt ämne för examensarbetet för vår handledare, fanns en 

styrelseledamot närvarande och gav oss förslag om att inleda ett samarbete 

med UPE, som gav oss i uppdrag att göra en undersökning på 

Linneuniversitet för att utreda lärplattformssituationen via enkäter hos 

studenterna. Undersökningen skulle föreslå hur situationen skulle förbättrats 

och med tanke på att e-lärandet hela tiden utvecklas ville vi också undersöka 

om situationen på Linneuniversitet kunde leda till ett förbättrat e-lärandet för 

studenterna.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Med tanke på att lärplattformar och e-lärandet är nya områden finns det inte 

många tidigare forskningar kring dem.  Vi har hittat få arbeten som har gjorts 

och det mesta vi hittat har bara handlat om andra universitet, det är därför vi 

valt att fokusera detta examenarbete på Linneuniversitet, eftersom vi studerar 

här.    

 

(Eriksson, Hultén och Zettergren, 2000) skriver att förändringar som hela 

tiden sker inom utbildningen och lärandet skapar nya förutsättningar om hur 

lärandet ska ske, samtidigt ökar därför kravet på kompetens. Syftet med deras 

forskning är att skapa ett diskussionsunderlag för att minska på skillnaderna 
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på hur den nya tekniken kan användas i utbildningen (Eriksson, Hultén och 

Zettergren, 2000). Problemet är dock att problemområden i det nya lärandet 

har inte har kunnat definieras med tanke på att e-lärandet hela tiden förändras 

och därmed inte garanterar samma resultat hos olika universitet.  

 

För att studenten ska få ut så mycket som möjligt av E-lärande så krävs det 

att lärarna har tillräckligt med kompetens för att använda verktygen. Dagens 

universitet har blivit tvungna att anpassa utbildningen efter den utvecklingen 

som har skett och som fortfarande pågår, för att öka utbildningsvärdet vid just 

deras universitet. Detta har lett till att lärare motvilligt blivit tilldelade 

elektroniska verktyg som de inte behärskar, då deras institution eller 

program/kurs ansvarig krävt det. Enligt en undersökning av lärare som 

använder online verktyg som gjordes på två kommunala college i USA, 

används webben varken extensivt eller intensivt under deras undervisning 

(Lane, 2007).  

 

Lärarna har en tendens att förlita sig på mer på de gamla traditionella 

utbildningsmetoder som användes när de själva undervisades än de nya.  En 

undersökning gjorde på över 2300 collegelärare visade att medan många 

använder e-post, diskussionsforum och plagiat-check program, var det ingen 

som kommunicerade med studenterna via andra nya online verktyg,(medan). 

(Jones and Johnson-Yale, 2005). 

 

1.3 Problemformulering 

 

Eftersom dagens lärplattform utvecklas ständigt och ger nya standarden har 

problemet blivit att är att en stor del av användarna inte vet hur man ska 

utnyttja plattformen fullt ut, eller helt enkelt vägrat gå över till den nya 

formen av lärandet.  

 

Resultatet blivit att studenterna lider av lärarnas inkompetens att använda en 

lärplattform. Därför är det viktigt att upplysa lärarna om hantering av 

plattformarna samt vilka svårigheter som uppstår i och med användandet av 

dessa. Men en ideal situation för många universitet är att utveckla en 

gemensam plattform eller förbättra de redan existerande för att de skall kunna 

gynna alla studenterna på lika villkor. För att undersöka situationen på 
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Linneuniversitet har därför universitetets pedagogiska enhet tilldelat oss ett 

uppdrag utreda problemområden och föreslå hur lärplattformssituationen vid 

Linnéuniversitetet kan förbättras. Ur dessa perspektiv har dessa 

frågeställningar uppstått.  

 

1.4 Frågeställning 

 

Hur bör en lärplattform se ut för att stödja e-lärandet? 

a. Utifrån samverkan med hjälp av lärplattformar 

b. Utifrån erfarenhet av kommunikation med hjälp av lärplattformar  

c. Utifrån erfarenhet av verktyg och funktioner med hjälp av 

lärplattformar  

1.5 Syfte  

 

Här presenteras examensarbetets syfte för att ge läsaren en bild över varför 

detta arbete ska genomföras (Bell, 2007). 

 

Syftet för detta examensarbete är att utreda problemområden och föreslå hur 

lärplattformssituationen vid Linnéuniversitetet kan förbättras samt undersöka 

huruvida det kan bidra till ett förbättrat e-lärandet för studenterna. En 

litteraturstudie kommer också att göras för att få fram det litterära 

perspektivet över hur lärplattformar bör utformas, och resultaten från 

datainsamlingen ska reflektera studenternas perspektiv.    

1.6 Målgrupp 

 

Universitetspedagogiska enheten vid Linnéuniversitetet har i uppdrag att med 

god kvalitet bidra till att stödja och utveckla den undervisande personalens 

pedagogiska kunskaper och färdigheter, genom kurser, seminarier, 

workshops och uppdrag från verksamheten (lnu.se). UPE är även våra 

uppdragsgivare; vi har samarbetat med dem för att utforma enkäten utifrån 

våra krav samt UPE:s krav. Eftersom vi båda har samma mål med 

undersökningen så kommer vårt resultat att vara av stort intresse för enheten.   

 

Studenterna kan sägas vara en utbildnings viktigaste aktörer med olika 

betydelser och roller. Utan studenter kan varken en läroplats finnas eller en 
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utbildning bedrivas. Olika studenter har olika utbildningserfarenheter, krav, 

behov, tankar och idéer över den egna utbildningsutformningen.  därför är det 

väldigt viktigt att ta hänsyn till deras erfarenheter, krav, behov, tankar och 

idéer och därmed anpassa utbildningen med hänsyn därtill. Detta 

examensarbetes viktigaste målgrupp är studenterna på Linneuniversitet, men 

också andra studenter runtom som kommer att ta del av perspektivet från 

studenterna på Linneuniversitet.  

 

Det finns många företag som jobbar inom verktyg för E-lärande, eftersom 

ämnet blir mer och mer aktuellt i dagsläget. Kraven på funktion och 

användarvänlighet har ökats i samband med efterfrågan på nya lärplattformar. 

Eftersom vår undersökning kommer att utföras på studenter, som är den 

största populationen av användare av deras produkter, kommer resultatet från 

undersökningen att vara till värde för dem. Utifrån resultatet kommer de att få 

en guide eller en riktlinje för vad som bör finnas i en lärplattform. 

  

Inom olika organisationer, företag eller universitet så finns det olika enheter 

eller avdelningar som ansvarar för just inköp av system. Studenter är de 

största användarna av en LMS och just därför bör man anpassa valet av LMS 

efter studenternas behov. För att en inköpare av LMS ska veta vilken 

plattform han eller hon bör köpa kommer personen att kunna använda vår 

undersökning som underlag för beslut. Vilka funktioner studenterna behöver 

för att underlätta deras tid på universitetet samt vilka LMS som har eller 

saknar funktioner som behövs. 
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1.7 Disposition  

Examensarbetet är tänkt inledas med en titelsida, som kommer innehålla en 

titel, namn på författaren, handledaren, institution och universitet. Bell, 

(2007).   

 

Kapitel 1 Introduktion: Detta kapitel beskriver vad uppsatsarbetet kommer 

att handla om och inleds med en beskrivning av bakgrund, tidigare forskning, 

problemformulering syfte, avgränsning, målgrupp, disposition, definition av 

begrepp, förkortningar samt beskrivning av nyckelord,   

 

Kapitel 2 Metod: Beskriver metodiken som kommer att användas, där val av 

metod, vetenskaplig ansats, datainsamling, urval, datainsamlingsverktyg, 

vetenskaplig kvalitet och etiska övervägande beskrivs.   

 

Kapitel 3 Teori: Den teoretiska referensramen börjar förklara om webben, 

kunskap och E-lärande för att sedan gå in och berättar om E-lärande verktyg, 

LMS, SCORM och avslutar med för och nackdelar md E-lärande.  

 

Kapitel 4 Resultat: Här redovisar vi resultat som framkommit ur vår enkät, 

resultatet visar i rubriker med tillhörande frågenummer.  

 

Kapitel 5 Analys och diskussion I detta kapitel analyseras resultatet. 

Resultatet från undersökningen analyseras och reflekteras tillsammans med 

ämnesområdet e-lärandet. Samtidigt görs återkoppling mellan det 

kunskapsbidrag som uppkommit och det problem och kunskapslucka som 

beskrevs i introduktionen. En metodreflektion görs även här också. 

 

Kapitel 6 Slutsats: I detta kapitel börjar vi med att redovisa vår slutsats och 

sedan gå igenom metodreflektion samt ge förslag till fortsatt forskning.     

 

Kapitel 7 Referens: Vi avslutar examensarbetet med referens lista samt 

bilaga (Frågeformulären) 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet på undersökningen. Här beskrivs 

allt från vetenskaplig ansats till källkritik.  

 

Under metod delen redogör man tillvägagångssättet för att granska 

problemområdet samt välja vilka metoder och tekniker som använts. Här 

beskrivs procedurer, urvalsmetoder, urvalsstorlek, val av variabler och 

säkerställande (kontroll) av resultaten samt beskriva statiska tekniker som 

använts och resultat ur dem (Bell, 2007).  

 

Metoden väljs efter utifrån arbetets mål och karaktär, eftersom ett arbete kan 

ha olika övergripande syften. Beskrivande studier är den valda metodiken för 

utförandet av detta examensarbete. Metodiken tar reda på hur något fungerar 

eller utförs, och reflekteras utifrån de frågeställningar som ställts. Motparten 

skulle vara förklarande studier, där vi tar ett stege längre, baserat på det 

resultat vi fått fram i denna undersökning för vidare forskning inom ämnet 

(Höst, Regnell och Runeson, 2006). 

 

Eftersom vårt resultat utgör vårt uppdrag hos den pedagogiska enheten och 

den är grunden till vårt examensarbete är det av stor vikt för oss att välja rätt 

metoder. Resultatet som baserar sig främst på studenternas tycke och 

erfarenheter, kommer att vara underlag för förslag hur 

lärplattformssituationen vid Linneuniversitet kan förbättras samt huruvida det 

kan bidra till ett förbättrat e-lärandet för studenterna.   

2.1            Vetenskaplig ansats 

Vi valde att använda oss utav en deduktiv forskningsansats för att få 

uppfattning om förhållandet mellan vår teori och den undersökning som 

gjorts. Utifrån arbetets syfte, som var att utreda problemområden samt föreslå 

hur lärplattformssituationen vid Linnéuniversitetet kunde förbättras 

undersökte vi på samma gång om resultatet kunde leda till ett förbättrat e-

lärandet för studenterna.  

 

För att uppnå resultatet gjorde vi en blandning av en beskrivning/ 

kartläggning och fallstudies undersökning. En beskrivning eller kartläggning 

tyckte vi var lämpligt eftersom vi ville sammanställa och beskriva det 
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studerade ämnesområdets nuvarande situation., Tillvägagångsättet är en form 

av frågeundersökning med beskrivande och förklarande syfte, och ur dess 

resultat dras ett slutligt resultat ((Höst, Regnell och Runeson, 2006).  

 

Vi valde därför också att göra utforma arbetet som en fallstudie eftersom vi 

ansåg att metoden hjälpte oss att förklara, förstå och kunna beskriva fallet 

lärplattformar generellt samtidigt utreda de problemområden som fanns och 

så sätt hitta förbättringar för framtida val av lärplattformar.  . Bell (2007) 

beskriver fallstudier som ett sätt för forskare som arbetar på egen hand att 

fördjupa sig i ett avgränsat problem under en begränsad tid. Det var därför vi 

ansåg att metoden hjälpte oss att sätta upp ramar och principer för förfarandet 

av arbetet.  

2.2              Datainsamling  

Denna del av arbetet kommer bestå av en kvantitativ och en 

litteraturundersöknings metodik för insamling av data.  

 

Kortfattat innebär kvantitativa datainsamlingsmetoden att man skapar ett 

frågeformulär där alla svar ges via givna svarsalternativ, (Höst, Regnell och 

Runeson, 2006). Oftast tittar man från en pragmatisk utgångspunkt när det 

gäller vilken metod som är bäst (Dey, 1993).  

 

Tanken för en undersökning var att använda sig av kvantitativ metodik med 

kvalitativ metod som ett komplement.  En liten kombination av bägge 

ansatser, där t.ex. en kvantitativ enkät som innehöll fritexts frågor där 

respondenten svarade med egna ord för att få fram fler åsikter och hjälpa oss 

att bilda en övergripande uppfattning av den aktuella situationen av 

problemområdet samt förbättringar. Vi tyckte att metodiken var lämpligt 

eftersom arbetet eftersträvade efter en blandning av olika sorters information.    

 

Litteratursundersökningen som gjordes hjälpte oss att fördjupa oss i 

huvudämnet, e-lärandet. Undersökningen fungerade som en grund för hela 

arbetet och gav oss en övergripande över ämnet samtidigt hjälpte till att 

undersöka vad som krävdes för ett förbättrat E-Lärandet.  
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2.3              Enkät 

För att samla in åsikter och perspektiv från en större population som detta 

examensarbete delvis kommer att göra passar enkäter väldigt bra. Enkäter 

består till stor del av fasta frågor där respondenten själv fyller i svaren (Höst, 

Regnell och Runeson, 2006). 

 

Som det framgick tidigare använde vi oss utav en enkät för att få fram 

informationen som behövs för att uppnå målsättningar och syftet som fanns. 

Därför framställde vi en enkät, som kunde ge oss det data vi behövde, 

accepteras av respondenterna och minska problem vid analys. 

Frågeställningar på enkäten var en blandning av fritext- och alternativfrågor. 

Fritextfrågor gav respondenten utrymmet att skriva ner sina åsikter utan att 

behöva välja mellan olika alternativ. De typerna av frågeställningar gav 

respondenten möjlighet att kunna skriva ner sina åsikter med egna ord och på 

så sätt fick vi ut flera åsikter.  Med alternativfrågor gav vi respondenten 

möjligheten att välja mellan ett eller flera svarsalternativ, tanken var minska 

chansen att frågor hoppas över eller att respondenterna tröttnar snabbt.  

 

Här listas några viktiga kriterier som vi tog hänsyn till vid utformning av 

frågeställningar i enkäten enligt (Höst, Regnell och Runeson, 2006):   

 

 Språket måste vara enkelt 

 Frågorna måste vara tydliga 

 Undvika långa frågor 

 Frågorna ska vara anpassade efter tid och rum 

 Frågorna ska inte vara ledande 

 Frågorna ska inte vara kunskapsfrågor 

 Frågorna måste ställas en åt gången 

 Man ska helst undvika hypotetiska frågor  

 Undvika att ha för många frågor 

 Frågorna ska baserat på ett relevant språk 
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2.3.1 Pilot-enkät 

En pilot-enkät gjordes mellan den 17:e till 18:e april. Tanken bakom enkäten 

var att höja kvalitén på enkäten samt sänka risken för bortfall. Pilot-enkäten 

skickades ut till tre studenter som fick svara på enkäten och kritisk granska 

den. Enkäten bearbetades sedan utifrån feedback från pilot-enkäten. De två 

största problemen som angavs i feedback från studenten var att enkäten var 

för långt d.v.s. innehöll för många frågor, samt innehöll för många fri-text 

frågor vilket gjorde att studenten kände sig irriterad och lat. Det andra 

problemet som togs upp var att vissa frågor inte var tydliga och ledde till att 

studenten inte förstod frågorna. Språket i enkäten var helt enkelt för formell.  

 

Utifrån kritiken utformades den nya och slutgiltiga enkäten den 18:e april, 

där vikten av ändringar låg på minskning av frågor samt enklare språk. 

 

 

2.3.2 Enkätutformningen 

 
 

Enkätöversikt 

 

Population: 30 000 

 

Urval: Studenter 

 

Plats: Linneuniversitet 

  

Tid: 19/ 04/ 2011 – 29/ 04/ 2011 

Tabell 1 

Illustrerar hur många enkäten kommer skickas ut till, till vilka det kommer 

skickas till, vart och under vilken tidsram. 
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2.3.3 Fördelar 

Genom att använda sig utav en enkät blir det snabbare och lättare att 

administrera resultatet Enkäten skickades ut till respondenternas studentmail 

där respondenternas svarade i egen takt och tid.  

Enkäten var också lättare att administrera. Genom att vi skickade ut dem via 

studentmailet sparade vi både tid och kostnader, vilket var bra då vi samtidigt 

som enkäterna var ute kunde fokusera oss på andra delar av arbetet.  

  

Enkäten utformades på ett sätt för att lättare anpassas efter respondenternas 

behov (Bryman och Bell (2005). Med tanke på att enkäten skickades ut via 

respondenternas studentmail öppnades möjligheten för dem att kunna besvara 

det i egen takt, vilket vi ansåg kunna minska på bortfallet då de behöver 

besvara frågeställningar under en begränsad tidsram.  

 

2.3.4 Nackdelar 

Eftersom enkäten skulle besvaras på respondentens egen tid fanns det ingen 

möjlighet till att assistera dem att vid eventuella funderingar (Bryman och 

Bell (2005).  Därför var det ett krav att göra enkät-frågeställningarna så klara 

och tydliga som möjligt, för att förenkla för respondenten att svara och 

undvika att vissa frågeställningar bli utelämnade.  

 

Vid utformning av frågeställningar i en enkät kan vissa frågorställningar 

upplevas som oviktiga av respondenterna, speciellt frågor som inte engagerar 

dem och gör dem uttråkade (Bryman och Bell (2005).  

 

Frågeställningarna på enkäten anpassades för att få respondenterna att känna 

sig engagerade samt förstå att ämnet berör dem, detta gjordes för att minska 

på att respondenterna tröttnar på enkäten. Med tanke på att enkätens syfte var 

utreda problemområden och föreslå hur lärplattformssituationen vid 

Linnéuniversitetet kunde förbättras handlade frågeställningar enbart om 

lärplattformar som använts på Linneuniversitet, vilket gjorde att 

frågeställningar blev viktiga för respondenterna att engagera sig i och på så 

sätt hoppades vi att alla frågorna skulle bli besvarade.  

 

Ett problem som kunde uppstå var att enkäten innehöll många frågor och 

därför begränsade vi frågeställningarna till femton huvudfrågor där några 
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innehöll några följdfrågor. Vi ansåg att för mycket frågor skulle öka risken att 

respondenterna tröttnade på frågorna och hoppade över vissa av frågorna, 

vilket i sin leder till ett ökat bortfall.   

 

Det kan hända att enkäter inte passar alla, speciellt respondenterna som har 

läs - och skrivsvårigheter och är icke svensktalande (Bryman och Bell (2005).  

 

För att få enkäten att passa alla studenterna, begränsade vi frågeställningarna 

så att de endast berörde svenska studenter och icke temporära studenter som 

kommer från andra länder. Med icke temporära studenter menade vi utbytes 

studenter som studerade här under max en eller två terminer, som inte alls var 

lika påverkade av lärplattformssituationen. För studenterna som studerat här 

mer än två terminer eller s-k- freemovers som v kunde förstå språket och bott 

i Sverige under en längre period gav vi chansen att kunna besvara enkäten. På 

så sätt skulle enkäten bli lättare att hantera då man får större utfall att jobba 

utifrån.     

2.3.5 Bortfall 

I alla enkäter uppstår det bortfall, storleken på bortfallet varierar från projekt 

till projekt. Efter man valt datainsamlingsmetoden är tanken att många som 

möjligt deltar i urvalet och när mindre än det man tänkt sig deltar kallas det 

för bortfall (Bell, 2007).  

 

Eftersom enkäten skickades ut till alla studenterna på Linneuniversitet, dvs. 

cirka 30 000 studenter och tog vi därför till några åtgärder för att minska på 

bortfallet i vår enkät: 

 Vi formulerade en introduktionstext med en beskrivning av syftet med 

enkäten 

 Vi skickade ut en påminnelse för att uppmana de som inte svarat på 

enkäten att ta sin tid och svara.  

 Utformade tydliga och korta frågeställningarna för att få alla 

respondenterna att vilja besvara dem.   

 Utformade frågeställningar som berör och är intressanta för 

respondenterna. 

 Undvek att använda sig utav öppna frågeställningar som möjligt för 

att inte tråka ut respondenterna.    
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Vi förutspådde att en viss grad av bortfall kan komma att uppstå på grund av 

en hel del anledningar. Bortfallet kan komma att bero på diverse anledningar:  

 Tiden för enkätutskicket var under påskveckan, då de flesta 

studenterna är hemma med sin familj och firar påsk.  

 Många av studenterna använder inte det officiella studentmailet, där 

enkäten kommer skickas ut, utan föredrar att använda sig utav andra 

mailkonton, så som Hotmail och Google mail.     

2.4        Urval 

Vid stora undersökningar är det viktigt med urval, dvs. att utifrån en 

population välja ut en liten del för en studie (Bryman och Bell (2005).  

 

Vid en mindre undersökning kunde vi exempelvis använda hela 

populationens resultat, men vid en större undersökning som vi gjorde blev 

populationen allt för stort för att bearbeta och därför var det viktigt med ett 

urval.  Utifrån urvalet drog vi senare slutsatser som vi hoppades representera 

hela populationens åsikt och perspektiv. Vi hade därför valt att tidigt göra ett 

urval på enkäten där valde vi ut lämpliga frågeställningar för att kunna 

besvara arbetets syfte och frågeställningar.  

 

Utifrån enkätresultatet gjorde vi ett urval av enkätfrågor där nio 

frågeställningar som var relevanta för oss valdes ut. Målet med detta var att 

frågeställningarna skulle kunna täcka nödvändig information som vi behövde 

för att kunna besvara vårt eget syfte och frågeställningar. Enkäten var ju tänkt 

att besvaras av cirka 30 000 studenterna och därför kunde det hända att 

sammanställningen av resultatet krävde mycket mer tid än det vi hade. Av 

den orsaken valde vi att endast koncentrera vår resultatsammanställning på 

frågeställningar som endast är viktiga för vårt syfte.   

2.5      Primär- och sekundärdata  

Primärdata är källor som skrivits i dess original form, såsom skrifter, 

litteratur, artiklar, forskningsrapporter, avhandlingar mm. Sekundärkällor är 

en form av hänvisning eller referat till primärkällor, såsom internetsidor eller 

bibliografiska databaser som beskriver en litteratur i ett ämne (Lunds 

Universitet, 2011). 
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Våra tänkta primärdata bestod av resultatet från vår empiri, nämligen enkäten 

som kommer utföras och sekundära data hämtat ifrån litteratur, artiklar och 

andra källor såsom internet, uppslagsverk och tidigare forskningar.  

 

2.5.1 Källkritik 

Källkritik delas upp i extern och intern granskning, där extern innebär man 

undersöker källans äkthet eller intern där källan granskas djupare.  Vilken typ 

av källa det rör sig om, är av betydelse för resultatets äkthet och validering 

(Bell, 2007).  

 

Vi var måna om vikten av att granska av våra källor, för att avgöra vilka 

källor som var relevanta och användbara. Därför utförde vi 

bakgrundsundersökningar av författarna. Vi undersökte när t.ex. när boken 

skrevs, om informationen på källan gällde än idag samtidigt hur generell är 

informationen på källan och vilka omdömen de fått av allmänheten. Vi ansåg 

att dessa punkter avgjorde vår val av källor. Vi ansåg att dessa aspekter var 

grundläggande för att säkerställa att källan var relevanta och trovärdiga.  

 

Vi använde oss också utav många icke- europeiska källor eftersom vi ville ha 

en generell information om ämnet som vi sedan använde i vår analys och 

slutsatser. Om vi bara hade koncentrerat oss på inom europeiska källor skulle 

vårt arbete vara begränsad och vi skulle inte få tillgång till tillräcklig med 

data.  En annan anledning till att vi valde att använda icke-europeiska källor 

var för att vi har studerat utomlands och användningen av lärplattformar 

användes på samma sätt som här i Sverige. T.ex. I USA respektive Syd Korea 

där vi gjorde ett utbytes år användes tillexempel plattformen Blackboard som 

också används vid Linneuniversitet. På så sätt blev våra valda källor 

relevanta och gav de informationer vi behövde för att slutföra arbetet.     

 

2.6        Datainsamlings verktyg   

Primärdata från enkäterna skapades med hjälp av online-verktyget Web 

survey som är ett online-baserat undersökningsverktyg där allting sköts via 

en webbläsare. För att kunna skapa en enkät krävs det att man skapar ett 

demo användarkonto, som kan göras gratis (Text Talk, 2009). Verktyget 

erbjuder bland annat: 
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 Möjligheten att skapa en grafisk profil med möjligheten att kunna 

välja olika färger, storlek, logotyp m.m.  

 Möjligheten att kunna använda sig utav flera administratörer som har 

olika rättigheter 

 Välja olika frågetyper, ex. fritext, skalfråga m.m.  

 Kunna göra begränsningar på enkäter, t.ex. ifall de ska vara öppna 

eller interna. Skapa helt enkelt en egen deltagarlista  

 Möjligheten att kunna skicka ut påminnelser via e-post eller vanlig 

brevpost  

 Möjligheten att skapa rapporter och presentationer för visning  

 Exportera resultatet för analys till andra program som Excel  

(Text Talk, 2009). 

 

Anledningen till att vi valde att använda detta datainsamlingsverktyg var först 

och främst för att den var både snabb och enkel att använda. Detta verktyg 

erbjöd oss de funktioner och verktyg som vi behövde för att utforma enkäten 

till skillnad från t.ex. Google DOCs som var förstahandsvalet för 

datainsamlingsverktyg. Ett stort plus var att verktyget var användarvänligt, 

vilket gjorde att vi kunde spara mycket tid och kunna fokusera på andra delar 

av arbetet samtidigt.  

 

Ett annat datainsamlingsverktyg som användes var programmet Microsoft 

Excel. Vi använde det för dataanalys av undersökningen.   

2.7     Kvalitet 

För att säkra kvalitén på uppsatsen krävdes att man hade giltiga, relevanta, 

tillförlitliga och relevanta data. Vårt val av datainsamling blev därmed en 

väldigt viktig del av arbetet, speciellt undersökningen i form av enkäten som 

utfördes. För att uppnå en så bra kvalitet på arbetet som möjligt diskuterade 

vi tillsammans kring frågeställningarna på enkäten och sedan testade vi dem 

med en pilotundersökning innan vi skickade ut den slutliga versionen. 

Tanken med testet var att de skulle skickas ut till en mindre skara av 

studenter som först svarade på enkäten och sedan gav tillbaka en konstruktiv 

kritik över frågeställningarna. Med hjälp av kritiken i hand skulle vi ännu en 

gång diskutera igenom frågeställningarna och förhoppningsvis kunna skapa 

reliabla och validerade frågeställningar till den slutliga enkäten. Genom testet 
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blev därför frågeställningarna relevanta samtidigt som de ledde till ett både 

kvalitetssäkrat resultat och trovärdiga slutsatser.   

 

2.7.1   Validitet 

Validitet är ett mått på om en fråga mäter eller beskriver det man vill att den 

ska mäta eller beskriva (Bell, 2005). 

 

En mer väl formulerad definition av validitet är att validitet är detsamma som 

”utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser 

och att de resultat och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra 

starkt stöd för de tolkningar som görs (Sapsford och Judd 1996). 

  

För att uppnå en hög validitet på vårt arbete tog vi hänsyn till några punkter 

som vi valde att gå djupare in på: 

 Vi valde att tydliggöra syftet till arbetet för att ge läsaren en 

överblick om varför vi gör arbetet 

 Vi valde att också att förtydliga arbetets kontext för att ge läsaren 

möjligheten att förstå sammanhanget 

 Vi valde att skapa relevanta frågeställningar gentemot arbetets syfte   

Dessa punkter trodde vi skulle kunna hjälpa oss att uppnå ett relevant resultat 

och slutsatser utifrån våra datainsamlingsmetoder, vilket vi trodde kunna ge 

oss en hög reliabilitet.  

 

2.7.2   Reliabilitet 

Reliabilitet eller pålitlighet är ett mått på vilken uträckning ett instrument 

eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt 

lika omständigheter. Om två olika forskare gör samma undersökning med 

samma frågor och verktyg och får samma resultat så är reliabiliteten på 

undersökningen hög (Bell, 2005). 

 

För att uppnå pålitliga resultat och slutsatser utgick vi utifrån vår källkritik 

där vi gjorde bakgrundsundersökningar av källorna och av författarna. 

Meningen med bakgrundsundersökningen var att hitta syftet med 

informationen och budskapet författarna försökte förmedla samt kontrollera 
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trovärdigheten hos dessa författare. Vi trodde att en sådan undersökning 

skulle hjälpa oss att uppnå en hög reliabilitet i arbetet.  

2.8    Etiska övervägande 

När denna sorts studier utförs är det viktigt att ta hänsyn till de etiska och 

praktiska överväganden som finns, med andra ord ska man tänka på att vid 

valet av metod för genomförande kan behandling av de som påverkas av 

studien, d.v.s. respondenterna begränsas. Det kan vara både oetiskt och svårt 

att utse slumpmässiga individer, grupper eller verksamheter i en 

undersökning, vilket begränsar aktörernas möjligt att själva välja vad som är 

relevant att delta i. Därför är det ytterst viktigt att behandla respondenterna 

med respekt för deras trygghet och värdighet för att minska på risker och 

skador (Sandberg & Faugert, 2011).   

 

För att ta hänsyn till de etiska överväganden skickade vi därför ut enkäterna 

till alla studenter på universitet, med en beskrivande text som förklarade 

enkätens syfte och tanken var att göra dessa så relevanta som möjligt. 

Frågeställningar vad gäller namn, kön och ålder valde vi att därmed inte ta 

med hänsyn till respondenternas trygghet.  
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs arbetets ämnesområde, e-lärandet. För att skapa en 

förståelse av vad ämnet verkligen innebär bryts begreppet ner i mindre 

förklarande begrepp, såsom internet, lärande, kunskap mm för att ge läsaren 

en djupare insikt i ämnet. Kapitlet ger en översiktlig bild över tidigare 

samlade kunskaper inom ämnet, visar kunskapsluckor, brister och 

möjligheter. 

 

”En teori är ett system av antaganden eller satser som beskriver den del av 

verkligheten som är studieobjektet. En teori ska utgöra en sammanhängande 

helhet utifrån vilken vi förklara eller förstå en så stor mängd av existerande 

information om det studerade objektet som möjligt.” (Patel och Davidson, 

2003, sid. 23).  

3.1    Introduktion 

Nuvarande utbildningsstruktur är på en ständig utveckling, med hjälp av 

användningen av internet, kommunikationen och informationsteknologi. 

Dessa delar är grundläggande delar i lärandet och undervisningsstrategier, 

speciellt på många av dagens universitet. Många strävar efter att bli globala 

och skapa virtuella strategier, medan för andra handlar det om att använda 

internet för att kontrollera ekonomin eller kombinera det med traditionella 

modeller för undervisning (Ryan, Scott, Freeman och Patel, 2000).   

 

Många av de nordiska länderna har länge försökt satsa pengar på IT i 

utbildningen, men tyvärr har inte de praktiska resultaten av satsningar kunnat 

bevisas. För att kunna stabilisera IT som verktyg i utbildningen krävs det en 

stabil kunskapsbas och att satsningarna fortsätter (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007).    

 

3.1.1 Webben 

Khan skriver att webben är ett de av mest snabbväxande verktyget i historien 

och växer snabbare än alla andra teknologier. Till exempel tog det 38 år för 

att radion att uppnå 50 miljoner användare medan det bara tog 4 år för 

internet allmänheten (Ryan, Scott, Freeman och Patel, 2000). Webben har 



  
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

blivit ett kraftfullt verktyg, globalt, interaktivt samtidigt viktigt för fördelning 

av information (Khan, 2007). 

    

”Funktion på Internet som gör det möjligt att snabbt hämta information av 

olika slag” (Nationalencyklopedin, 2011). 

 

Webben har revolutionerat samhällets sätt att arbeta och skapat fram 

möjligheter som tidigare inte existerat. En av möjligheterna är nämligen 

kapaciteten att kunna utveckla nya flexibla lärandemiljöer på universitet 

anpassad för studenter (Khan, 2007). Webben ger samtidigt stöd åt det som 

kallas öppet lärande (Open learning), som innebär att det nuvarande lärandet 

uppkommer när själva individen lär sig på egen tid, takt och plats. Det vill 

säga att internet har gett individen förmågan och potential att själv bestämma 

hur, vart och när egenlärandet skall ske (Calder och McCollum, 1998).  

3.1.2 Lärande 

För att förstå sig på vad begreppet lärande innebär, är det viktigt att samtidigt 

förstå sig på hur den mänskliga naturen fungerar. I likhet med andra 

biologiska organismer kan människan också ses som dynamiska 

självorganiserade system som försöker överleva i en fientlig värld med 

många potentialer och paradoxer. För att överleva i en sådan värld krävs det 

att dessa dynamiska självorganiserade systemen anpassar sig och informeras 

om hur deras värld fungerar.  

 

I en sådan värld kan lärande ses som ett ständigt pågående biologisk 

anpassning som realiseras för att uppnå mål. I människan uttrycker sig 

anpassningen som tydligast, och innebär att människans behov att lära sig 

leder till att de hela tiden söker nya omgivningar, aktiviteter och vanor. 

Människans vilja att lära sig hjälper människan att också skapa sig mentala 

system för lösning av problem, sätta upp mål, praktisera nya färdigheter, 

reflektera, hitta på nya idéer samt kunna kommunicera med varandra (Ryan, 

Scott, Freeman och Patel, 2000).   

 

Det finns två sorters lärande som är väldigt viktiga för lärandet; 

 Individuellt lärande: Individens interaktion med läromaterial, t.ex. 

genom litteratur, television, telefon m.m. 



  
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

 Socialt lärande: Här sker interaktionen mellan 2 eller flera människor 

om läromaterial (Ryan, Scott, Freeman och Patel, 2000).   

3.1.3 Kunskap  

Under den pågående biologiska anpassning uppkommer det som kallas för 

kunskap. Begreppet kunskap kan delas in i fyra olika sorters kunskaper; 

kunskaper som lärs via fakta, processer, koncept och principer. Kunskapen 

kan också delas in i fyra huvudfärdigheter; kognitiv, psykomotorisk, reaktiv 

och inaktiv. Dessa sorters kunskaper och färdigheter arbetar gemensamt för 

att detaljerat forma scheman för att beskriva vad som lärts och undvika 

uppstående svårigheter (Ryan, Scott, Freeman och Patel, 2000).   

3.2 E-lärande 

 
”E-lärande skapar flexibla utbildningsmiljöer för individers eller gruppers 

interaktiva lärande med IT som en bärande del” (Eriksson, Hultén och 

Zettergren, 2000, sid 12). 

 

Förkortningen e-lärande står för elektroniskt lärande, ett begrepp som blivit 

allt mer populärt i samhället på grund av dess många fördelar. Utvecklingen 

av Informationsteknologin har bidragit till många fördelar och förändringar i 

samhället, som till exempel underlättat globaliseringen genom att förenkla 

långa kontakter mellan olika individer. Andra förändringar som IT bidragit 

med är att konkurrensen inom utbildning har ökat, vilket har förändrat 

individens förmåga att ta till sig och hantera information (Eriksson, Hultén 

och Zettergren, 2000). 

 

Informationsteknologin har omvandlat information och gjort det digital t.ex.  

 Bidragit till att tv, datorer, telefon och tidningar nu ingår i samma 

nätverk 

 Kommunikationen har blivit decentraliserad eller mobil, vilket gör att 

man inte behöver vara i samma rum för att kommunicera med 

varandra.  

 Media har blivit interaktivt, förr i tiden var en konversation mellan 

individen och radio eller tidning omöjligt, men med hjälp av IT är 

detta nu möjligt (Eriksson, Hultén och Zettergren, 2000).  
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Som det utgår tidigare är lärande en ständigt pågående biologisk anpassning 

för att uppnå mål eller skaffa sig nya kunskaper). Därför är den traditionella 

lärande inte längre den enda alternativen vid lärande, utan lärandet kan ske 

genom informella medel. Sådana inlärningsprocesser blir tänkbara och 

resultatrika genom IT, som är en grundläggande del för e-lärandet (Eriksson, 

Hultén och Zettergren, 2000).   

 

E-lärandet har till uppgift att göra utbildningen flexibel, därför är det viktigt 

att koppla samman olika lärande miljöer för att uppnå ett maximalt och 

effektivt lärande som möjligt. Dessa miljöer måste därmed ge utrymme för 

individens egna studier och tankar, där en diskussionsgrupp kan tolka och 

bedöma kunskap. Dessa miljöer måste också kopplas samman med 

informationsteknologin för att bland utöka kommunikationsmöjligheter. Det 

gör att lärandet anpassas till ett visst förhållande, tid  och takt för studenten. 

(Eriksson, Hultén och Zettergren, 2000).    

 

Det unika med e-lärandet är inte bara sättet att arbeta, utan 

informationsteknologin i sig är grundläggande när det gäller att till exempel 

forma ett kursinnehåll eller utveckla nya läromål. Eftersom e-lärandet skapar 

fler riktlinjer skapas det samtidigt möjligheter för individen eller gruppen. e-

lärandet kan användas på olika sätt, på internet, via e intranät, virtuella 

klassrum, nätverk, cd-skivor och USB. Den kompletterar det traditionella 

lärosättet med hjälp av:  

 

 Röst/Ljud: Cd, mp3, Ipod, radio, kassettband, telefon, 

audiokonferens, stereo m.m. 

 Video: Filmklipp, rörliga bilder, tv, webkamera mm. 

 Data: Google documents, Skype, web-cam, net meeting, chat mm. 

(Eriksson, Hultén & Zettergren, 2000).      

Dessa hjälpmedel hjälper till att stimulera lärandet och förståelsen. (Eriksson, 

Hultén och Zettergren, 2000). 

3.2.1   E-lärandet på universitet med hjälp av CMC 

E-lärandet har med hjälp av information teknologin gett möjligheten för 

separata studenter att kunna förenas i tid, online och tillgången till 

tillgängliga läroresurser överallt.  
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CMC beskrivs som en process som individen använder för att skapa, utbyta 

och uppfatta information med hjälp av telekommunikation som underlättar 

kodning, överföring och avkodning av meddelanden. CMC ändrar i helhet 

den naturliga kommunikations teknik, vilket är av en stor vikt för samspelet 

mellan människor och kommunikationen som ska medlas.  Det ger en stor 

flexibilitet speciellt i lärandet då den fokuserar på en blandning av 

människor, teknik, processer och effekter. Med hjälp av CMC fokuseras den 

sociala aspekten av kommunikationen istället för hård- och mjukvaror delen. 

CMC har också till uppgift att förenkla interaktionen, både osynkroniserade 

och synkroniserade. CMC är därför inte bara ett verktyg som strukturer 

sociala relationer, utan också utrymmet inom vilket relationer uppstår och 

verktyget som individen använder för att använda dessa relationer. 

Romiszowski. Alexander & Mason, Robin (2001). 

 

En av de viktigaste skillnader i CMC är synkroniserade (i realtid) och 

osynkroniserade (fördröjd tid) kommunikation. Synkroniserade 

kommunikation innebär t.ex. att två människor har ett ansikte mot 

ansikte diskussion, eller pratar i telefon eller online föreläsning. För att få 

denna sorts kommunikation att fungerar krävs en mjukvara. Denna sorts 

kommunikation är därför till en stor nytta i utbildningen då t.ex. lärare och 

studenter kan kommunicera direkt till varandra. Den kommunikation som har 

dominerat utbildningen är den osynkroniserade eller off-line-kommunikation, 

t.ex. epost som skrivs i realtid och kan läsas när som helst. Romiszowski. 

Alexander & Mason, Robin (2001). 

 

CMC underlättar också komplexa processer av interaktionen mellan 

deltagare, genom att kombinerar permanenta karaktären av skriftlig 

kommunikation med hastigheten, och talad kommunikation, till exempel via 

telefon. Inom CMC är interaktion och feedback alltid tillgänglig, på så sätt är 

kommunikationen inte begränsad. Romiszowski. Alexander & Mason, Robin 

(2001).   

 

3.2.2   E- verktyg i lärandet 

Utvecklingen av e-lärandet kräver ständigt nya verktyg, vilket påverkar och 

spelar en väldigt stor roll i lärandet. Med tanke på att utvecklingen sker så 

snabbt kan det hända att gårdagens verktyg blir gamla idag, därför har det 

varit viktigt att hela tiden hänga med i utvecklingen. Dessa verktyg har hjälpt 

till att främst skapa funktionella virtuella klassrum, s.k. lärplattformar. 

Lärplattformar är den vanligaste komplement av det webbaserade e-lärandet 
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på universitet, och erbjuder därmed några funktioner och verktyg: (Eriksson, 

Hultén och Zettergren, 2000): 

 

 Infotek/ Bibliotek: Här kan läraren dela med sig av föreläsningar, 

filer, dokument eller andra relevanta länkar som studenterna kan ta 

del av. Studenterna kan också använda denna funktion till att till 

exempel leta litteratur, databaser och andra material som berör det 

egna lärandet (Eriksson, Hultén och Zettergren, 2000).   

 Diskussions forum: funktioner erbjuder deltagarna en s.k. realtids 

kommunikation, som innebär att två eller flera parter är online 

samtidigt. Det kan ske mellan studenter emellan eller student med 

lärare. Parterna kan fråga varandra eller bifoga information som de 

vill dela med sig (Eriksson, Hultén och Zettergren, 2000).   

 E-post: står för elektronisk post och har använts länge som 

kommunikationsmedel mellan olika deltagare. Här skickar studenter 

ett meddelande, förfrågan eller liknande. Den senaste utvecklingen av 

e-posten har gjort att det uppkommit funktioner som gör att man kan 

bifoga alla sorters filer, både text och ljudfiler (Ryan, Scott, Freeman 

och Patel, 2000).    

 Chat: Verktyget erbjuder två sorters Chattfunktioner; time-delayed 

Chat som fungerar som så att deltagarna behöver inte vara online eller 

aktiva samtidigt för att kommunicera, utan frågor och svar skickas när 

det passar deltagarna bäst. Det andra funktion är det som kallas för 

synkroniserade Chat som kräver att alla deltagare är online samtidigt. 

Fördelen med Chattfunktionen är att studenterna kan kommunicera 

med varandra samtidigt, även om de befinner sig på helt olika ställen 

och tid (Ryan, Scott, Freeman och Patel, 2000).           

 Presentationer av deltagarna: Funktionen erbjuder ett utrymme där 

både lärare och studenter kan lägga in information om sig själva med 

bild, text eller länk till en personlig hemsida. Denna funktion är 

väldigt viktigt speciellt för distansstudenter då man ibland inte alls 

träffas (Eriksson, Hultén och Zettergren, 2000).     

 Forum för inlämning av uppgifter: Funktionen erbjuder en 

inlämningsmöjlighet för uppgifter för studenterna. Funktionen 

underlättar dels rättningen och betygsättning av uppgifter samtidigt 

minimeras antalet epost till lärarna (Eriksson, Hultén och Zettergren, 

2000).     



  
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

 Sökfunktion: Funktionen erbjuder både studenterna och läraren 

möjligheten att kunna söka litteratur, databaser och andra material 

(Eriksson, Hultén och Zettergren, 2000).     

 Anslagstavla och kalender: Funktionen ger möjligheten för lärarna 

att skriva viktiga datum och händelser till studenter samtidigt som de 

kan se tidsschemat för en kurs (Eriksson, Hultén och Zettergren, 

2000).       

 

3.3   Learning Management system (LMS) 

LMS står för Learning Management System, en applikation som använder sig 

utav Informationsteknologi för att interaktionen mellan användare och 

lärande resurser (Rosenberg, 2001). Det finns många olika benämningar för 

en LMS som t.ex. 

 

VLE - Virtual Learning Environment 

CMS – Content Management System 

LCM – Learning Content Management System 

CWE – Collaborative Working Environment 

 

I Sverige kallar vi det för lärplattform. En lärplattform är ett arbetsverktyg för 

både lärare och studenter, den är ett obegränsat arbets- och samarbetsverktyg, 

som kan användas både i och utanför utbildningen. Lärplattformen hanterar 

information, kommunikation samt pedagogiskt arbete på webben.(Spetz, 

2007)  

 

Det finns ett flertal diverse typer av interaktioner och funktioner som en LMS 

hanterar. Rosenberg (2001) säger att en LMS måste innehålla dessa 11 

kärnfunktioner: 

  

1. ”En gemensam online kurskatalog” 

En katalog som innehåller all data om hela kursen som t.ex. läroplan, elever, 

schema. Användarna ska kunna söka obegränsat och få information om 

kursen, kursformat, tiden, innehållet i kursen, vilka den riktar sig mot, 

förkunskaper, eventuella kostnader, plats, etc. Fördelen med en online 
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katalog är förutom att man får tillgång till allt på samma ställe, så kan man 

upptäcka redundans lättare, bättre underhållning och lättare återanvändning.  

 

2. ”En gemensam online registreringssystem”  

Kan variera från registrering av klassrum och online övning, kan även 

innehålla val av tid eller plats, betala eventuella avgifter, deltagarlista, 

ändrade lokaler, inställda lektioner eller ändring av registrering och 

dokumentation av färdig deluppgift för kursen. 

 

3. ”Ett utvärderingsverktyg av kompetens”  

Ett system som inkluderar ett ”diagnosverktyg” som kan ha en 

förkunskapstest för potentiella användare där man kan bedöma om personen 

är lämplig eller har behörigheten för kursen. De kan också bedöma sitt 

lärandekrav mot en kompetensmodell, och även låta chefer och kamrater göra 

liknande bedömningar så att de får en insikt i viktiga utvecklingsbehov.  

 

4. ”Möjlighet att starta och spåra e-lärande”  

Ett system som har tillgång till e-learning applikationer och starta de åt 

användaren, se till att datorn är ordentligt konfigurerad (hårdvara, mjukvara, 

plug-ins, etc.) mot programmet. Systemet måste även kunna följa 

användarens utveckling. 

 

5. ”Lärandebedömning”  

Systemet ska innehålla en stabil utvärderingskomponent som kan bedöma 

kompetensnivån eller kunskap som användaren har uppnått baserad på 

deltagandet. Det kan även ge utvecklingsbar feedback, och även ändra 

läroplanen beroende på feedbacken.  

 

6. ”Hantering av olika material”  

Istället för att skriva ut kursmaterial varje gång en kurs blir tillgänglig, så ska 

systemet innehålla ett bibliotek med kursmaterial som användaren ska kunna 

få tillgång till via nedladdningar före studietillfället. Med noggrant 

övervakande håller man innehållet aktuellt och tillgängligt både för 

nuvarande och gamla studenter.   
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7. ”Integrerade Knowledge management resurser”  

Förutom klassrum och online kursmaterial så ska systemet kunna erbjuda en 

specifik KM (Knowledge management) resurs baserad på användarens 

behov. Med andra ord, ska systemet kunna distribuera både information och 

instruktions resurser. För produkter som inte är i elektronisk format så ska 

systemet innehålla en funktion där användaren ska kunna beställa hem 

litteraturer.  

 

8. ” Instrument för informationskompetens”  

Systemet ska kunna användas som ett instrument för information om 

kompetens hos specifika grupper eller anställda. När en chef t.ex. vill ta reda 

på hur många anställda som har utbildning i ett specifikt 

programmeringsspråk så ska de kunna göra en s.k. Query(fråga) i systemet. 

Detta underlättar vid beslutsfattande om strategisk arbetskraft. Det kan även 

uppmärksamma överkvalificerade eller underkvalificerade i verksamheten 

och hjälpa till att flytta de till rätt arbetsmiljö. 

 

9. ”Skräddarsydda rapporteringar”  

Möjlighet att kunna göra en Query i systemet för att få tillgång till unika 

web-baserade artiklar relaterat med e-lärande. Det är viktigt att 

administratörerna får tillgång till information som kommer att gynna deras 

arbete och att det sparas i systemet. 

 

10. ”Stödja av kunskap och samverkan”  

Förmågan att bygga, spara och hantera kunskapsgrupp (medlems 

information, rekommenderad lärandeprogram för gruppen, diskussion eller 

chat verktyg, länkar till rådgivare och coacher, etc.) är väsentlig.  

 

11. ”System integration”  

Systemet måste kunna arbeta integrerat med verksamhetens HR (Human 

resource) och andra system som används. Det kan gå så långt att det 

inkluderar ERP (Enterprise resource planning) system från People Soft, SAP, 
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Oracle, etc. Men det betyder även att systemet måste kunna integrera med 

mindre system, även hemma-gjorda. Kompabilitet med verksamhetens egen 

e-post, schemaläggning och andra produktivitetsmjukvara är också essentiell. 

3.4   För- och nackdelar med e-lärande 

E-lärande kan låta som en väldigt attraktivt miljö för studenter, men det finns 

fördelar och nackdelar med det, för att ta reda på om e-lärande passar alla så 

måste ta hänsyn till dessa punkter.  

 

3.4.1 Fördelar 

E-lärande för med sig flera fördelar, främsta fördelen är att studenter kan 

bedriva sin utbildning från alla platser där det finns tillgång till dator och 

internet anslutning, samt möjligheten till att studera i egen takt. Med andra 

ord, arbetsuppgifterna i kursen kan schema läggas med hänsyn till arbete eller 

familj. Eftersom E-lärande sker via webben så behöver studenterna inte vara 

fysiskt närvarande därför kan restider och resekostnaden minskas drastiskt. 

E-lärande öppnar även för flexibel kommunikation via ett gemensamt forum 

där studenterna kan kommunicera och kontakta kurskamrater och lärare i en 

chat-rum. E-lärande kan innehålla olika inlärningsstilar och underlätta 

lärande genom olika aktiviteter. Både lärare och studenter anser att E-lärande 

främjar ett bättre samspel mellan elever och instruktörer än i stora 

föreläsningskurser. Användaren utvecklar även dator och internet kunskap 

som kommer att komma till nytta i framtiden. Genom att klara av online eller 

data-beroende kurser skapar studenten även mer ansvar om dess utbildning. 

(NAIT, 2011)   

 

3.4.2 Nackdelar 

Eftersom E-lärande kräver ansvar och disciplin så är det inte något för allt, 

studenter med låg motivation eller dålig studie-vana kan komma att hamna 

efter i utbildningen. Utan rutiner från en traditionell klassrumslektion kan 

studenten bli förvirrad gällande aktiviteter och deadlines i kursen. En annan 

nackdel är att studenten kan känna sig isolerad från läraren och kurskamrater 

då man inte fått träffats fysisk. Det finns även en risk att lärarna inte finns 

tillgänglig när studenterna behöver hjälp. Långsamt internet anslutning, äldre 

datorer eller studenter med dålig data vana kan leda till problem, tillgången 
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till kursmaterial kan påverkas samt det kan leda till svårigheter med 

användning av online applikationen. Även uppgifter och labbar kan vara svårt 

att förklara i ett virtuellt klassrum (NAIT, 2011).   
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4 Resultat 
”I detta kapitel tolkas och redovisas resultatet från enkätundersökningen i 

form av diagram och tabeller med tillhörande kommentarer” 

 

Vad gäller de fritext svar som vi fick har vi vid samma eller liknande svar så 

har vi valt att visa endast en av de, studenterna fick i enkäten nämna vilken 

lärplattform deras svar var riktad mot, men nästan alla valde att inte göra det, 

detta ledde till redundans i resultatet, då studenter använder olika plattform 

och eftersom alla plattformar är olika. Vad gäller frågorna om studenterna är 

nöjda eller missnöjda med en lärplattform så kunde vi hitta att en student är 

missnöjd och saknar en funktion som en annan student var nöjd med. Även 

här uppkommer problemet från att studenterna inte skrivit vilka plattform 

som de kommenterade om. 

 

 

4.1 Enkätundersökning 

Resultatsammanställning av enkätundersökningen 

Antal deltagande (population): 30 000 

Antal respondenter: 369  

Bortfall: 29 631  

Urval: Studenter 

Plats: Linneuniversitet 

Tid: 20/ 04/ 2011 – 29/ 04/ 2011 

Tabell 2 

Illustrerar hur många enkäten skickades ut till, vilka, vart och under vilken 

tidsram samt vilka som svarade. 

 

Enkätundersökningen sändes ut till samtliga studenter på Linneuniversitetet; 

antalet uppskattas till ca 30 000 studenter. Enkäten bestod av 15 

frågeställningar varav en andel innehöll följdfrågor och studenterna fick nio 

dagar på sig att besvara enkäten. Av 30 000 studenter var det endast cirka 1 
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%, det vill säga 369 studenter som lämnade svar på enkäten, vilket gav ett 

stort bortfall på enkäten. Bortfallet blev därefter hela 91,87 % av 

undersökningens potentiella respondenter. 

 

 4.2 Vilka lärplattformar används  

Figur 1 

Antal svar på frågan: 368 

Figur 1 illustrerar andelen studenter med erfarenhet av användning av 

lärplattformar samt vilka lärplattformar de använder sig utav. 

Frågeställningen gav respondenten möjligheten att kunna välja bland flera 

svarsalternativ, eftersom olika kurser kan använda sig utav olika 

lärplattformar.  

 

De lärplattformar som studenterna har mest erfarenhet av är Moodle, 

Blackboard 9 och Blackboard 8; 198 studenter använder Moodle, följt av 102 

och 91 användare respektive för de två Blackboardversionerna.   Plattformar 

som HELP, Adobe connect och Voyager hade studenterna minst erfarenhet av 

med sammanlagt 7 användare. De andra lärplattformarna hade varierande 

resultat i undersökningen där Learngate och FirstClass låg närmast de mest 

använda lär plattformarna på Linnéuniversitetet.  

 

 

 

0

100

200

198 

49 

102 

13 

91 

3 

46 
14 3 1 

1. Vilka lärplattformar har du erfarenhet 

av/används i dina kurser? 

Moodle Learngate Blackboard 9 Distansakademin

Blackboard 8 HELP FirstClass Itslearning

Voyager Adobe Connect



  
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

 

 

 

 4.3 Hur studenterna bedriver sina studier 

 
Figur 2 

Antal svar på frågan: 362 

 

Eftersom enkäten var inriktad mot alla studenter är det viktigt att veta vilka 

som studerar på distans och vilka som studerar på campus. Denna 

frågeställning är viktig för att kunna få reda på studenternas attityd gentemot 

användningen av elektroniska medel för lärandet eller lärplattformar. Figur 2 

visar att 283 av respondenterna studerar för närvarande på campus och 79 gör 

sina studier på distans.    
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4.3 Hur inlämning sker  

 
                                                      Figur 3 

Antal svar på frågan: 365 

En av frågeställningarna handlar om studenternas tillvägagångssätt vid 

inlämning av arbetsuppgifter till sina lärare. Frågeställningen gav 

respondenten möjligheten att kunna välja bland flera svarsalternativ eftersom 

inlämning av material kan ske på olika sätt. 193 studenter lämnar in sina 

arbetsuppgifter genom att lämna in sitt paper, 286 väljer att mejla medan 238 

föredrar att använda sig utav lärplattformar för inlämning.   

 

 4.4 Hur studenterna får reda på studieresultat 

Figur 4 

Antal svar på frågan: 368 
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Att få reda på sitt studieresultat är en viktig del i en students utbildning, 

därför är det viktig att få reda på hur de tar del av deras studieresultat. 

Frågeställningen gav respondenten möjligheten att kunna välja mellan flera 

svarsalternativ, eftersom man kan få reda på studieresultatet på flera sätt. 

Bland dem som svarat på enkäten får 87 reda på sina studieresultat muntligt, 

199 via e-post, 208 via lärplattformar och 170 via webben.   

 

 

 

 

 

 

 

 4.5 Kommunikationen med lärare  

Figur 5 

Antal svar på frågan: 369 
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Kommunikationen mellan olika aktörer vad gäller lärande är också av 

betydelse, därför användes denna frågeställning för att ta reda på hur lärare på 

Linneuniversitet kommunicerar med sina studenter.  

 

Frågeställningen gav respondenten möjligheten att kunna välja mellan flera 

svarsalternativ, eftersom kommunikationen sker på massa olika sätt. Av 

totala 369 respondenter ansåg 78 % att läraren kommunicerade med dem via 

E-post, 3 % via pappersbrev med post, 9 % via telefon och sms, 45 % via 

information på webben, 83 % via lärplattformar, 97 % via 

studentadministrationen, 6 % via medel som Skype eller dylikt, 12 % via 

Adobe connect, 4 % via videokonferens, 1 % via Facebook eller annat externt 

webbforum, 48 % vid personliga möten och 70 % kommunicerade med sina 

lärare genom gemensamma samlingar, som föreläsningar eller i grupp.   

 

 

 

 4.6 Kommunikationen mellan studenter  

 

Figur 6 

Antal svar på frågan: 368 
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Under en studentens tid i universitetet utsätts de för många olika övningar 

och uppgifter, enskilt eller i grupp. Samverkan mellan studenterna har 

därmed blivit standard under utbildningen och därför krävs det att studenter 

kommunicerar med varandra.  

 

För att ta reda på vilka medel som används för kommunikation bland 

studenterna har denna frågeställning ställs. Frågeställningen gav 

respondenten möjligheten att kunna välja flera svarsalternativ, eftersom det 

inte bara finns ett sätt för kommunikation mellan studenterna, utan flera 

olika. Bland 369 respondenterna kommunicerar 83 % via fysiska träffar, 62 

% via telefon och sms, 72 % via E-post, 50 % via lärplattform, 32 % via 

Skype eller dylikt, 5 % via Adobe Connect och endast 1 % via 

videokonferens.  

 

 

 

 

 

 

 4.7 Tillgång till kursmaterial 

Figur 7 

Antal svar på frågan: 369 
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Att en student får tillgång till kursmaterial kan vara avgörande för studentens 

utveckling, sett till studieresultat. Därför ger denna frågeställning en bild över 

hur studenterna får tillgång till sina kursmaterial. Eftersom det finns flera 

olika sätt att få tillgång till sina kursmaterial ger frågeställningen 

respondenten möjligheten att kunna välja mellan flera svarsalternativ. Bland 

de 369 respondenter får 58 % av studenterna sina kursmaterial via utdelning 

av papper, 5 % via post, 33 % via E-post, 80 % via lärplattform och 24 % via 

en enskild kurshemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.8 Studenterna tillfredställning av lärplattformar   

8.  Hur tillfredsställd är du generellt med användning av lärplattformar? 

 

 My

cket 

Nöj

d 

Nöjd Ingen 

åsikt 

Missnö

jd 

Mycket 

missnöjd 

Använder inte 

denna lärplattform 

 

 

 

 

Moodle 34 118 12 25 13 77 

Blackboard 9 7 48 19 33 8 113 

Blackboard 8 10 38 25 19 7 123 

FirstClass 4 31 10 11 3 155 

Learngate 15 27 10 4 3 150 

Distansakade

min 

2 2 9 2 0 169 

HELP 2 3 9 1 0 169 

Itslearning 4 4 10 1 1 137 
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Tabell 3 

Antal svar på frågan: 369 

I och med att studenterna använder sig utav olika lärplattformar är det viktigt 

att ta reda på om deras attityd gentemot användningen av lärplattformar. 

Frågeställningen gav respondenten möjligheten att kunna välja mellan flera 

svarsalternativ, eftersom studenterna kan ha erfarenhet av flera utav de listade 

lärplattformarna. Tabellen illustrerar hur många som är nöjda eller inte nöjda 

med användandet av lärplattformen. Generellt sätt är många studenter nöjda 

med användningen av den lärplattform de har erfarenhet av, men för vissa 

plattformar fanns det många bortfall. Till exempel under lärplattformen 

HELP, saknades en hel del åsikter från respondenter och på vissa punkter 

saknades helt enkelt åsikter.  

 

4.9 Verktyg och funktioner 

Figur 8 

Antal svar på frågan: 366 

 

De tidigare frågeställningarna ställdes för att ta reda på vilka lärplattformar 

studenterna använde sig utav samt om de var nöjda med användandet av det. 

Denna frågeställning ställs för att ta reda på om de lärplattformar som 

används av studenterna erbjuder de funktioner och verktyg som behövs för att 

klara av sin utbildning. På denna fråga svarade endast 366 studenter, där 205 

ansåg att de lärplattformar de använder ger dem de funktioner och verktyg 

som behövs för att klara av deras utbildning, medan 56 ansåg att 
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9. Anser du att lärplattformen erbjuder 

dig funktioner och verktyg som behövs 

för att klara av din utbildning? 

JA NEJ VETEJ



  
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

lärplattformar inte gjorde detta och 53 av dem inte hade någon som helst 

aning om lärplattformarna ger dem de funktioner och verktyg som behövs för 

att klara av sina utbildningar. 

 

En följdfråga ställdes därefter för att ta reda på vad som saknas och vad de 

förväntar sig utav en lärplattform samt ta reda på om lärplattformarna är 

användarvänliga. Med tanke på att flera studenter saknade samma funktioner 

och verktyg, har redundanssvar tagits bort och resultat har delats upp i två 

olika listor; en som listar verktyg och funktioner som saknas och en som 

listar krav på användarvänligheten på lärplattformen. Resultatet blev som 

följande:   

 

4.9.1 Följe fråga I 

Ur följe frågan fick vi fram att det var många verktyg och funktioner som 

studenterna eftertraktade. Enligt respondenterna saknades flagg funktioner i 

kalendern, med flagg funktioner menar de att alla händelser ska finnas i 

kalendern som t.ex. deadlines, lektioner, och salar. Studenterna vill att 

inspelade material ska finnas tillgängligt, både som live funktion samt 

inspelning av gamla föreläsningar och att man ska kunna ha tillgång till 

gamla kvarstående kurser så man kan gå tillbaka och tenta av den. 

Studenterna ville även att man ska kunna ladda hem kurslitteraturer via 

lärplattformen.  

 

Utöver det så klagade studenterna att flera funktioner som fanns inte funkade, 

Wiki funktionen fungerade inte oftast och att när den funkar så håller den i 

cirka 1-3 minuter innan allt togs bort automatisk. Även i kommunikations del 

saknades flera verktyg och funktioner, studenterna eftertraktar en 

interaktions-plan där de ska kunna utbyta idéer och hjälpa varandra, privat 

rum för studenter endast där lärarna inte ska kunna läsa samt verktyg för 

muntligt kommunikation mellan studenter och lärare. Studenterna saknade 

även möjligheten att ta bort avslutade kurser från personliga listan, möjlighet 

till video samtal för distansstudenter och bättre stöd för mobiler och ett 

integrerat webmail med plattformen. En viktig funktion som saknades var 

även en instruktions funktion där man lär sig hur man ska använda 

plattformen.  
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Ur samma fråga fick vi även fram deras behov för användarvänlighet. Ett 

stort problem var att saker och ting låg utspridda i lärplattformen, studenterna 

vill att allt ska samlas på ett ställe, bättre anpassning till ändamålet där man 

inte ska behöva spendera mycket tid för att leta upp en funktion. De vill att 

allt ska ligga på samma sida vid inläggningen, dvs. betyget, kurser, schema 

och tentamen anmälan etc. En lösning som en respondent gav förslag på var 

att man ska införa en personlig "skrivbord" i plattformen där man kan spara, 

sortera och märka dokument. Ett annat problem som många klagade på 

handlade om inläggningen, de är tvungna att logga in flera gånger beroende 

vad de vill hitta t.ex. 1 gångs inloggning ska gälla för mittLNU, ladok och 

webmail. Vissa lärplattformar saknade även möjlighet till inlämning av 

uppgifter via lärplattformen och filhanteringen saknar stöd för flera typer av 

filer.  

 

Utifrån resultaten låg vikten på dessa 5 punkterna: 

1. 45 studenter klagade på att det var svårt att hitta i plattformen och ville 

att allt skulle vara samlad på ett ställe.  

2.  36 studenter klagade på att man måste logga in flera gånger för 

mittLNU, ladok och email.  

3.  30 studenter tyckte att det saknas verktyg för kommunikation mellan 

studenter och lärare.  

4. 28 studenter saknade tillgång till gamla kurser i plattformen. 

5. 13 personer klagade på lärarnas hantering av lärplattformen. 

 

Vissa studenter klagade mycket på lärarens kompetens att använda sig utav 

en lärplattform och många bland dem satte det som ett krav för att de skall 

kunna utnyttja lärplattformar tillfullo. Många ansåg ändå att verktygen finns, 

men utnyttjas inte på ett bra sätt av lärare på grund av deras saknade 

kompetens.  En respondent skrev: 

  

"Egentligen ja men de kursansvariga är i allmänhet alldeles för dåliga på att 

utnyttja funktionerna på rätt sätt, skapa en överblickbar kurs med olika 

moment där allt är samlat och så grundläggande saker som att spara 

material på rätt ställa, döpa filerna till lämpliga namn så att det går att hitta, 

välja lämpliga filformat som inte förutsätter viss programvara (pdf eller 

liknande borde vara regel på alla filer), följa kontinuitet i diskussionstrådar 
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och inte skriva svaret i en ny tråd, skriva lämpliga titlar på inlägg mm. 

Generellt behövs verkligen utbildningsinsatser på hur verktygen ska 

användas, därefter kan studenterna nog får ännu större nytta av dem” 

(Respondent nummer 104, 2011) 

 4.10 Information och funktioner  

10.  Hur tillfredsställd är du generellt med att hitta och förstå information och funktioner i 

lärplattformen?? 

 

 Mycket 

Nöjd 

Nöjd Ingen 

åsikt 

Missnöjd Mycket 

missnöjd 

Använder inte denna 

lärplattform 

 

 

Moodle 28 98 23 29 6 76 

Blackboard 9 7 45 28 19 8 100 

Blackboard 8 10 29 19 16 3 199 

FirstClass 8 21 10 2 2 130 

Learngate 13 22 10 2 1 132 

Distansakademi

n 

3 1 6 2 0 142 

HELP 1 1 6 1 1 128 

Itslearning 4 5 9 0 3 107 

Tabell 4 

Antal svar på frågan: 369 

 

Frågeställningen ställdes för att ta reda på de generella åsikterna vad gäller att 

hitta och förstå information och funktioner i lärplattformarna. 

Frågeställningen gav respondenten möjligheten att kunna välja mellan flera 

svarsalternativ, då många använder sig utav olika lärplattformar i olika 

kurser. Svaren i tabellen varierar väldigt mycket och generellt sätt är anser 

många studenter tillfredsställda med att hitta information och funktioner på 

lärplattformarna de har erfarenhet av, och på vissa lärplattformar saknas helt 

enkelt åsikter.    

 

Två följdfrågor ställdes där det ena frågeställningen ställdes för att ta reda på 

vad studenterna är nöjda med när det gäller att hitta och förstå information 

och funktioner i lärplattformen och den andra frågeställningen handlar om 

vad studenterna är missnöjda med när det gäller att hitta och förstå 

information och funktioner i lärplattformen.  
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4.10.1 Följe fråga I & II 

 

F.1 Vad är du nöjd med när det gäller att hitta och förstå information och 

funktioner i lärplattformen? 

 

Antal svar på frågan: 154 

 

Studenterna är nöjda med att lärplattformen utvecklas hela tiden där nya 

funktioner tillkommer, plattformen är även lätt tillgängligt och enkelt, allt 

finns samlad på samma ställe. Trots att allt finns samlad på samma ställe så är 

det bra struktur, man kan även göra en uppdelning av kurserna där olika 

delmoment är uppdelade i färg.  Varje kurs har en egen sida där hela kurs 

innehåll finns tillgänglig under hela tiden kursen går. I kurs sidan är finns det 

även mapp för inlämningar och kurs delmoment. Lärarna i kursen kan även 

lägga upp föreläsningar och kursdeltagarna kan dela med sig av material 

mellan varandra. Plattformen har även stöd för olika format på kursmaterial i 

t.ex. både docx, pdf eller xls. I helhet är studenterna nöjda med att 

plattformen är en bra möjlighet att hämta hem information.  

 

Studenterna är även nöjda med kommunikations möjligheter som plattformen 

erbjuder. Plattformen underlättar för kommunikation mellan studenter och 

lärare, det finns enskilda chat-rum för olika grupper, forum och samtalsrum 

för alla där man kan rådfråga andra i kursen. Det finns även möjlighet att se 

vilka som är online.  

 

Vid inloggning i plattformen uppkommer en ruta med nya händelser, där man 

även ser anslag på första sidan där anslagstavlan är kopplat till webmail är 

bra enligt studenterna. Vid händelse i plattformen får man en notis via e-post. 

Även "Favorit" funktionen är bra då studenterna anser att man kan förenkla 

användningen av plattformen. Generellt sett så finns det oftast bra 

information beroende på lärare enligt studenterna.  

 

 

 

Utifrån resultaten låg vikten på dessa 5 punkterna: 

1.  30 var positiva till att plattformen ständigt utvecklas.  

2.  26 ansåg att plattformen var lättillgängligt och enkelt att använda där 
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allt fanns samlad på samma ställe.  

3. 25 Var nöjda att kurserna har sina egna sidor där de hade tillgång till 

kursmaterialet under hela tiden som kursen går.  

4.  21 personer var nöjda med att få notiser via e-post vid händelse i 

lärplattformen. 

5.  10 personer var nöjda med att det fanns ett gemensamt forum för 

kursdeltagarna. 

 

F2. Vad är du missnöjd med när det gäller att hitta och förstå information 

och funktioner i lärplattformen? 

Antal svar på frågan: 145 

 

Studenterna saknar envägs kommunikation från lärare-student samt 

diskussioner mellan studenter, därav saknas även stödet för webkamera för 

video samtal. I chatten så saknas även ljudsignal vid nya händelser i chatten, 

så man kan minimera utan att missa något, man ska även kunna se om någon 

håller på att skriva ett meddelande. Det saknas även notiser för nya händelser 

som t.ex. meddelande eller nya filer som lagts upp av läraren dock får man 

ofrivillig uppdatering via e-post när någon gjort ett inlägg i vissa forum. 

 

Studenterna är även missnöjda med flagg-systemet i plattformen då den inte 

fungerar som den ska. Vad gäller kurs sidorna så saknas filtrering av filer, 

gamla blandas ihop med nya vilket leder till svårigheter för att hitta det man 

vill. Funktionen för delning av dokument mellan gruppdeltagarna vid 

inlämnings uppgifter saknas, man kan inte heller ta bort gamla kursmappar 

som inte längre används. Det saknas också indelning för mappar för t.ex. 

föreläsning och inlämning. Plattformens Wiki-funktion slutar att fungera när 

det blir för mycket text, den blir svåröverskådlig och det går inte att klistra in 

formaterad text från Words utan att texten blev förvrängd. Det tar alldeles för 

lång tid för att få svar på anrop samt för snabbt automatisk utloggning.  

Andra funktioner som inte fungerar är länkar, schemat uppdateras inte, 

plattformen kraschar ofta samt inspelningar tar tid och funkar inte ibland, 

lästa trådar står fortfarande som olåsta. Även logga ut knappen funkar inte 

som den ska, man kan komma in och redigera sitt konto efter utläggningen. 

Moduler saknas periodvis och den svenska sidan och engelska sida innehåller 

olika information.  
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När det kommer till användarvänligheten så är studenterna missnöjda med att 

plattformen är för avancerad och svår att använda. Att man måste logga in på 

olika ställen beroende på vad man är ute efter, trots att det gäller samma kurs 

och utbildning. Det krävs även för ånga onödiga steg för att ta sig mellan 

olika mappar, resultat och uppgifter, samt när man är inne på ett dokument 

och vill backa ett steg måste man börja om från startsidan. Studenterna anser 

även att det är svårt att ladda upp filer, hitta nya filer som läggs upp och att 

det är svår navigerad. När man är inne i plattformen så ändras utseendet för 

mycket beroende på var man klickar vilket leder till svårigheter att hitta 

tillbaka till där man var innan. Vad gäller schemat så får man inte den 

uppdaterad automatisk utan måste leta upp den, vilket är en lång process då 

plattformen är klumpig utformat och har en visuellt dålig design. Generellt 

anser studenterna att de olika plattformarna är instabil, svårt för nybörjare 

och skulle vilja att det fanns en introduktion för användning av plattformen.  

 

En annan sak som studenterna är missnöjda med är lärarnas användning av 

plattformen. De anser att det är svårt för lärare att använda då vissa 

bestämmer sig för att sluta använda den mitt under kursens gång, vissa har 

inte koll på vart de lägger dokument och deras oförmåga att använda och 

utnyttja alla funktioner. Studenterna anser att lärarna saknar rutin och det 

borde finnas en struktur för att minska problem mellan olika kursmoment. 

Samtliga behöver gedigna utbildningar i hur plattformar fungerar.  

  

Utifrån resultaten låg vikten på dessa 5 punkterna: 

1.  41 studenter tyckte att plattformen var för avancerad och svår att 

använda. 

2.  28 studenter var missnöjda att man måste logga in flera gånger för att 

hitta olika saker, trots att man redan loggat in. 

3. 21 studenter klagade på lärarnas oförmåga att använda plattformen. 

4. 18 ansåg att deras plattform var instabil. 

5. 13 studenter ansåg att det krävdes för många onödiga steg för att ta sig 

mellan olika mappar, resultat och uppgifter.  
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyserar vi och diskuterar resultatet från undersökningen 

och med hjälp av teori diskuterar vi samtidigt hur resultatet kan och på vilket 

bidra med ett förbättrat e-lärandet. 

 

 

Eftersom utbildnings strukturen hela tiden genomgår ständiga utvecklingar 

som gör att gamla lärosätt och perspektiv avvecklas och anpassas till det nya 

krävs därför en hög kompentens bland både lärare och studenterna.  Dessa 

utvecklingar sker för att tillfredsställa studenter och öka deras möjligheter till 

lärande, genom att ta hänsyn till deras behov och åsikter. E-lärandet är ett 

steg i en sådan utveckling som snabbt utvecklas och blivit ett kraftfullt 

verktyg på dagens universitet. E-lärandet ger studenterna en möjlighet till en 

flexibel lärande anpassad efter egen förmåga, tid och takt.  

 

Det skapat en öppen inlärning som inte kräver en fysisk närvaro eller dylikt 

utan kan ske när och var som helst. Detta gör också att vikten av bra 

lärplattformar som används överallt på universitet blivit viktigare. Via dessa 

lärplattformar får studenterna möjlighet till nyare och snabbare information 

som i sin tur skapar kunskaper i lärandet, därför är det väldigt viktigt att 

kursansvariga förstår hur informationsteknologin som resurs medför nya 

möjligheter för lärande och utnyttja det fullt ut  

 

En del studenter är fortfarande fast vid det traditionella lärandet och anser det 

vara mest väsentliga för deras lärande. Vissa har kanske inte haft chansen att 

använda lärplattformar fullt ut eller inte helt enkelt haft möjligheten.    Andra 

studenter som använt sig utav lärplattformar har större vana vid det nya 

lärandet. Därför anser vi att det är ytterst viktigt att finna ett samspel mellan 

det traditionella lärandet och e-lärandet för att utforma flexibla strukturer för 

lärandet för att alla studenter på något sätt kan utnyttja och lätta på deras 

inlärning. . Av den anledningen var undersökningen som vi gjorde hos 

studenterna på Linneuniversitet grundläggande för att belysa deras perspektiv 

och åsikter för framtida val eller utformningar av lärplattformar. Resultatet på 

undersökningen har lagt viktigt på tre grundläggande faktorer för ett 

tillfredställande lärplattform och e-lärande.  faktorerna är samverkan, 

kommunikation och verktyg och funktioner med hjälp av lärplattformar. 

Tanken är med dessa faktorer att kunna ge en generell bild över hur 



  
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

lärplattformar fungerat och varför faktorerna hjälper till att skapa 

tillfredställande lärplattform och e-lärande.  Vi anser att dessa faktorer skapar 

viktiga riktlinjer för lärplattformar utifrån studenternas perspektiv samtidigt 

som de besvarar våra frågeställningar och syfte.  

 

Introduktion: Studenter och deras erfarenhet avlärplattformar (fråga 1 

och 2, 8) 

 

Erfarenhet är ett begrepp som många anser vara ensidig och osäkert som 

kunskapsbas, eftersom erfarenheter är baserad på individens egna vetande 

och tro. .. Vi håller med om att erfarenhet kan vara ensidig ibland men vi 

anser dock att erfarenhet är ett hjälpmedel som hjälper individen att skapa sig 

olika idéer och förhållanden genom att tillsammans med andra människor 

individer med olika erfarenhet tillsammans länkar samman deras erfarenheter 

och försöker hitta en balansgång för en gemensam tillvaro och utveckling. Av 

den anledningen ansåg vi att det var grundläggande att skaffa fram studenter 

på Linneuniversitet erfarenheter av användning av lärplattformar för att 

upplysa om deras lärplattformssituation och samtidigt skapa en gemensam 

uppfattning för framtida eller val utformning av lärplattformar. Vi tror att 

studenternas olika erfarenheter av användning av lärplattformar avgör hur 

mycket och djup de använder lärplattformarna, vilket vi anser vara bra 

eftersom dessa olikheter skapar i sin tur kraftfulla verktyg på lärplattformarna 

och förbättrar e-lärande.  

  

Vi ställde fråga 2 i undersökningen för att få reda på om studenterna studerar 

på campus eller på distans. Resultaten visade att 78 % av studenterna 

bedriver sin utbildning på campus medan 22 % på distans. Vi tyckte att 

frågeställningen var väldigt relevant, eftersom det kan ha spelat en stor roll i 

fråga om erfarenhet och användning av lärplattformar. Sett till Ryan, Scott, 

Freeman och Patel(2000) teori ska en lärplattform kunna erbjuda möjligheten 

för separerade studenter att kunna lära sig i egen tid, takt och plats, därför tror 

vi att distansstudenter har påverkats och fortfarande påverkas mycket mer av 

användandet av lärplattformarna än vad campus studenterna gör. 

 

För det första finns det många olika orsaker till studenters val av hur och vart 

deras utbildning ska bedrivas. Förvissa kan jobbet vid sidan av studierna 

påverka.  Andra kanske inte trivs i campus miljön och väljer att helt enkelt att 
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bo kvar hemma och bedriva studierna på distans. Utifrån resultaten har vi 

konstaterat att många distansstudenter väljer platsen för utbildningen för att 

kunna anpassa sitt studerande i sin egen tid, takt, och plats. Detta ställer 

därför stor krav på en ökad användning av informationsteknologi i lärandet 

för att lärandet skall utnyttjas maximalt som i sin tur erbjuder flera viktiga 

funktioner och möjligheter till lärandet. Men av dem 78 % som studerar på 

campus anser vi att många av dem mer eller mindre använder sig av 

lärplattformar dagligen, eftersom vi tror att många studenter inte orkar 

anstränga sig fysiskt varje dag.  Många vill helst lära sig obunden av tid, plats 

och kunna ha en större frihet. Vi tror därför också att många av studenter som 

använder sig av lärplattformarna blir mer produktiva och få mer gjort på 

mindre tid då de lösgör sig från fasta tidsramar som finns i det traditionella 

lärandet. 

 

Som vi nämnt tidigare tror vi att distansstudenter påverkas lite mer än 

campus studenter när det gäller erfarenhet av lärplattformar, och detta innebär 

att deras förståelse och lärande ökas med kraven på att lärplattformarna 

erbjuder verktyg och funktioner som är tillfredställande.  

Vilka lärplattformar har du erfarenhet av/används i dina kurser? Var en 

frågeställning som ställdes till studenterna för att skapa en överblick över 

vilka lärplattformar studenterna har erfarenhet av därför att Linneuniversitet 

använder sig utav flera olika lärplattformar. Som vi Studenternas olika 

erfarenheter av lärplattformar beror mycket på om de studerar på campus 

eller distans. Resultaten visar att de lärplattformarna som användes mest var 

Moodle, Blackboard 8 och 9. Detta beror på att dessa lärplattformar fungerat 

bra och varit mest lämpligt för de olika kurserna som har ges på de olika 

institutionerna på universitet.  Dessa plattformar har uppfyllt kriterierna för 

ett maximalt och effektivt lärande, som skapat flexibilitet i utbildningen.  

 

En av de viktigaste grunderna för e-lärandet är ju att erbjuda studenterna 

utrymme för det egna studie och funderingar för tolkning och bedömning av 

kunskap. Ett annat perspektiv till varför dessa lärplattformar använts är mest 

var att dessa lärplattformar är det universitetet väljer att basera sina kurser på, 

exempelvis är Blackboard 9 en vidareutveckling av Blackboard 8, och 

lärplattformar som använts minst kan orsaken vara att de är nya och saknas 

användarerfarenhet hos de olika institutionerna på universitetet.   

 



  
 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

Hur tillfredsställd är du generellt med användning av lärplattformar? Är 

en annan frågeställning som ställdes och sett till de mest använda 

lärplattformarna är många studenter generellt nöjda med användandet av 

lärplattformarna. Vilket kan tolkas som att e-lärande vid Linneuniversitet är 

tillfredställande genom lärplattformar studenter har erfarenhet utav. E-

lärandet har via lärplattformar kommit med nya möjligheter som inte 

påverkas av tid och rum, och samtidigt erbjuder studenter en möjlighet till att 

själva upptäcka, utveckla, utforma och dela sin kunskap på en annan nivå. 

Med tanke på att större delar av studenter på Linneuniversitet var generellt 

nöjda med lärplattformar de erfarenheterna av och vi anser därför att dessa 

uppfyller de grundläggande kraven för deras lärande.   

 

Rosenberg (2001) tog upp elva kärnfunktioner som grundläggande för en 

funktionell och tillfredställande lärplattform. Dessa funktioner gäller som 

grund och är därmed väldigt viktiga för ett fungerande Lärplattform. En 

fungerande lärplattform bidrar med en hög kvalité på utbildningen som i sin 

förenklar lärandet för studenterna.   

 

   

5.2              Faktor 1: Samverkan med hjälp av lärplattformar 

(Fråga 3, 4, 7)  

 

Ordet samverkan har olika betydelser beroende på personer och syfte. Och 

definitionen på samverkan kan t.ex. betyda verka tillsammans, samspel, 

samarbete m.fl. I detta arbete innebär samverkan en utgångspunkt för 

utvecklandet av bra och tillfredställande lärplattformar som fungerar mot 

studenternas krav och förhoppningar. Detta betyder med andra ord att i en 

fungerande lärplattform bör det ske en samverkan mellan ansvariga för 

lärplattformarna, studenterna och lärarna för informations byte . Eriksson, 

Hultén och Zettergren (2000) skrev för att en lärplattform ska kunna 

tillfredsställa och främja studenternas lärande krävs det då att plattformen tar 

hänsyn till vissa delar som är viktiga för samverkan som epost, 

infotek/bibliotek mm. Detta för att kunna stimulera lärandet på ett och annat 

sätt och förenkla på kunskapsdelningen. 
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Det unika med e-lärandet är att det skapar riktlinjer för att kunna forma 

innehållet i olika kurser, och de flesta av dagens universitet utformar sina 

kursinnehåll på ett sådant sätt så att det förenklar samverkan genom 

kunskapsutdelningen, kommunikation, spridning av material, inlämning av 

uppgifter och dylikt. Därför är det av stor vikt att se till att samverkan 

fungerar bra och att strukturen av kurserna med hjälp av lärplattformar ska 

gynna alla studenter vare sig de studerar på campus eller distans. Genom att 

till exempel studenterna kontinuerligt får tillgång till sina föreläsningar, 

dokument, studieresultatet, kursmaterial eller liknande visar en välfungerande 

lärplattform.  

 

För att ta reda på hur samverkan verkligen fungerar bland studenterna på 

linneuniversitet fungerar ställdes därför frågorna Hur sker inlämningen av 

arbetsuppgifter till läraren? Hur får du reda på ditt studieresultat? Hur får 

du tillgång till kursmaterial? Vi ansåg att dessa frågor skulle ge en 

helhetsbild över hur samverkan har fungerat och fungerar på 

Linneuniversitetet bland studenterna. Sett till resultatet lämnar exempelvis 40 

% av studenterna sina arbetsuppgifter till läraren i pappersform, 33 % via 

lärplattform och resten genom mail. Resultatet visar också att många 

studenter får reda på sina studieresultat genom lärplattformar, e-post eller 

genom webben. Dessa resultat bevisar att lärplattformar tar över allt mer av 

studenternas lärande, vilket gör att fysiska kontakter mellan aktörerna i en 

utbildning minskar.  

 

Vad innebär detta egentligen för e-lärande? Vi anser därför att dessa resultat 

har en stor betydelse eftersom många studenter lämnar in uppgifter eller får 

tillgång till kursmaterial antigen via lärplattformen eller webben, vilket 

betyder att samverkan i e-lärandet blir allt mer viktigt som verktyg i lärandet. 

Detta gör att E-Lärandet blir allt viktigare och samtidigt bidrar med ökad 

motivation och deltagande i utbildningen samt ett ökat samarbete mellan 

studenterna.  

 

Att lärplattformarna ger studenterna möjligheten att till exempel hämta ut 

sina studieresultat, när som helst få tillgång till kursmaterialet eller ha 

tillgång till egen personlig sida ökar tillfredsställelsen av användandet av 

lärplattformarna. Tillfredsställelsen ökar studenternas vilja att vilja lära sig 

mer, vilket vi tror påverkar och utvecklar studenternas inlärningsförmåga på 
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ett positivt sätt. Inlärningsförmåga som individen har innebär inte bara 

förmågan att lära sig ny information och nya kunskaper, utan bidrar också till 

en mognad, ändrad tankesätt som hjälper till att utveckla förmågan att kunna 

behandla olika typer av information. Med hjälp av samverkan som gör att 

studenternas självstyrda lärande ökar, gör att studenten tar mer ansvar för sitt 

lärande och kan därmed arbeta mer självständigt.  

 

5.3 Faktor 2: Kommunikation med hjälp av lärplattformar (5,6) 

 

Kommunikationen är en av de viktigaste delar i en funktionell lärplattform 

och fungerar som en både viktig och positiv faktor i studenternas lärande. 

Med en bra kommunikations möjligheter ökas reflektionsmöjligheter, 

samverkan och ökad kunskapsutbyte mellan studenterna. Studenterna på 

Linneuniversitet bedriver sina utbildningar på olika sätt, har olika bakgrund, 

erfarenheter och har olika kunskaper.  Därför anser vi att en funktionell och 

tillfredställande lärplattform kunna erbjuda fler än några 

kommunikationsmöjligheter i form av E-post, chat, forum m.fl. Om olika 

kommunikationsmöjligheter finns förbättras även möjligheterna för 

studenterna att studera oberoende av tid och rum, vilket överensstämmer med 

vad e-lärandet står för.  

 

Begreppet CMC, Computer Mediated Communication är den del av e-

lärandet som enligt Ryan, Scott, Freeman och Patel (2000) innebär att 

telekommunikations medel tillsammans med datorer och digitalt nätverk för 

att skapa nya verktyg för kommunikation på lärplattformarna. Det innebär att 

kommunikationen blir en väsentlig del av lärandet och innebär att individer 

utbyter idéer, tankar och information med varandra.  Genom att studenterna 

kommunicerar mellan sig och sina kursansvariga ökar studenterna känsla 

över att deras åsikter blir hörda. 

 

Vi ställde därför studenterna frågeställningar om hur kommunikationen sköts 

på de olika kurserna på de olika utbildningarna. Vi ville ta reda på vilka 

kommunikations medier som används eftersom samverkan som vi tidigare 

nämnt kräver att studenterna har en kommunikation med varandra, med tanke 

på att information mellan lärare och studenterna är viktiga för att alla  ska 
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känna sig trygga och ges möjlighet att nå kunskapsmålen.  Resultatet visar att 

kommunikationen mellan studenterna och lärare sker främst via e-post, via 

lärplattformar och vid gemensamma föreläsningar etc. Studenterna 

sinsemellan kommunicerar vid fysiska träffar, via telefon, SMS, epost och 

lärplattformar.  Här ser vi en skillnad på hur kommunikationen mellan de 

olika aktörerna sker, och vi tror att det beror på främst att studenterna har 

lättare att komma i kontakt med varandra än med lärarna.   

 

Många studenter träffar till mestadels sina lärare under föreläsningar eller 

dylikt. Oftast finns det ingen tid efteråt till att kunna kommunicera eller ställa 

frågor till läraren, därför tror vi att skicka e-post till läraren eller 

kommunicera med läraren via lärplattformar blir enklare för studenterna. 

Mycket av kommunikationen beror också på vart och hur studenterna 

studerar; att studera på distans eller campus kan ha en stor betydelse. Av den 

orsaken att 78 % av studenterna på Linneuniversitet bedriver sin utbildning 

på campus och 22 % på distans kan kommunikationen reflekteras till deras 

erfarenhet av användningen av lärplattformar. Campus studerande studenter 

har mycket lättare att kommunicera med varandra då de kanske träffar 

varandra mer än vad distansstudenter gör. Campus studerande kan träffas på 

biblioteket, pubar, träningslokaler runt om på universitetet och därför blir 

kommunikationen mellan dem mycket enklare.  

 

Kommunikation med lärarna blir också betydligt enklare för campus 

studerande då de bara kan besöka deras arbetsrum, vilket kan vara svårt för 

en distansstuderande. På det sättet varierar kommunikations medier mellan 

studenterna och lärarna men därför anser vi att kommunikationen är en viktig 

del i E-Lärandet och bör därför utvecklas på lärplattformarna som används på 

universitet.  

 

Vi lever i ett samhälle där spridning av information blivit väldigt viktigt och 

människan ökat sitt behov av att kommunicera på längre avstånd med 

varandra eller sina lärare, därför bör lärplattformarna vara utformade på det 

sättet att de gynnar det. E-ärandet bidrar till att kommutationen blivit både 

decentraliserade och mobila, vilket gör att man inte behöver vara i samma 

rum för att kommunicera med varandra och på det sättet borde 

kommunikationen på lärplattformarna bygga därefter. Genom förbättrad 

kommunikation blir samarbetet mellan alla parterna större samtidigt som 
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idéer och diskussioner förbättras genom att studenterna och läraren ges 

möjligheten att prata och reflektera kring deras lärande.   

5.4 Faktor 3: Verktyg och funktioner med hjälp av lärplattformar 

(9, 10)  

I takt med att utvecklingen av webben uppstår det samtidigt nya funktioner 

och verktyg som blir viktiga i lärplattformarna, och i och med att studenterna 

kommer ifrån olika bakgrund, förhållande, lärostilar krävs det att det finns en 

stor flexibilitet i lärandet för att hålla en bra balans i kunskapen, och denna 

flexibilitet skapas genom att lärplattformarna hela tiden tar del av nytt 

verktyg och funktioner. Vi har både analyserat och diskuterat tidigare att 

studenterna har olika erfarenheter av användning av lärplattformar som kan 

reflektera deras användning och perspektiv kring det, därför är det viktigt att 

ta del av utvecklingen för att kunna tillfredsställa dem.  

 

Verktyg och funktioner hjälper till att främst skapa funktionella virtuella 

klassrum, som fungerar som de traditionella klassrummen. Rosenberg (2001) 

tog uppleva kärnfunktionerna som behöver finnas i dessa virtuella klassrum, 

exempelvis gemensamma online kurskatalog, komponenter för bedömning av 

kompetens m.m. Dessa funktioner blir väldigt grundläggande i utveckling av 

tillfredställande lärplattformarna med hjälp av nya verktyg.  

 

Vi frågade studenterna på Linneuniversitet om lärplattformarna som de hade 

erfarenhet av erbjöd dem funktioner och verktyg som behövdes för att kunna 

klara av deras utbildning. Resultatet visade att mer än hälften ansåg att 

lärplattformarna inte erbjöd dem tillräckligt med funktioner och verktyg, 

medan en mindre skala ansåg att de erbjöds tillräckligt med funktioner och 

verktyg för att klara av utbildningen. Vi diskuterade därför kring varför 

många inte var nöjda med funktioner och verktyg på lärplattformarna och vi 

kom fram till att detta kunde bero på att studenterna har olika erfarenheter av 

lärplattformar och det kan hända att många av respondenterna är erfarna vid 

användandet av Moodle, och andra Blackboard. De olika lärplattformarna 

används till olika syften och av olika institutioner, därför kan till exempel 

vissa funktioner och verktyg som finns på Blackboard saknas på Moodle. 

Och på det sättet tror vi att många studenter som inte var nöjda kanske skulle 

vara nöjda om de hade erfarenhet av andra lärplattformar än de hade 

erfarenhet av.  
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Vi hade en följdfråga som ställdes för att ta reda på vilka funktioner och 

verktyg studenterna saknade på lärplattformarna. Resultatet visade att några 

av de saknade funktioner och verktyg var bland annat stöd för de nya 

mobilerna, möjligheten till live föreläsningar eller att elektroniska 

kurslitteraturer som kan lättare laddas hem. Dessa verktyg tror vi i framtiden 

utvecklas och finnas med på framtida lärplattformar.  

 

Ett annat perspektiv som uppstod gällde information och funktionshantering 

på lärplattformar. Att hitta information och funktioner anser vi spelar stor roll 

när det gäller utformning och användning av lärplattformar, eftersom dessa 

informationer och funktioner kan användas som vägledning under 

studenternas lärande. En frågeställning ställdes därför för att ta reda på 

generella åsikterna om hur det är att hitta och förstå information och 

funktioner i lärplattformarna. Två andra följdfrågor ställdes för att ta reda på 

vad studenterna var nöjda eller missnöjda med.  

 

Resultatet visade att många var nöjda med att lärplattformar som de hade 

erfarenhet av var det lätt att hitta och förstå information och funktioner. 

Många tyckte att lärplattformarna var enkla och lättillgängliga, hade bra 

struktur etc. Av de som var missnöjda klagade många på att det saknades en 

sorts envägs kommunikation från lärare-student samt diskussioner mellan 

studenter. Vi diskuterade tidigare att e-lärandet har till uppgift att kombinera 

olika inlärningsstilar, underlätta lärande genom olika aktiviteter, 

informationer och funktioner. För att dessa ska fungera krävs det att hänsyn 

tas till de åsikter som studenterna har och därefter försöka utveckla 

funktionella och tillfredställande lärplattformar. Genom att ta hänsyn till 

studenterna skapas en trygg miljö där studenterna kan samverka och 

kommunicera, vilket höjer deras kunskaps nivå och användning av 

lärplattformarna.   
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6 Slutsats  

Arbetets syfte var är att undersöka problemområden och föreslå hur 

lärplattformssituationen vid Linnéuniversitetet kan förbättras samtidigt 

undersöka om det kan bidra till ett förbättrat e-lärandet för studenterna. De 

problemområden som uppkommit har först och främst handlat om att vissa 

funktioner och verktyg saknats samtidigt som användarvänligheten på 

lärplattformarna inte varit tillräckligt tillfredsställande för studenternas 

behov.  

 I helhet har lärplattformarna som använts på linneuniversitet fungerat bra 

och för att föreslå hur lärplattformssituationen kan förbättras samtidigt 

undersöka om det kan bidra till ett förbättrat e-lärandet för studenterna har vi 

utifrån studenternas behov och teoretiska perspektivet diskuterade vi upp tre 

faktorer som vi ansåg vara grundläggande när det gäller val eller 

utformningen av lärplattformarna; Samverkan, kommunikation och 

funktioner och verktyg.  Tar man hänsyn till dessa faktorer tror vi främjar 

lärande och förbättrar e-lärandet. För att få en bra samverkan mellan 

studenterna och lärplattformen krävs det att lärplattformen erbjuder 

studenterna en möjlighet till att kommunikation, hämta kursmaterial, ta reda 

på studieresultat samt erbjuda studenten ständigt tillgång till lärplattformen.  

 

Med faktor kommunikation innebär det att lärplattformen måste erbjuda 

tillräckligt bra och många olika kommunikationsmöjligheter för att underlätta 

samverkan och studenternas kommunikation med varandra samt med lärarna. 

E-post, diskussionsforum, chat-funktioner några exempel på 

kommunikationsverktyg som bör finnas. 

 

Med faktor verktyg och funktioner innebär det att lärplattformen måste ha 

tillräckligt många funktioner och verktyg som studenten behöver, men ett 

problem är dock att eftersom studenterna har olika erfarenhet av olika 

lärplattformar händer det att funktioner och verktyg som finns tillgängliga i y 

finns inte i x. Även vad gäller funktioner och hitta information i 

lärplattformen så måste det vara enkelt och användarvänligt. Med tanke på att 

webben utvecklar ständigt nya funktioner och verktyg är det viktig att 

lärplattformen följer med i utvecklingen som t.ex. att lärplattformarna skall 

kunna fungerar i en mobil miljö.  
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Lyckas man följa dessa tre faktorer och kombinerar dem med 

Rosenbergs(2001) elva kärnfunktionerna över vad som skall finnas i en 

lärplattform har vi därför dragit slutsatsen att man kan då utforma en 

tillgänglig och tillfredställande lärplattform för alla studenterna oberoende 

plats och tid. Vi tror att detta inte skulle sätta krav på att studenterna höjer 

sina IT-kompentens på något sätt för att kunna använda sig utav en sådan 

lärplattform.  

 

6.1                Metodreflektion 

Att välja den kvantitativa metoden i form av enkäten var självklart i vårt fall 

då vi är ute efter att undersöka studenternas perspektiv på lärplattformar.  

Eftersom det krävdes en stor teoriunderlag samt tillräckligt med studenter vad 

gäller studentpopulation som svarade anser vi att våra resultat är relevanta 

och vi är nöjda med våra resultat.  Vi blandade en fritext- och alternativfrågor 

för att kunna få fram djupare åsikter från studenterna och det tycker vi att vi i 

stora drag har lyckats få fram. Som vi nämnde i metodavsnittet så ska en 

ideal enkät innehålla både kvantitativa och kvalitativa frågor. 

 

Under genomförandet hade vi samarbete med UPE som har underlättat för 

oss att nå alla studenterna och under utformning av enkäten. Vi valde dock en 

dålig tidpunkt att skicka ut enkäterna på då det var under påsk och de flesta 

studenterna hade åkt hem till familjen och övergett student e-posten för 

veckan. Ett annat problem vi hade var att enkäten skickades ut av 

kommunikationsavdelningen, som studenterna är vana att ignorera e-post 

från. Eftersom många studenter anser att e-post ifrån kommunikations 

avdelning oftast inte är viktig, så har detta tillsammans med övriga orsaker 

den största anledningen till vårt höga bortfall.. 

 

Vi skickade ut enkäten till 30 000, men fick bara tillbaka 369. Andra orsaker 

till det höga bortfallet tror vi har berott på att vissa av frågorna inte har väckt 

intresse hos respondenterna, då vissa studenter som inte alls använder sig 

utav lärplattformar inte finner intresse till att svara på enkäten.   Till nästa 

gång har många studenter gett förslag på att vi måste förtydliga syftet med 

enkäten samtidigt som vi själva ger våra namn klart och tydligt, för det skulle 

det vara underlätta för studenterna samt ge de en anledning till att faktiskt 

besvara enkäten. Det skulle ha varit intressant att genomföra en större 
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undersökning med en annan metod än den vi valde. En djupare intervju med en 

elev från varje institution med olika bakgrund kanske skulle ge oss en annan 

slutsats än det vi har. 

6.2   Förslag till fortsatt forskning  

Dagens universitet erbjuder fler distanskurser/program än någonsin, på några 

år har e-lärande verktyg utvecklats explosivt främst tack vare LMS, och 

kraven på ny teknik blir allt större. Men med krav på ny teknik medföljer 

även kraven på kompetens för att utnyttja den nya tekniken. Under vår 

undersökning stötte vi på ett problem mellan LMS och lärare, utifrån våra 

resultat har vi fått fram att lärarna faktiskt inte kan eller utnyttjar LMS till 

dess fullo. Detta beror kanske ej på verktyget som sådant utan problemet 

ligger mer på att användarna inte har tillräckligt med kompetens för att kunna 

använda den fullt ut. När en lärare inte kan utnyttja ett verktyg på rätt sätt är 

det studenterna som får ta konsekvenserna.  

 

Dagens LMS utvecklas ständigt med nya funktioner och vissa kräver mer än 

andra vad gäller användandet av lärplattformen, t.ex. Moodle, den mest 

använda lärplattformen i Linnéuniversitet kräver att läraren ska ha lite 

kunskap inom programmering för att kunna använda det på rätt sätt. Detta 

kan vara problematiskt för ett universitet när det söker efter den rätta 

lärplattformen utan att veta om plattformens specifika tekniska områden. 

Problemet ligger då inte på verktyget utan hos användarna själva. Här ser vi 

ett potentiellt ämne för vidare forskning: Är dagens lärare verkligen 

kvalificerade att använda sig utav en lärplattform i deras utbildning? Och 

vilka krav ställer detta på lärarens behörighet att bedriva undervisning med 

hjälp av moderna hjälpmedel inom IT. 
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7.4 Bilagor 

 

 

 
 

Ta chansen att påverka din studiemiljö! 

Den här enkäten består av 15 frågor och tar ca 5 minuter att besvara. Tack för 

din medverkan! 

Urval 

 

Svarsalternativen i frågorna 1 - 3 kan kombineras. 
 

1. Vilka lärplattformar har du erfarenhet av/används i dina kurser? 

 
Moodle 

 
   

Blackboard 9 
 
   

Blackboar

d 8 

 
   

FirstClas

s 

 
Learngate 

 
   

Distansakademi

n 

 
   

HELP 
 
   

itslearnin

g 

 

Ingen erfarenhet av 

lärplattform/lärplattfor

m används inte i mina 

kurser 

         

 

 
Annan 

 

 
2. Inom vilket ämnesområde / vilka ämnesområden studerar du? 

 
Data/IT 

 
   

Design, konst 

och musik 

 
   

Ekonomi 
 
   

Idrott, hälsa och 

beteendevetenska

p 

 

Pedagogik 

och 

psykologi 

 
   

Kultur och 

samhällsvetens

kap 

 
   

Lärarutbildni

ng 

 
   

Naturvetenskap 

 

Polisutbildni

ng 

 
   

Sjöfart 
 
   

Språk, 

kommunikati

on och 

journalistik 

 
   

Teknik och 

ingenjörsutbildnin

gar 

http://www.hik.se/hv/
http://www.hik.se/hv/
http://www.hik.se/hv/
http://www.hik.se/hv/
http://www.hik.se/hv/
http://www.hik.se/hv/
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Annat 

 

 
3. Jag studerar på: 

 
Campus    

 
Distans 

 
Metodikaspekter 

 

Svarsalternativen i frågorna 4 - 12 kan med fördel kombineras. 

Markera! Kommentera gärna. 
 

4. Hur tar du del av föreläsningar? 

 

I 

föreläsningss

al eller studio 

 
   

Videokonfere

ns 

 
   

Adobe Connect 
 
   

Skype 

 
Inspelning 

 
   

Direktsändnin

g 

 
   

Länk till 

inspelning/direktsändni

ng i lärplattform 

 
   

Länk 

skicka

d via 

e-post 

 

 
Annat 

sätt 

 

 

 
Nöjd med sättet att ta del av föreläsningen: 

Kommentar 

 

 

 
Missnöjd med sättet att ta del av föreläsningen: 

Kommentar 

 

 
5. Hur deltar du i seminarier? 

 

I föreläsningssal 

eller studio 
   

 
Videokonferens    

 

Adobe 

Connect 
   

 
Skype 

 

 
Annat 

sätt 

 

 

 
Nöjd med sättet att delta i seminarier: 
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Kommentar 

 

 

 
Missnöjd med sättet att delta i seminarier: 

Kommentar 

 

 
6. Hur deltar du i handledning? 

 

I tjänsterum, 

grupprum eller 

studio 

   
 
Videokonferens    

 

Adobe 

Connect 
   

 
Skype 

 

Inspelade 

kommentarer i 

exempelvis 

uppsatser 

   
 
Via lärplattform 

      

 

 
Annat 

sätt 

 

 

 
Nöjd med sättet att delta i handledning: 

Kommentar 

 

 

 
Missnöjd med sättet att delta i handledning: 

Kommentar 

 

 
7. Hur kontrolleras din kunskap och hur examineras du? 

 

Muntliga 

förhör 
   

 
Prov i sal    

 

Prov via 

”hemtenta” 
   

 

Prov via 

funktion i 

lärplattform 

 

 
Annat 

sätt 

 

 

 
Nöjd med sättet att kontrollera kunskap och examination: 

Kommentar 

 

 

 
Missnöjd med sättet att kontrollera kunskap och examination: 

Kommentar 
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8. Hur sker inlämningen av arbetsuppgifter till läraren? 

 
Lämnar in papper    

 
Mejlar till lärare    

 

Inlämning i 

lärplattform 

 

 
Annat 

sätt 

 

 

 
Nöjd med sättet att lämna in arbetsuppgifter: 

Kommentar 

 

 

 
Missnöjd med sättet att lämna in arbetsuppgifter: 

Kommentar 

 

 
9. Hur får du reda på ditt studieresultat? 

 
Muntligt    

 
Via e-post    

 
I lärplattform    

 
Via webben 

 

 
Annat 

sätt 

 

 

 
Nöjd med sättet att få reda på studieresultat: 

Kommentar 

 

 

 
Missnöjd med sättet att få reda på studieresultat: 

Kommentar 

 

 

10. Hur kommunicerar läraren med dig? 

Markera kommunikationssätt. 

  Före kursstart Under kursens gång Efter kursens slut 

E-post 
   

Pappersbrev via posten 
   

Telefon, sms 
   

Information på webben 
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Via lärplattform 
   

Via studieadministrationen 
   

Skype eller annan chatt 
   

Adobe Connect 
   

Videokonferens 
   

Facebook eller annat externt webbforum 
   

Personligt möte 
   

Vid gemensam samling, ex föreläsning, i grupp 
   

Ingen kommunikation sker 
   

Vet inte 
   

 

11. Hur sker kommunikationen mellan studenter inom kursen? 

 

Vid fysiska 

träffar 
   

 

Telefon, 

SMS 
   

 
Epost    

 
I lärplattform 

 

Via Skype, 

chatt eller 

liknande 

   
 

Via Adobe 

Connect 
   

 

Via 

videokonferens    

 

 
Annat 

sätt 

 

 

 
Nöjd med sättet att kommunicera: 

Kommentar 

 

 

 
Missnöjd med sättet att kommunicera: 

Kommentar 

 

 

12. Hur får du tillgång till kursmaterial? 

Markera sätt. 

  Före kursstart Under kursen Efter kursen 

Utdelning av papper 
   

Via post 
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Via e-post 
   

Via Lärplattform 
   

På enskild kurshemsida 
   

Inget material delas ut 
   

 

Tekniska aspekter 

 

13. Hur tillfredsställd är du generellt med användning av lärplattformar? 

  Användning 

Moodle 
 

Blackboard 9 
 

Blackboard 8 
 

FirstClass 
 

Learngate 
 

Distansakademin 
 

HELP 
 

itslearning 
 

 

14a. Anser du att lärplattformen erbjuder dig funktioner och verktyg 

som behövs för att klara av din utbildning? 

 
Ja    

 
Nej    

 
Vet ej 

 
14b. Om nej, vad saknas? 

 

 

15a. Hur tillfredsställd är du generellt med att hitta och förstå information och 

funktioner i lärplattformen? 

  Hitta och förstå information och funktioner 

Moodle 
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Blackboard 9 
 

Blackboard 8 
 

FirstClass 
 

Learngate 
 

Distansakademin 
 

HELP 
 

itslearning 
 

 

15b. Vad är du nöjd med när det gäller att hitta och förstå 

information och funktioner i lärplattformen? 
Ange några exempel. Om du använder flera lärplattformar, ange även lärplattformens 

namn. 

 

 
15c. Vad är du missnöjd med när det gäller att hitta och förstå 

information och funktioner i lärplattformen? 
Ange några exempel. Om du använder flera lärplattformar, ange även lärplattformens 
namn. 

 

 

 
   Du har redan fyllt i denna enkät. 
 

 
     

 


