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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att få en bild av på vilket sätt informations- och kommu-
nikationsteknologier (IKT) används och hur dessa teknologier stödjer studenternas 
samarbete på distans. Vi har genomfört en fallstudie på Luleå tekniska universitetet 
på avdelningen för Systemvetenskap. Denna studie utfördes från ett använ-
darperspektiv.  
 
Resultatet av undersökningen visar bland annat att de flesta studenter föredrar att 
arbeta med uppgifterna självständigt. När studenterna samarbetar väljer de ett ko-
operativt sätt framför ett kollaborativt. Trots närvaron av verktyg som är lämpade 
för distanskurser väljer studenterna oftast e-post till de flesta aktiviteter inom 
samarbete. Tidsfaktorn och enkelheten i ett samarbetsverktyg som alla studenter 
behärskar på ett någorlunda bra sätt kan vara avgörande när det gäller att välja 
verktyg för samarbetet. 
 
Resultatet visar dessutom att studenterna tar hänsyn till att andra studenter inte har 
samma tekniska förutsättningar och väljer därmed några samarbetsverktyg som inte 
kräver stor bandbred eller specifik mjukvara, det vill säga samarbetsverktyg som 
passar alla deltagare. Även om e-post användes mest till de flesta aktiviteterna, var 
det inte bara universitetets egen e-post klient som användes för hanteringen av e-
post, utan även applikationer såsom Outlook och Hotmail användes. 
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Abstract 
 
The aim of this graduate thesis is to examine how information and communication 
technologies (ICT) are used and support collaboration between students in distance 
education. We have carried out a case study in the department of Systems Science 
at Luleå University of Technology. This study has been conducted from user 
perspective. 
 
The results from this research shows that students choose to work independently. 
When they work together the students choose work co-operatively than collabo-
ratively. Despite the presence of specialized and advanced collaborative tools, the 
students often utilize e-mail to the most activities than other distance education 
supporting tools. Lack of time plus the simplicity some distance education sup-
porting tool can offer, and that all other students handle, can be decisive when the 
students have to choose a distance education supporting tool. 
 
Students take in consideration that not all the other students have the same techni-
cal skills. Because of this they choose some distance education supporting tools 
that don’t require too much broadband or some special software; in other words 
they choose distance education supporting tools that suit every student in the group.   
 
Even if e-mail was used to the most activities it was not the university’s own e-mail 
client the only client to be used in handling e-mails but there were some other ap-
plications else that was used to this matter, for example Microsoft Outlook and 
MSN Hotmail.  
 
.
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Förord 
 
Denna uppsats är ett examensarbete för filosofie kandidatexamen i Systemveten-
skap vid Luleå tekniska universitet som omfattar 10 poäng. 
 
Här vill vi uttrycka vår tacksamhet för alla personer som hjälpt oss genom detta 
arbete och därigenom gjorde uppsatsen möjlig. 
 

• Vi tackar alla studenter som medverkade i vår undersökning för visat in-
tresse, engagemang och det värdefulla bidraget. Vi vill tacka även våra 
kollegor som hjälpte oss med sina synpunkter när vi behövde feedback.  

• Vi tackar vår handledare Lennart Ross och även Sören Samuelsson för den 
uppmuntran, stöd samt goda råd och synpunkter, vilka vi värderar högt. 
Samt för den positiva attityden som de bär med sig.  

• Vi tackar all personal inom avdelningen för Systemvetenskap för visat in-
tresse samt för den hjälp som vi fick under examensarbetet när vi bad om 
det. 

• Vi tackar våra närmaste personer för det stödet, förståelsen och uppmuntran 
som hjälp oss fram i denna krävande och spännande period. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel presenterar vi först undersökningsområde och problemområde. Se-
dan förklarar vi syfte, forskningsfrågor och avgränsningar till vår uppsats. 
 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Distansutbildning har länge funnits som utbildningsform. Mekanismerna för ge-
nomförandet av distansutbildning var ganska enkla till en början. Typiska exempel 
var brevväxling mellan elev och lärare, för att sedan utökas till ljud- och videoband 
när tekniken tillät det med tidens gång. Det som karakteriserade ovannämnda 
utbildningsformer var att studenten kunde läsa hemma och välja egna tider för sina 
studier. Nackdelarna var den begränsade kontakten mellan studenten och läraren 
och nästintill obefintligt kontakt mellan studenter i samma kurs. 
 
Mycket av detta förändrades med ankomst av Internet. Informations- och kom-
munikationsteknologi (IKT) är ett begrepp som har börjat användas flitigt idag och 
som står för mer än informationsöverföring, det står för kommunikation och 
interaktion. Numera finns det verktyg för utbildning och samarbete som inte bara 
ger en bättre kontakt mellan läraren och studenten, utan också för studenterna 
emellan. (Jobring, 2004) 
 
Det stämmer att inte alla sorts distanskurser kräver samarbete mellan studenterna. 
Men erfarenheten visar att när studenterna samarbetar är sannolikheten större att de 
kan komma fram till bättre lösningar än när de jobbar individuellt. Genom 
kommunikation inom samarbetsgruppen kan studenterna få nya synpunkter och 
även bilda ny kunskap. Jobring & Carlén (2005) menar att samarbetet inom en kurs 
dessutom uppfyller både en social och kognitiv träning där koordinationen och 
bekantskapen med nya verktyg för samarbete kan utgöra ett utbildningsmoment i 
sig. 
 
Samarbetet inom datorbaserad distansutbildning kräver en befintlig och fungerande 
teknik. Studerande förväntas ha tillgång till lämpliga datorer, programvara och 
kringutrustning, till exempel mikrofon och kamera, samt kunskap om användning 
av dessa. Utbildningsanordnaren och samhället i övrigt förväntas erbjuda servrar, 
databaser och anslutning till Internet. (Brazile et al., 1999) 
 
Samarbetslärande är en viktig del i distansutbildning, men det är ett område där det 
finns lite empiriskt forskningsmaterial (Crook, 1994). Tidigare utförda forskningar 
visade att samarbetsverktyg ofta inte används på ett effektivt sätt, samt de stödjer 
inte de sociala nätverksprocesserna som är grundläggande för kommunikation och 
meningsskapande. (Swan, Robertson & Sorensen 2001)  
 
De senaste årens forskning, enligt Brazile et al. (1999), visade att samarbetsverktyg 
kan hjälpa vissa grupper att arbeta effektivt, medan andra grupper inte använder 
möjligheterna verktygen ger. Det innebär att grupper som inte gör det utför för få 
gruppinteraktioner eller att de inte känner sig komfortabla med samarbetsverktygen 
även efter flera timmars träning. Trots att grupperna slutför uppgiften förblir de 
ändå avog inställda mot samarbetsverktygen. 
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För att förbättra möjligheterna till en bra distansutbildning försöker programvaru-
utvecklare ta fram bättre lärandemiljöer som stödjer både mentorskap och samar-
bete via elektronisk hjälp. Enligt Brazile et al. (1999) återstår det mycket att un-
dersöka, till exempel samla information om grupparbete, lärande- och kommuni-
kationsstilar för att avgöra dess effekt på distribuerade problemlösningar. 
 
Holmberg och Åström (1994) anförde att utbildningsorganisationen påverkar stu-
dierna, dels genom att planera studierna och utveckla läromedel, dels genom att 
tillhandahålla stöd för de studerandes arbete. I utbildningssammanhang, särskilt i 
högre utbildning är det relevant att fråga sig i vilken grad är den studerandes öns-
kemål och behov som skall tillfredställas. Holmberg och Åström anförde vidare att 
undervisningskvaliteten med hänsyn till vad som kännetecknar ett akademiskt 
studium skall bestämmas av utbildningsanordnaren och att studenternas synpunkter 
och önskemål av studiernas uppläggning noggrant bör övervägas. 
 
Det är användarna, i de flesta fall studenterna, som bäst kan uttala sig om samar-
betsverktygen som finns till förfogande lämpar sig för samarbete vid distansstudier. 
Det är studenterna som står i centrum för utbildningen och det är de som bör höras 
om hur de faktiskt samarbetar samt hur de skulle vilja bedriva samarbete inom en 
distanskurs.  
 
Utifrån den ovanstående problembeskrivningen har vi definierat syfte och identi-
fierat forskningsfrågor som presenteras i följande avsnitt. 
 
1.2 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet med uppsatsen är att få en bild av på vilket sätt informations- och kommu-
nikationsteknologier används och stödjer studenternas samarbete på distans. 
 
För att uppfylla syftet har vi identifierat följande forskningsfrågor: På vilket sätt 
samarbetar studenterna med hjälp av informations- och kommunikationsteknolo-
gier? Hur upplever studenterna informations- och kommunikationsteknologier 
inom distanskurser? 
 
Uppsatsen riktar sig till utbildningsanordnare och lärare inom distansutbildning. 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi ska avgränsa vår undersökning till informations- och kommunikationsteknolo-
gier (IKT) i form av verktyg som används för gruppsamarbete. Vi tar inte hänsyn 
till teknisk uppbyggnad av dessa samarbetsverktyg, utan fokus ligger på dess an-
vändning. 
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2 Teori 
 

I detta kapitel presenterar vi teoretisk referensram till vår undersökning som rör 
samarbete, lärande och IKT verktyg för gruppsamarbete. 
 
2.1 Samarbete 
 
Jobring och Carlén (2005) tar upp svårigheten att definiera termen samarbete. Det 
som man associerar med människors gemensamma aktiviteter kan, förutom sam-
arbete, kallas för kollaboration, kooperation, samspel, teamwork och samverkan.  
 
Vidare presenterar Jobring och Carlén en lista framställd av Johnson och Johnson 
(2004) över olika karakteristika över vad samarbete kan innebära. Några av dessa 
är: 
 

• ge och få stöd och hjälp 
• utbyta resurser och information 
• utmana varandras resonemang och bidrag 
• förespråka en ökad arbetsinsats bland deltagarna 
• inspirera andra deltagare i att ömsesidigt dela kunskaper. 

 
Jobring & Carlén citerar Argyle (1991) som anger tre skäl för samarbete: 
 

• ta del av resurserna som deltagarna producerar tillsammans 
• skapa och bibehålla sociala kontakter som kan betyda stöd kring det gemen-

samma ämnet 
• dela ansvaret i aktiviteterna. 

 
Det finns flera typer av samarbete. Bland dessa finns sporadiskt samarbete, där 
deltagarna kan samarbeta ojämnt och på egna villkor; och koordination, där delta-
garna fördelar ansvaret och genomförandet av samarbetet inom gruppen. I litte-
raturen nämns även två huvudsakliga former av samarbete, kollaborativt och koo-
perativt. I kooperativt samarbete splittras uppgiften hierarkiskt, i oberoende del-
uppgifter. I kollaborativt samarbete kan kognitiva processer fördelas i samman-
flätande skiktar. (Jobring & Carlén, 2005) 
 
I den kooperativa samarbetsformen, enligt Jobring och Carlén (2005), delas upp-
giften upp i flera delar och deltagarna fördelar ansvaret att lösa deluppgifterna en-
skilt eller i mindre grupper. Huvuduppgiften betraktas som löst när deluppgifterna 
sätts ihop så småningom. Deltagare tenderar att ha mindre delade erfarenheter, 
skilda motiven för deltagande, samt begränsad kunskap om andra deltagare och 
deras aktiviteter jämfört med deltagare i den kollaborativa samarbetsformen. För-
delen med det här sättet att samarbeta är att ansvaret kan fördelas någorlunda jämt, 
samt att deltagaren kan välja en deluppgift utifrån sin kunskap eller erfarenhet som 
den besitter inom ett specifikt område. Nackdelen är att övriga deltagare kan gå 
miste om den nya kunskapen som lösningen av en viss deluppgift innebär, enligt 
Rustagi (1997). 
 
I den kollaborativa samarbetsformen tar hela gruppen ett gemensamt ansvar över 
lösningen av uppgiften. Deltagarna tillsammans och kontinuerligt samarbetar kring 
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det gemensamma intresset, enligt Jobring och Carlén (2005). Kollaboration handlar 
om deltagarnas engagemang i ett delat ansvar i vilka varje deltagare tar hand om ett 
singel projekt. Framgångsrikt kollaborativt arbete kräver en kultur av kollaboration, 
stödjande ledarskap, gemensamma visioner, informationsstödjande system och 
team processer, enligt Lehtinen (2000). Fördelen med den här formen av 
samarbetet enligt Jobring och Carlén (2005) är att alla deltagare har insyn över 
lösningen av uppgiften under hela processen. Nackdelen av den här formen av 
samarbete är att det är svårt att mäta deltagarnas individuella arbeten.  
 
Karsten (1999) citerar Vandenbosch och Ginzberg (1997) som anför att de förut-
sättningar som måste gälla för att IKT ska öka samarbete i en organisation, är:  
 

• organisationsmedlemmar ska ha ett behov av samarbete  
• användare ska förstå teknologin och hur den stödjer samarbete 
• organisationen ska anskaffa lämpligt stöd för anpassning, implementering 

och teknologianvändning 
• organisationens kultur ska stödja samarbete. 

 
2.2 Lärande 
 
För att kunna förstå och analysera hur människor samverkar via olika samarbets-
verktyg i distansutbildning finns det tre teoretiska perspektiv, beteendepsykologi, 
kognitivism och det sociokulturella perspektivet enligt Jaldemark, Lindberg och 
Olofsson (2005). De tre perspektiven bygger på olika tankemönster kring lärande 
som utvecklats över tiden.  
 
Beteendepsykologin, eller behaviorismen inrymmer uppfattningen om att männi-
skan formas av sin miljö och att människan utrycker sin kunskap genom sitt bete-
ende. Det går med andra ord att lära sig vilket beteende som är lämplig i en given 
situation. (Jobring & Carlén, 2005) 
 
Kognitivismen som delvis baseras på behaviorismen också tillskriver människan en 
förmåga att reflektera över sin egen situation och att uppfatta världen på sitt eget 
sätt. Kunskap finns inte eller överförs inte till människan utan kunskap är en aktiv 
konstruerande process. Kunskap enligt kognitivismen är en tolkning och bearbet-
ning av människans intryck av omgivningen. (Jobring & Carlén, 2005) 
 
Det sociokulturella perspektivet har människans aktivitet i fokus. Enligt Jaldemark 
et al. (2005) är det möjligt att skapa förståelse för en människas mentala processer 
genom hennes sociala liv. Ett liv som omges av historiska och kulturella villkor. 
Människan födds i en kultur där det redan finns samarbetsverktyg. Då blir det 
naturligt att använda samarbetsverktygen och ha möjlighet att även utveckla nya 
samarbetsverktyg. I interaktionen mellan människor får kunskap och färdighet liv 
och gestalt (Linnér & Lindh, 2001). Kunskap inom sociokulturella perspektivet, 
enligt Jobring och Carlén (2005) är varken mental konstruktion eller en fysisk 
process, utan kunskap är historisk, kulturell och situerad. 
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Samarbetslärandeformen 
 
Genovese (1995) anför att det finns bevis på att vissa former av samarbetslärande 
kan bli effektiva och resultera i ökande akademisk prestation, men det behöver inte 
betyda att samma former är effektiva för alla. Genovese framför att studenter som 
föredrar att arbeta i grupp förmodligen lär sig bättre när de lär sig tillsammans med 
andra. Studenter som däremot föredrar att arbeta självständigt kanske blir ängsliga i 
en grupp. 
 
Snyder och Sullivan (1995) anför att de flesta studenterna som föredrar kooperativt 
lärande framför kollaborativt har högre prestation i individuellt lärande. Från 
lärandeperspektiv medger Cano-Garcia och Hughes (2000) att studenter som fö-
redrar individuellt arbete får bättre resultat i sina studier när de arbetar självstän-
digt. 
 
Distansutbildning 
 
Det finns flera definitioner för termen distansutbildning. Vi väljer den som förkla-
rar att det är en utbildningsform där lärare och student är fysiskt åtskilda, men möts 
via olika medier, exempelvis via text, ljud och dator som används som en 
kommunikationsbro. (Mugridge, 1991) 
 
Enligt Dippe (2001) finns det tre huvudsakliga skäl för att använda distansutbild-
ning:  
 

• möjligheten att kunna delta oberoende av tid och rum 
• att studenten skall kunna delta på egna villkor 
• att deltagarna skall kunna utnyttja modern teknik 

 
Några svagheter med distansutbildning är bland annat att de studerande behöver 
tränas att utnyttja distansteknologin där moment i utbildningen kräver specialut-
rustning. (Dippe, 2001) 
 
2.3 Samarbete i samband med lärande 
 
I mitten av 70-talet ledde den tekniska utvecklingen till förhoppningar om dator-
stött samarbete genom användning av minidatorer på mer sofistikerade och inter-
aktiva sätt än tidigare. Sedan insåg man att enbart byggandet av teknologin inte 
räckte i sig för att möjliggöra samarbete. (Grudin, 1988) 
 
Datorstött samarbete  
 
Datorstött samarbete (från engelskans Computer Supported Collaborative Work) 
startades under 80-talet som ett försök av teknologer att anamma kunskaper från 
discipliner som hade med samarbete att göra. Bland dessa fanns ekonomer, antro-
pologer och organisationsteoretiker. Meningen var att utveckla teknologier och 
metoder för att kunna stödja samarbete med hjälp av datorer, bland annat med hjälp 
av datorbaserad programvara. (Grudin, 1988) 
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Programvara kännetecknas för att tillåta kommunikation, interaktion och samarbete 
mellan människor både på korta och mycket långa avstånd. Exempel av pro-
gramvara är forum, chatt, videokonferens och även nätbaserade spel. Samarbetet 
som bedrivs på Internet involverar människor och betraktas därmed som en social 
aktivitet. (Jobring & Carlén, 2005) 
 
Samarbetsverktyg ska vara tillräckligt flexibla och användarvänliga så att de kan 
bli förändrade eller modifierade för att passa användarens behov. Användaren skall 
också kunna förändra samarbetsverktyg beroende på vilken typ av samarbete 
användaren är engagerad i. (Jobring & Carlén, 2005) 
 
Datorstött samarbetslärande 
 
Datorstött samarbetslärande (från engelskans Computer Supported Collaborative 
Learning) handlar om att underlätta samarbete och gemensam inlärning med hjälp 
av datorer. Det handlar om samverkan mellan flera människor även när personer 
befinner sig på geografiskt spridda områden. ”Datorstött samarbetslärande bygger 
på idén att datorbaserade tekniker kan stödja såväl lärande som samarbete och 
därmed ett delat och gemensamt kunskapsbyggande.” (Stiftelsen för Kunskaps- och 
Kompetensutveckling [KK], 2005) 
 
Det finns två skilda tekniker för samarbetslärande, synkron och asynkron. Synkront 
samarbete innebär att arbetet sker samtidigt med hjälp av tekniken, till exempel via 
videokonferens och chatt. Asynkront samarbete innebär att kontakten mellan 
gruppdeltagarna sker vid olika tillfällen, alltså indirekt, till exempel via e-post och 
diskussionsgrupper. (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling [KK], 
2005) 
 
Typer av interaktioner inom datorstött samarbetslärande 
 
Moore (1993) nämner tre typer av interaktioner inom samarbetslärande, interaktion 
mellan studenter, mellan studenter och lärare och mellan studenter och innehållet. 
Northrup (2002) föreslår förutom dessa tre, en till interaktion, nämligen en social 
sådan. Författaren menar att samarbetet kring ett ämne kan utvecklas till grunden 
för att skapa sociala relationer. Hillman, Willis och Gunawardena (1994) föreslår 
ytterligare en interaktion som sker mellan studenter och gränssnitt, det vill säga en 
interaktion som studenterna möter vid användning av IKT och Internet. 
 
Enligt Heide (2002) är kommunikation en grundläggande förutsättning för männi-
skors lärande. Författaren menar att människors tankar omvandlas via språket till 
information, vilket gör det möjligt att dela synen på verkligheten med andra. Heide 
grundar sig i den amerikanske filosofen Rorty (1980) som påstår att kunskap 
uppstår i samtal mellan människor. Det innebär att när människan möter andras 
åsikter, erfarenheter och perspektiv får man möjlighet att reflektera över sin egen 
kunskap och därigenom bilda ny kunskap.  
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Problem som kan uppstå i samarbetslärande 
 
Harasim, Hiltz, Turoff och Teles (1995) identifierar problem som kan uppstå i 
samband med samarbetslärande: 
 

• kommunikationsproblem i nätverken – teknikkrångel, inloggningsstrul och 
annat gör att grupperna inte kommer igång eller får kontakt 

 
• användningen av tid blir annorlunda – det kan behövas planering, så att folk 

inte blir sittande vid sina datorer för mycket i väntan på andra. Samarbetet 
fungerar inte alltid. I samarbetsprocesser krävs det att grupperna som ska 
lösa uppgifter också fungerar någorlunda socialt. Detta är ju inte alltid fallet 

 
• ojämlikt deltagande – inte alla deltagare är lika aktiva under samarbetet. En 

del studenter bär sig ibland illa åt mot kamrater. I chatt och forum kan 
mobbning och trakasserier förekomma. 

 
Det kan uppfattas negativt av människor inom samarbetslärandet när de tvingas att 
samarbeta. (Jobring & Carlén, 2005). Enligt Curtis och Lawson (2001) kan detta 
vara orsaken till att människor hellre föredrar att genomföra arbetet oberoende av 
varandra. ”Vilka faktorer som bidrar till att individuella arbeten uppstår har varit av 
stort intresse för dem som intresserar sig för samarbete”. (Jobring & Carlén, 2005) 
 
Studenterna behöver tydliga manualer, teknisk support och så mycket stöd som 
möjligt för att använda tekniken. Alla studenter har inte samma förutsättningar för 
att klara sig på egen hand under kursen. Institutionen har ett ansvar gentemot stu-
denterna att erbjuda fungerande lösningar för att samarbetet skall fungera. ”Stu-
denterna skall inte behöva lämnas vind för våg med sin e-postbrevlåda som bästa 
vän.” (Bäckström & Said, 2004) 
 
2.4 Verktyg 
 
Enligt Heide (2002) är det inte självklart att deltagarna använder samarbetsverktyg 
i den utsträckning som förväntas av dem, även om den egna organisationen har 
skapat den tekniska plattformen.  
 
Enligt Carlén, Jobring, Qvistgård och Nilsen (2004) finns det olika åsikter om vilka 
typer av samarbetsverktyg som ska användas i olika nätbaserade gemenskaper. 
Schlager et al. (2002) samt Kowch och Schwier (1998) anför att e-post, diskus-
sionsforum och webbsida inte är designade för samarbete och aktiviteter i profes-
sionella miljöer. De menar att e-post inte engagerar aktivt deltagande och därför 
inte räknas som samarbetsverktyg för lärande i nätbaserade miljöer. Heide (2002) 
anför att deltagare i nätbaserade professionella miljöer brukar använda e-post sna-
rare än speciellt designad miljö. Deltagare har en tendens att använda mindre 
komplicerade teknologier för sin kommunikation, även om deltagarnas kunskap om 
teknologier är omfattande.  
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2.4.1 Fronter 
 
Fronter är en webbaserad utbildningsplattform. I Fronter finns 70 verktyg för att 
främja samarbete, lärande och kommunikation, samt att underlätta hanteringen av 
individuella studieplaner och studentdokumentation. I Fronter kan lärarna vända sig 
till studenterna med instruktioner och material. Studenterna kan också delta i 
gemenskapen genom att dela filer, utbyta åsikter i forum och skicka e-post till 
varandra. (www.fronter.se) 
 
Vanligtvis erbjuder en utbildningsplattform att två eller fler deltagare har möjlighet 
att kommunicera med varandra både synkront och asynkront. Det kan innebära 
tillgång till olika programvaror som kan hantera rörlig bild, vilket möjliggör att 
inblandade parter i en distansutbildning kan kommunicera både auditivt och 
visuellt. Det finns alltså en rad varierande samarbetsverktyg som är möjliga att 
inkorporera i en utbildningsplattform varav vilka chatt, e-post och videokonferens 
är tre exempel som går att använda för ändamålet och därigenom skapa förutsätt-
ningar för kommunikation via nätet. (Jobring & Carlén, 2005)  
 
2.4.2 E-post 
 
Elektronisk post är en metod av sättning, sändning och mottaggning av medde-
landen via elektroniskt kommunikationssystem. Via e-post har deltagaren möjlighet 
att skicka skriftliga meddelanden till en eller flera andra deltagare. Med verktyget 
finns möjlighet att kommunicera både en till en och en till flera. Kommunikationen 
är flexibel i både tid och rum, det vill säga asynkron. Via verktyget e-post kan en 
deltagare dela elektroniska dokument med andra deltagare samt strukturera in- och 
utgående meddelanden. (Jobring & Carlén, 2005) 
 
E-post verktyget kan även vara integrerad till en utbildningsplattform och en portal. 
 
Enligt en definition av Stenmark (2002) som citerar online encyklopedin Webo-
paedia.com är en portal en webbplats som erbjuder ett antal resurser och tjänster 
såsom e-post och forum. Vidare citerar Stenmark en definition av portal som 
University of Michigan framhåller. Enligt definitionen är en portal en webbplats 
som visar information som är direkt kopplad till en registrerad besökare. En portal, 
enligt detta, ska dölja sin strukturkomplexitet och visa sina möjligheter med 
enkelhet. Definitionen förutsätter att profilen för användaren kan skapas och att 
användaren identifieras av systemet vid nya besök. 
 
2.4.3 Marratech  
 
Marratech är ett datorbaserat videokonferensverktyg där studenterna kan se och 
höra varandra med hjälp av kameror, mikrofoner och högtalare. Den här sortens 
kommunikation kallas för videokonferens. Deltagandet i en videokonferens ka-
rakteriseras av samtidighet och av att deltagarna är en del av ett gemensamt sam-
manhang trots att de är fysiskt åtskiljda. Videokonferens medger en dialog med 
hjälp av video såväl en till en, en till flera som flera till flera. (Jobring & Carlén, 
2005)  
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Marratech är ett bra hjälpmedel för bland annat projektmöten på distans. För att 
kunna nyttja Marratech krävs det att användaren har tillgång till hörlurar med 
mikrofon. Tillgången till webbkamera låter användaren att kunna ta del av möj-
ligheterna för video. (Att studera på distans, 2005) 
 
2.4.4 Direktkommunikation 
 
Direktkommunikation (från engelskans Instant messaging) är ett datorbaserat 
kommunikationsverktyg som tillåter direktkommunikation mellan två eller fler 
personer via ett nätverk. Direktkommunikation skiljer sig från e-post på så sätt att 
konversation sker i realtid. De flesta tjänster erbjuder närvaroinformation som in-
dikerar huruvida människor på ens kontaktlista är tillgängliga för chatt. Populära 
direktkommunikationstjänster för allmän Internet inkluderar bland annat MSN 
Messenger, Yahoo! Messenger, Skype och ICQ. Via chatt är skriftlig dialog möjlig 
i formen av en till en och flera till flera. Dialogen i en chatt sker synkront och är 
möjlig oberoende av rumsliga begränsningar. (Alexis & Gunnarsson, 2003) 
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3 Metod 
 

Metodkapitlet beskriver hur undersökningen har genomförts. Vi börjar med att 
förklara forskningsansatsen i arbetet och motiverar val av datainsamlingsmetoder. 
Sedan presenterar vi analysmetod.  Avslutningsvis diskuterar vi metodproblem som 
handlar om validitet och reliabilitet för att ge en bild av undersöknings 
trovärdighet samt bortfall och metoddiskussion. 
 
3.1 Forskningsansats 
 
Forskarens arbete, enligt Patel och Davidson (2003), handlar i stort sätt om att re-
latera teori och verklighet till varandra där frågan om hur man skall relatera de två 
fenomen är ett centralt problem. Författarna menar att det finns tre alternativa sätt 
att relatera teori och verklighet samt introducerar tillhörande begrepp, deduktion, 
induktion och abduktion. 
 
Deduktivt sätt innebär att följa i forskningsarbete bevisandets väg. Författarna 
menar att man drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån befintliga teorier. 
 
Induktivt arbetssätt innebär att man följer upptäckandets väg. Induktivt sätt, menar 
Patel och Davidson, baseras på empiriskt underlag och är lämplig till specifika 
situationer där en teori formuleras utifrån empiri. 
 
Abduktivt sätt kombinerar deduktivt och induktivt arbetssätten. Detta, menar för-
fattarna, inleds med att utifrån ett enskilt fall formuleras ett förslag till en teoretisk 
struktur. I den fasen arbetar man induktivt. I nästa fas arbetar man deduktivt som 
innebär att den teoretiska strukturen prövas på nya fall och därigenom kan den ur-
sprungliga teorin utvecklas till en mer generell. 
 
I vår undersökning arbetade vi deduktivt, eftersom först fördjupade vi oss i de teo-
riområden som berör ämnet samarbete på distans med hjälp av IKT. Dessa teorier 
låg sedan till grund för bedömningen av vilken data vi behöver samla in, för ut-
formning av frågeformulär samt tolkning och analys av empirin. 
 
Enligt Patel och Davidson kan forskningsarbetet betecknas som kvantitativt- eller 
kvalitativt inriktat som bestäms av hur man har formulerat sitt undersökningspro-
blem. Detta, menar författarna, påverkar val av metoder som man samlar, bearbetar 
och analyserar information. I vårt arbete eftersträvade vi att skaffa en djupare 
förståelse för på vilket sätt samarbetet utförs på distans med hjälp av samar-
betsverktyg, samt upplevelsen av dessa. Detta är utmärkande för kvalitativt inrik-
tade studier, enligt Patel och Davidson. För att bedöma samarbetssätt och teknisk 
användbarhet på distans utifrån studenternas åsikter bearbetade vi vissa kvalitativa 
svar i frågeformulären till kvantitativa och använde både kvantitativa och 
kvalitativa bearbetningar vid analysen. Detta fann vi stöd hos Backman (1998) som 
menar att användandet av kvantitativ metod är möjlig i det kvalitativa perspektivet. 
 
Enligt Patel och Davidson finns det olika typer av undersökningar som klassificeras 
utifrån den mängden av kunskap man har om ett visst problemområde, innan 
undersökningen startar. Författarna framställer tre vanligaste typer av undersök-
ningar. 
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Explorativ undersökning utförs där det finns lite kunskap om ett problemområde. 
Syftet med explorativ undersökning är att inhämta den bristfälliga kunskapen där 
man försöker belysa ett problemområde från olika sidor. 
 
Beskrivande undersökning eller deskriptiv undersökning utförs inom problemom-
råden där det redan finns en viss mängd kunskap. Syftet med deskriptiva eller be-
skrivande undersökningar är att belysa begränsade aspekter av de fenomen man är 
intresserad av. Beskrivningarna om undersökta fenomen som man åstadkommer är 
detaljerade och kan röra förhållanden som har ägt rum eller existerar i nutid.  
 
Hypotesprövande undersökning utförs inom problemområden där det finns till-
räcklig mängd av kunskap. I sådana undersökningar härleder man antaganden, så 
kallade hypoteser utifrån befintlig teori. De hypoteserna uttrycker samband om 
förhållanden i verkligheten. 
 
I vår undersökning är kunskapsnivån deskriptiv eller beskrivande, vilket innebär att 
det finns en viss mängd kunskap inom vårt undersökta problemområde som 
omfattar distansutbildning. Vi begränsade oss till att belysa aspekter som rör stu-
dentsamarbete på distans med hjälp av IKT och deras upplevelser av sådana som 
var tillgängliga i deras utbildningssituationer. Vi grundade vår undersökning på den 
kunskap som fanns till vårt förfogande inom detta problemområde. 
 
3.2 Litteratursökning 
 
Den litteratur som gör underlaget för detta arbete sökte vi vid Luleå tekniska uni-
versitets bibliotek. Vi använde oss av nationella katalogen Libris och elektronisk 
databas Ebsco. För att öka antal träffar använde vi både svenska och engelska 
sökord. Sökorden var ”samarbete”, ”collaboration”, ”collaborative work”, ”group 
collaboration”, ”computer mediated communication”, ”datorstött samarbete”, 
”collaborative learning”, ”CSCW”, ”CSCL”, ”ICT”, ”ICT tools”, ”Fronter” och 
”Marratech”. Vi använde även sökmotor Google för att få tillgång till relevant 
material och för att utvidga våra kunskaper i ämnet. 
 
3.3 Urval 
 
För undersökningen av studenternas samarbete på distans med hjälp av IKT samt 
deras upplevelser av IKT inom distanskurser har vi valt att genomföra en fallstudie 
på Luleå tekniska universitet (LTU). 
 
I undersökningen begränsade vi oss till avdelningen för Systemvetenskap som be-
driver program och kurser på distans. Vi valde att göra en total undersökning som 
omfattade 386 studenter. Urvalet till undersökningen presenteras nedan.  
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3.3.1 Val av undersökningsobjekt 
 
Enligt Backman (1998) anses fallstudier lämpliga där man söker förklara, förstå 
eller beskriva vissa företeelser, organisationer eller system och som inte är under-
sökningsmöjliga med annan metodik. Vidare anser författaren att användning av 
fallstudier passar inom kvalitativ forskning och betonar att en fallstudie undersöker 
ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen 
och kontext inte är givna. Enligt Patel och Davidson (2003) utgår man vid 
fallstudier från ett helhetsperspektiv där man försöker få så täckande information 
av det aktuella fallet som möjligt. Resultatens giltighet beror, enligt författarna, på 
hur man identifierar population av ett fall. Utifrån resultat som man erhåller vid en 
fallstudie diskuterar man generaliserbarheten som i sin tur beror på hur man valt 
sina fall. 
 
I vår kvalitativa undersökning valde vi att genomföra en fallstudie på LTU. Vi an-
såg detta fall lämplig för vår studie, eftersom LTU tillhör en grupp av universiteten 
som bedriver utbildning på distans och förser distansutbildning med en gemensam 
stödjande teknisk miljö som institutioner anpassar efter sina behov och situationer. 
 
För att få så detaljerad bild som möjligt av undersökningsområdet valde vi att ut-
föra undersökningen på avdelningen för Systemvetenskap. Den första anledningen 
till detta val var att avdelningen bedriver utbildningsprogrammet på distans och har 
ett brett kursutbud inom denna utbildningsform. Den andra anledningen var att 
systemvetenskap använder sig i stor utsträckning av IKT verktyg och skapar 
därigenom datorvana hos studenterna. Därför ansåg vi att studenterna som läste 
kurser inom Systemvetenskap hade större datorvana och hade bättre kännedom om 
IKT verktyg, än till exempel studenterna inom det humanistiska utbild-
ningsområdet. Detta, ansåg vi, kunde ge en mer detaljerad bild av undersök-
ningsområdet.  
 
3.3.2 Val av undersökningsgrupp 
 
Urvalet av undersökningsgruppen baserade vi på studenterna som läste minst en 
systemvetenskaplig kurs på distans under två senaste studieterminer, vilka är 
hösttermin år 2005 och vårtermin år 2006. Vi inkluderade i undersökningen alla 
kurser som erbjöds på distans inom avdelningen för Systemvetenskap, vilka an-
ordnades både för program- och externa studenter. Detta val baserade vi på att 
studenterna hade ett färskt minne av de kurserna som de läste samt att de har en 
aktuell bild om dagens situation inom distanskurserna.  
 
Vi bedrev en total undersökning med populationen av 386 personer, vilket vi ansåg 
kunde ge en mer detaljerad bild av undersökningsområdet. Vi ansåg det rimligt att 
utesluta studenter som har genomfört mindre än 25 % av en kurs, på grund av att de 
inte hade tillräckliga kunskaper om hur samarbetet bedrevs inom kursen. Vi ansåg 
det även rimligt att utesluta studenter som inte angav sin e-postadress i syftet att 
skydda undersökningen från någon form av missbruk och studenter som inte deltog 
i någon form av samarbete under kursens gång. 
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3.4 Datainsamling 
 
Det finns olika tekniker för att samla in information. De vanligaste av dem är do-
kument, dagbok, intervju, enkät och observation. Val av tekniken beror på vad man 
anser bäst kan ge svar på frågeställning i förhållandet till resurser, i form av tid och 
medel, som står till ens förfogande. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Enkät är ett frågeformulär som skickas med post eller via personlig utdelning. Det 
finns många olika varianter som är lämpliga för speciella behov. (Patel & David-
son, 2003)  
 
Vi valde att samla in data med hjälp av frågeformulär och genomföra insamlings-
processen via elektronisk post. Anledningen till detta val var dels att de flesta re-
spondenterna som läste distanskurser befann sig på skilda geografiska områden och 
dels att elektronisk post är ett billigt och snabbt verktyg som fungerar oberoende av 
tid och rum. Den andra anledningen var att vi gjorde en total undersökning som 
omfattade 386 personer.  
 
Frågeformuläret konstruerade vi elektroniskt och placerade på nätet som respon-
denterna kunde nå via en angiven länk från sina elektroniska postbrevlådor. Efter 
att respondenterna klickade på ”Skicka” knappen överfördes ifyllda formulären till 
våra elektroniska postbrevlådor och där kunde vi motta deras svar. 
 
För att formulera frågor i frågeenkäten läste vi först teorier för att få en översikt 
över undersökningsområdet. Efter det att vi skapade en teoretisk bild formulerade 
vi frågor utifrån denna kunskap och våra egna erfarenheter av distansstudier. Det 
vill säga att vi formulerade frågor inom den teoretiska ramen och utifrån vad vi 
ansåg var intressant inom de undersökta delområdena samt att frågorna skulle vara 
relevanta för undersökningen.  
 
Formulärfrågorna utarbetades utifrån Patel och Davidsons (2003) rekommenda-
tioner. Vid frågeformuleringen tog vi två aspekter i beaktande, grad av standardi-
sering och grad av strukturering. Enligt författarna hör frågeformulär till informa-
tionssamlingsteknik med hög grad av standardisering, vilket innebär att tekniken 
bygger på frågor som är färdigt utformade med fast inbördes ordning och är lika-
lydande för alla respondenter. Grad av strukturering menar författarna beror på hur 
mycket svarsutrymme respondenterna får. 
 
Vi valde att kombinera högt strukturerade med lågt strukturerade frågor. Detta var 
för att inte binda respondenterna till enbart fasta fördefinierade svarsalternativ och 
därigenom få så detaljerade bild av de undersökta delområden som möjligt. Detta 
fann vi stöd hos Patel och Davidson som menar att frågor med låg strukturerings-
grad lämnar fritt utrymme för tolkning beroende på respondenternas inställning 
eller tidigare erfarenheter och att sådana frågor har användningsområden som rör 
respondenternas åsikter och upplevelser. Även om vissa frågor hade hög struktu-
reringsgrad, lämnade vi utrymme för kommentarer.  
 
Frågeformuläret inledde vi och avslutade med neutrala frågor. Inledningsfrågorna 
omfattade bakgrundvariabler som vi behövde information om. Frågor med hög 
struktureringsgrad varierades på så sätt att respondenten skulle kunna behålla sin 
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motivation och inte fastna i ett visst svarsmönster. Vi använde oss av svarsalter-
nativ som innehöll frekvenser, antal, alternativlista, rangordning och graderad in-
ställning, vilka Patel och Davidson rekommenderar. Frågeformuläret omfattade 
totalt arton frågor, varav sju innehöll delfrågor (se bilaga Frågeformulär). 
 
3.5 Analysmetod 
 
För att kunna besvara de frågor som ställs behöver den insamlade informationen 
bearbetas. För detta ändamål finns det, enligt Patel och Davidson (2003), kvantita-
tiva och kvalitativa bearbetningsmetoder. Kvantitativ metod avser statistiska meto-
der och används för att analysera information i numerisk form. Författarna skiljer 
två typer av statistik, deskriptiv och hypotesprövande. Deskriptiv statistik används 
för att belysa forskningsproblemet genom numerisk beskrivning. Hypotesprövande 
statistik används för att testa statistiska hypoteser. Kvalitativ metod avser metoder 
för att bearbeta textmaterial. 
 
Eftersom vi använde enkätteknik för informationssamling väntade vi med all in-
formationsbearbetning tills vi fick alla svar. Vi bearbetade sedan insamlad infor-
mation med hjälp av kvalitativa och kvantitativa bearbetningsmetoder.  
 
Efter insamlingen av data infördes svaren i varje enkät i olika tabeller utifrån de-
finierade delområden. Efter det sammanställdes svaren mot teorin, jämfördes och 
diskuterades. 
 
För att besvara vår första forskningsfråga på vilket sätt studenterna samarbetar med 
hjälp av IKT delade vi in analysen i tre steg. I det första steget analyserade vi på 
vilket sätt studenterna samarbetar på distans. I det andra steget analyserade vi vilka 
samarbetsverktyg studenterna använde och i vilken omfattning de använder dessa 
verktyg inom samarbetet. I det tredje steget analyserade vi samband mellan 
studenternas samarbete och de verktyg som användes i distanskurser.  
 
För att besvara vår andra forskningsfråga om hur studenterna upplever IKT i di-
stanskurser analyserade vi studenternas svar i positiva och negativa uttryck. 
 
3.6 Metodproblem 
 
För att uppnå en hög grad av säkerhet i den insamlade information som används till 
analysunderlaget måste forskare beakta två viktiga begrepp, validitet och reli-
abilitet. (Patel & Davidson, 2003) 
 
I kvantitativa analyser, gör man, när man samlar in information, en mätning som 
syftar till att tilldela numeriska värden på ett entydigt sätt till det objekt man stu-
derar. När man konstruerar instrument som mäter abstrakta fenomen gäller det att 
försäkra sig att det konstruerade instrumentet mäter just det som det är avsett att 
mäta, det vill säga att instrumentet har god validitet. Enligt författarna finns det 
olika sätt för att försäkra sig om validiteten hos ett instrument. Innehållsvaliditet 
åstadkoms genom en logisk analys av instrumentinnehållet och samtidig validitet 
åstadkoms genom att pröva instrumentet på en grupp som liknar den gruppen som 
instrumentet är avsedd för. (ibid.) 
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Reliabiliteten, (ett instruments tillförlitlighet) enligt Patel och Davidson, handlar 
om hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av olika slag. Resultat av indivi-
dernas svar kan innehålla både ”sanna värde” och ett ”felvärde”. Felvärde, menar 
författarna, kan bero på brister i instrumentets tillförlitlighet som i sin tur kan bero 
på en mängd faktorer som man inte har kontroll över. För att öka reliabilitet hos 
instrumentet eftersträvar man att minska felvärde och öka individens sanna värde.  
 
I kvalitativa studier däremot har begreppen validitet och reliabilitet en annan in-
nebörd, enligt Patel och Davidson (2003). I kvantitativa studier handlar validitet 
om att studera rätt företeelse med bra instrument och noggrannhet vid själva mät-
ningen. I kvalitativa studier handlar validitet om att upptäcka företeelser, tolka och 
förstå livsvärlden och beskriva uppfattningar som omfattar hela forsknings-
processen. 
 
Validiteten i en kvalitativ studie relateras inte enbart till datainsamlingen. Det kan 
beskrivas i hur forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning 
av den studerades livsvärld. Vidare menar författarna att varje kvalitativ forsk-
ningsprocess är unik i sig och därför finns det inte regler eller tillvägagångssätt för 
att säkerställa validiteten. 
 
Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning förespråkar Patel och Davidson (2003) 
se som bakgrund av den unika situationen som råder vid undersökningstillfället. 
Författarna menar att begreppen reliabilitet och validitet är så sammanflätade att 
forskare inom kvalitativa studier sällan använder begreppet reliabilitet. I sådana fall 
får begreppet validitet en bredare innebörd. 
 
Eftersom det inte finns entydiga regler, tillvägagångssätt eller kriterier är det svårt 
att uppnå en god kvalitet. Därför är det viktigt för forskaren inom kvalitativinriktad 
studie att noggrant beskriva hela forskningsprocessen så att läsaren själv kan bilda 
sig en uppfattning om resultatens trovärdighet. (Patel & Davidson, 2003)  
 
3.6.1 Validitet 
 
För att öka validiteten i undersökningen testades frågorna i enkäten på studenter 
som har motsvarande bakgrundkunskaper som de samt uppvisades till våra stu-
diekollegor och handledare. Testningen och erhållna synpunkter resulterade i att 
frågorna justerades i syftet av att göra dem mer entydiga. 
 
En god inre logik i analysen är en egenskap av en god kvalitativ analys, anser Patel 
och Davidson (2003). I våra studier eftersträvade vi att åstadkomma detta genom 
att strukturera upp svaren och sammanföra de i flera tabeller för att få en bättre 
överblick över insamlade data. Vidare jämfördes svaren med teorin och mot 
varandra utifrån de definierade delområdena. 
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3.6.2 Reliabilitet 
 
För att säkra datas reliabilitet försökte vi undvika negationer, förutsättande frågor 
ledande frågor och påståendefrågor vid frågeformuleringen i syftet av att minska 
risken att påverka respondenternas svar. Vi eftersträvade att vara objektiva under 
databearbetnings- och analysprocesserna. Detta för att minska risken att påverka 
resultatet av undersökningen. 
 
3.7 Bortfall 
 
Vi valde att göra en total undersökning som omfattade 386 studenter varav 22 
personer, motsvarande 5,7 %, besvarade frågeformuläret. Tre av dem som besva-
rade enkäten bedömde vi som icke representativa. Anledningen till detta beslut var 
att en student fullföljde mindre än 25 % av hela kursen, en annan student inte angav 
sin e-post adress och en student inte bedrev någon typ av samarbete inom kursen. 
Resultatet blev att nitton personer eller 4,9 % var representativa för fallstudien. 
 
Bortfallet från vår enkät ligger på 94,3 %, något som motsvarar 364 studenter. Vi 
är medvetna om att med så få svar kan vi inte generalisera och dra alltför stora 
slutsatser av resultatet som vår undersökning kan frambringa.  
 
Dock är vi nöjda med kvaliteten på svaren som vi fick och vi ämnar belysa området 
och sprida kunskap om på vilket sätt studenterna samarbetar med hjälp av 
samarbetsverktyg och hur de upplever dessa verktyg inom distanskurser. 
 
Eftersom antalet svarande var lågt ansåg vi rimligt att försöka analysera aspekterna 
som drev studenterna till att svara på vårt frågeformulär som presenteras i följande 
avsnitt. Detta gjorde vi för att få en bild av till vilken grad resultatet av vår 
undersökning skulle kunna generaliseras.  
 
3.8 Metoddiskussion 
 
Syftet med uppsatsen är att få en bild av på vilket sätt IKT används och stödjer 
studenternas samarbete på distans. 
 
I vår undersökning valde vi att samla information med hjälp av enkätteknik. Ef-
tersom vi genomförde en totalundersökning fick vi tillgång till 386 studenters e-
postadresser som uppfyllde våra tidigare krav. Därför ansåg vi att enkätteknik var 
ett bra val för denna typ av undersökningen. 
 
Enkäten placerade vi på nätet. Respondenterna kunde nå enkäten via en angiven 
länk från sina elektroniska postbrevlådor.  
 
I första omgången besvarade åtta studenter enkäten. Utifrån deras uttryck och upp-
levelser i svaren fick vi intrycket att de flesta av dessa studenter inte var nöjda med 
samarbetet på distans. Detta av olika anledningar och dessa ville de framföra till 
oss på ett tydligt sätt. 
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Enligt planerna skickade vi ut en påminnelse till de studenter som inte besvarat en-
käten. 
 
I andra omgången fick vi ytterligare fjorton svar. Bland de elva svar som vi fann 
representativa hade de flesta studenterna både positiva och negativa uttryck och 
upplevelser i sina kommentarer. Därför var det svårt att avgöra vad som drev stu-
denterna att svara på enkätfrågorna, förutom att de ville bidra till undersökningen. 
 
Med hänsyn till det begränsade tidsutrymmet fattade vi ett beslut att gå vidare med 
undersökningen, således att bearbeta befintligt data och analysera svaren för att 
kunna hålla oss inom tidsramen. 
 
Vi försökte analysera anledningen till varför vi fick så få svar. Vi kom fram till två 
möjliga anledningar. Den första anledningen kunde vara att externa studenter som 
läste enstaka distanskurser inte öppnade sina e-poster efter avslutade kurser. Den 
andra anledningen kunde vara att enkäten som vi utformade var för omfattande och 
tog för mycket tid att besvara. Med tanke på tiden som studenterna normalt får över 
sina studier var de inte tillräckligt motiverade för att lägga ner alltför mycket tid för 
att besvara enkäten. Anledningen till varför vi hade så många frågor i enkäten var 
vår ambition att undersöka även andra närliggande aspekter till undersökta delom-
råden, vilka vi tyckte var intressanta och relevanta att belysa. 
 
Ett alternativt sätt till att genomföra vår fallstudie kunde ha varit att göra ett 
slumpmässigt urval, ett så kallad stickprov, vilket är en miniatyr av populationen. 
Förutsatt att vi gjorde urvalet på ett korrekt sätt skulle resultatet av stickprovet varit 
representativt för populationen och därigenom generaliserbart.  
 
Ett annat alternativt sätt för att minska bortfallet i undersökningen kunde ha varit 
utformning av en enkät med konstruerade frågor kring de undersökta delområdena 
och en kompletterande enkät med frågor kring närliggande aspekter till undersökta 
delområdena. På det viset var enkäten inte lika omfattande och studenterna hade 
valmöjligheten att besvara de kompletterande frågorna.
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4 Empiri 
 

I detta kapitel presenterar vi de empiriska data som var insamlad under undersök-
ningen. Först presenterar vi en bakgrund till det fallstudieobjektet som vi valde för 
undersökningen. Sedan presenterar vi bakgrunden till den avdelningen som vi 
avgränsade oss till i fallstudien samt presenterar samarbetsverktyg som bildar den 
tekniska miljön för studier på distans inom avdelningen. Avslutningsvis presenterar 
vi resultat av enkätfrågor erhållna från studenterna. 
 
4.1 LTU och kunskapsbyggande 
 
Marknaden där LTU verkar är idag i stark förändring. Det omfattar hårdare kon-
kurrens, förändrade finansieringsformer, tydligare specialisering inom högskolor 
och universitet, ökade krav på forskningssamverkan, radikal förändring för virtu-
ella undervisningsformer, ökade valmöjligheter samt större utbud som gett stu-
denterna större inflytande på utbildningsmarknaden. För att möta denna förändring 
agerade universitetet föregångare till en förändring av verksamheten. LTU antog en 
ny strategisk plan för universitetets utveckling under perioden 2001-2006. ”Det 
skapande universitetet – en mötesplats för integrerat kunskapsbyggande” som 
kännetecknar en ny syn på kunskapsutveckling. 
 
Centralt i kunskapsbyggarprocessen är förskjutning av fokus från undervisning till 
lärande. Den nya synen präglas av oväntad kunskap som uppstår genom nya möten. 
Det innebär att genom att skapa gemensamma miljöer, mötesformer och en 
atmosfär som uppmuntrar till kontakt mellan människor från olika ämnesområden 
kan ny oväntat kunskap uppstå. Det innebär också ett nytt sätt att sätta individen i 
fokus. (LTU, 2000) 
 

”Universitetet ska i större utsträckning ha möjlighet att tillfredställa 
individuella önskemål, samtidigt som individen tar ett större ansvar för 
den egna kunskapsutvecklingen. Vid Luleå Tekniska Universitetet ska 
individen ha möjlighet att utveckla sina kunskaper efter sin förmåga, 
men inte i ensamhet. Det gemensamma mötet, erfarenhetsutbytet och 
gemenskapen, är centralt för byggandet av ny kunskap.” (LTU, 2000) 

 
Enligt dessa riktlinjer är det meningen att studenter skall utveckla förståelse, för-
mågor, förhållningssätt och färdigheter som behövs i en okänd framtid. Att för-
skjuta fokus från undervisning till lärande innebär att ansvaret för lärande till större 
delen finns hos studenten. (LTU, 2000) 
 
4.2 Distanskurser och verktyg 
 
Undersökningen utfördes på avdelningen för Systemvetenskap som från år 2004 
erbjuder hela det systemvetenskapliga programmet och även många av sina kurser 
på distans. Avdelningen följer universitetets strategi som baseras på kunskaps-
byggandet. (Att studera på distans, 2005) 
 
Varje kurs består av ett antal avsnitt. Studenten har stor frihet att själv välja ar-
betssätt samt tid och plats för sina studier. Vissa avsnitt innehåller mest individu-
ella uppgifter men med möjligheter att samarbeta och diskutera med andra stu-
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denter, medan andra avsnitt innebär att studenten arbetar i ett projekt eller med 
mindre gruppuppgifter. (Att studera på distans, 2005) 
 
Fronter 
 
Fronter är den lärplattform som LTU har valt som ett verktyg för webbaserat lä-
rande. I Fronter finns cirka 70 verktyg för att främja samarbete, lärande och kom-
munikation samt för att underlätta hanteringen av individuella studieplaner och 
studentdokumentation. Det innebär att man får välja själv vilka verktyg man vill 
använda i plattformen. (www.ltu.se) 
 
Från samtal med vår handledare, som själv bedriver systemvetenskapliga distans-
kurser framkom att alla kurser inom avdelningen för Systemvetenskap använder en 
ram med ett antal fastställa funktioner specifika för avdelningen. Det innebär att 
varje lärare får en standardutseende av lärplattformen. Sedan kan läraren lägga till 
vissa funktioner inom ramen som anses nödvändiga för den specifika kursen. 
 
Marratech 
 
Vissa systemvetenskapliga kurser använder verktyget Marratech för virtuella 
möten. Marratech ses som ett bra hjälpmedel för att genomföra till exempel en 
lektion eller projektmöten på distans. Verktyget har funktionalitet såsom kommu-
nikation i realtid via ljud, bild och chatt, samt applikationsdelning, anslagstavla 
(från engelskans whiteboard) inspelning av sessioner, med mera. (Att studera på 
distans, 2005) 
 
E-post och studentportal 
 
Studentportalen är en portal där varje enskild student kan få tillgång till information 
från universitetet. Där finns länkar till bland annat bibliotek, register till andra kur-
ser samt andra nyttiga länkar. Studentportalen är egentligen inte något verktyg för 
interaktion mellan gruppdeltagare, men den innefattar en e-post klient, kallad 
Webmail, som ger studenterna möjlighet att bedriva interaktion via e-post. 
(https://portal.student.ltu.se/) 
 
4.3 Resultat av enkätfrågor 
 
På vilket sätt studenterna samarbetar på distans 
 
Tabell 4.1 (nästa sida) innehåller data om hur studenterna föredrar att arbeta med 
studier, hur de faktiskt bedrev samarbete under kursens gång och hur de bedömde 
samarbetsomfattningen. 
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Tabell 4.1. Översikt över studenternas svar om samarbete på distans. 
 

 Genomgången 
kurs (%) Önskat arbetssätt Faktiskt 

samarbete 
Omfattning 

av samarbetet 

Löp_nr 25-75 75-100 Självständigt Grupp Kooperativt Kollaborativt För 
mycket Lämpligt För 

lite
1 - x - x x - - x - 
2 - x x - - x x - - 
3 - x x - x - - - x 
4 - x x - x - x - - 
5 - x x - x - - - x 
6 x - x - x - - - x 
7 - x x - x - - x - 
8 - x x - x - - x - 
9 - x - x x - - x - 

10 - x x - x - - x - 
11 - x x - x - - - x 
12 - x - x - x - x - 
13 x - - x x - - - x 
14 - x - x - x - x - 
15 - x x - x - - x - 
16 - x - x x - - x - 
17 - x - x x - - x - 
18 x - x - x - - x - 
19 - x x - x - - x - 

Totalt 3 16 12 7 16 3 2 12 5 
 
 
Kommentarer om samarbetet 
 
Tabell 4.2 visar studenternas kommentarer om hur de föredrar att arbeta med stu-
dier, hur de faktiskt samarbetade och hur de upplevde omfattningen av samarbetet 
under kursens gång. 
 
Tabell 4.2. Översikt över studenternas kommentarer om samarbete på distans.  
 

Löp_nr Kommentar 

1 - 
2 - 

Föredrar arbeta självständigt. Det har varit många grupparbeten som mycket väl 
hade kunnat vara enskilda arbeten istället. Att grupparbeta på distans kostar så pass 
mycket i ren administration att kringarbetet totalt överskuggar själva inlärningen. Jag 
fattar inte att det inte går att få mer flexibelt här. 3 Samarbetar kooperativt. Vi har försökt med att dela upp uppgifter så att vi kan 
arbeta autonomt, men det fungerar ofta dåligt i praktiken. Uppgifterna är sällan 
skapade för att kunna distribueras effektivt. Istället slutar det ofta med att en person 
gör mer än hälften av det faktiska arbetet. 
Föredrar arbeta självständigt. Det är lättare att planera och slippa akutjobb i slutet. 
Samarbetar kooperativt. Det har i alla grupper jag varit med i funnits de som aldrig 
hinner sina delar. Många gånger har vissa bara flytit med utan att lära sig ngt. 4 
Omfattning av grupparbete Jag gillar att arbeta ensam, har svårt med att ge efter, 
vilket gör att jag nog upplevs som lite krävande ibland. 

5 
Föredrar arbeta självständigt. Om alternativet är att arbeta i grupp med människor 
som jag aldrig mött öga mot öga och att lärarna i kursen ger lite eller ingen feedback 
alls på mina studieresultat, så föredrar jag enskilt studiearbete. 
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Omfattning av grupparbete är att de arbetade för lite. Att vi befann oss på helt 
olika platser; Bohuslän, Västerbotten och Norrbotten 
Föredrar arbeta självständigt. Jag tror att det är bra om man inledningsvis kan/får 
arbeta självständigt (tills de som inte tänker bidra eller fortsätta kurserna sorterat ut 
sig själva). Det går för långsamt om man måste ta hänsyn till andra… 
Kooperativt samarbete. Har varit med i flera grupper som provat olika metoder – 
dels att dela upp i mindre delar fördelade mellan medlemmarna. Dels samarbete 
(försök till) hela vägen. 6 

Omfattning av grupparbete. Det är generellt dåligt ställt med förståelse för detta 
med kommunikation, att meddela sig med sin omgivning. Man skjuter gärna arbetet 
framför sig (”…vi har gått om tid…”). Flera hade tekniska problem (för dålig upp-
koppling eller för liten bandbredd). 
Föredrar arbeta självständigt. Både och, beror på uppgiftens beskaffenhet. Det är 
dock lättare att styra över planering om man arbetar själv. Uppgifter av ”brainstor-
mingkarraktär” kan med fördel göras i grupp. 7 
Omfattning av grupparbete. Med ett undantag var alla i gruppen lika engagerade 
och lade ner lika mycket tid. Då blir också samarbetet och fördelningen jämn. 

8 - 
9 Samarbetar kooperativt. i stort sätt, men i vissa fall en kombination mellan båda. 

Föredrar arbeta självständigt. När man pluggar på distans och inte har några 
klasskamrater på orten så brukar extrem mycket tid gå åt till tjafs, avhoppningar, 
försök att dela upp arbetet, osv…inga stora eller många uppgifter i grupp, det 
krånglar bara. 
Samarbetar kooperativt. Om man inte är på samma ort så delas det mesta i små-
delar som var o en i gruppen får göra själv o sen pusslas det ihop. Om man kan göra 
arbetet på ”plats” så blir det mer diskussioner och gemensamt. Man förlorar nästan 
på att göra grupparbeten på distans för man är inte med om hela arbetet. 

11 

Omfattning av grupparbete. På distansstudier vill man göra det så lätt som möjligt, 
det brukar ändå krångla, så man delar upp arbetet mellan gruppmedlemmarna… 

12 

Samarbetar kollaborativt. Det var både och, jag arbetat med flera grupper, då 
skapas olika arbetssätt beroende på grupperna och uppgifterna, med vissa grupper 
har vi kört arbetsuppgifterna tillsammans hela vägen, och den gav faktiskt bästa re-
sultat, bara att inte skapas ngt polaritet mellan gruppmedlemmarna, menar inte ne-
gativt, men t.ex. vid utveckling av en modell så var det vissa medlemmar som älskar 
att göra modellen stor, medan andra medlemmar, vill gärna ha den mindre 
sammanfattade och lätta att kontrollera. 

13 Omfattning av grupparbete. Ingen tog tag i ngt och fick det att hända. 
14 - 
15 Omfattning av grupparbete. Bra planering. 
16 - 

Föredrar arbeta i grupp. Jag tycker att grupparbete är en del av lärandet. Jag ser 
gärna att det kombineras med individuella uppgifter också. 

17 

Omfattning av grupparbete. Samarbetet avseende grupparbetet var intensivt, och 
mycket lärorikt. Lärandet kring det individuella arbetet i diskussionsform med till-
gång till de andra gruppernas forum var himla bra, eftersom man själv styr tiden för 
konsumtion och produktion av kunskaper via den kanalen. Kanske finns  
en risk att det finns de som ser sig själva som konsumenter och inte producenter, 
vilket det bygger på att alla är. 
Samarbetar kooperativt. Det strular mer ju fler inblandade. 18 Omfattning av grupparbete. Alla har inte samma motivation och erfarenhet. 
Föredrar arbeta självständigt. Många hoppar av och man har ingen chans att pusha 
folk att gå in oftare på mail/forum. 19 Omfattning av grupparbete. Just eftersom allt hänger på att alla har självdisciplin 
så måste man dela upp uppgiften och sen hoppas man att de andra gör sin del. 

 

 26



Uppgivenhet i samarbete 
 
Tabell 4.3 presenterar studenternas svar om uppgivenhetskänslan i samband med 
distansstudier och vilka faktorer som orsakade den. 
 
Tabell 4.3. Översikt över faktorer som har orsakat uppgivenhet hos studenter. 
 

Löp_nr Nej Tekniken Olika 
platser 

Dålig 
respons 

Dålig 
support 

1 x - - - - 
2 - - - - - 
3 - x x x x 
4 - - - x - 
5 - - x x - 
6 - - - x - 
7 x - - - - 
8 x - - - - 
9 - - - x - 

10 x - - - - 
11 - x x x - 
12 x - - - - 
13 - - - x x 
14 - x - - - 
15 - - x x - 
16 - - - x - 
17 x - - - - 
18 - x - x x 
19 - - - x - 

Totalt 6 4 4 11 3 
 
 
Användning av IKT 
 
Studenterna tillfrågades om vilka verktyg de använde under samarbetet och i vilken 
omfattning. En tvåa (2) betecknar mycket användning, en etta (1) betecknar lite 
användning och en nolla (0) betecknar att studenterna inte alls använde verktyget. 
Ett streck (-) betyder att studenten inte hade tillgång till ett givet verktyg. 
 
Tabell 4.4. Översikt över studenternas gradering om använda IKT i distanskurser.  
 

Löp_nr Fronter 
 

Marratech 
 

Student
portal 

Telefon-
SMS 

MSN  
Messenger ICQ Skype Annat  

1 2 - 2 0 0 0 0   
2 2 0 0 0 0 0 0   
3 1 1 1 1 1 1 1 Centra 1 
4 2 - 2 1 0 0 0   
5 2 - 1 2 0 0 0   

6 1 2 0 1 2 0 0 Yahoo  
Mess. 1 

7 2 2 0 0 1 0 0 Outlook 2 
8 2 - 2 1 0 0 0   
9 2 2 2 1 1 0 0   
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Löp_nr Fronter 
 

Marratech 
 

Student
portal 

Telefon-
SMS 

MSN  
Messenger ICQ Skype Annat  

10 2 0 0 1 1 0 0 Hotmail 2 
11 1 - 0 1 0 2 0   

12 2 2 2 1 1 0 2 Yahoo 
 Mess. 1 

13 1 1 1 0 1 0 2   
14 2 0 2 2 0 0 1   
15 2 - 2 0 2 0 0   
16 1 - 0 1 2 2 0   
17 2 - 1 1 1 0 0   

18 2 2 2 2 2 0 2 Yahoo  
Mess. 2 

19 1 0 1 0 0 0 0   
Totalt 32 12 21 16 15 5 8  

 Tabell 4.4. (fortsättning) Översikt över studenternas gradering om använda IKT i 
distanskurser.  
 
Studenternas upplevelser om IKT 
 
Tabell 4.5 presenterar nyckelord som sammanfattar studenternas positiva och ne-
gativa upplevelseuttryck om använda verktyg i samarbete, det vill säga Marratech, 
Fronter och e-post.  
 
Tabell 4.5. Sammanfattning av studenternas upplevelser av verktygen Marratech, Fronter 
och e-post.  
 

Marratech 

Positivt Negativt 

Fungerar bra, viktigt med 
headset; bra funktioner; 
användbart; kommunikation 
på flera sätt; flexibelt; 
enkelt förmedla uppgifter; 
”allt” 

Kraschigt, ineffektivt, trögkört; knepigt fil-
överföring; inte så bra instruktioner; kräver öppna 
portar i brandväggen; kräver storbandbredd; dålig 
bildkvalité, omodernt gränssnitt, mycket 
teknikstrul; tjörv vid uppkoppling andra data 
problem; lite instabilt ibland, whiteboard långsam 

 

Fronter 

Positivt Negativt 

Lätt, okomplicerat, 
tillräckliga funktioner; 
smidigt; dela dokument; 
stora möjligheter; lätt fil-
delning; många möjligheter; 
forum 

Svåröverskådligt, svårt samarbeta på dokument; 
svårförståeliga hjälpdokument; chatten fungerade 
inte; krånglig struktur; större uppgifter tar onödigt 
mycket tid; kalender borde integreras; e-post; 
chatten, dokumentdelningen, gränssnittet; kommer 
inte in på Fronter med alla datorer; lärare an-
vänder det på olika sätt; inte så användarvänligt; 
långsamt; delade dokument 
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Tabell 4.5. (fortsättning) Sammanfattning av studenternas upplevelser av verktygen 
Marratech, Fronter och e-post. 

E-post 

Positivt Negativt 

Snabbt, smidigt; lättanvänt; en-
kelt; hög tillgänglighet; privat; 
bra för fildelning 

Många meddelanden vid ö-kommelse; dåligt 
gränssnitt; förmedlar ej känslor; många 
iblandade = många mail; seg; dåligt för info 
utbyte i realtid; svårt att samordna; svårt 
organisera arbetet; lite svårt att arbeta med 
adressboken; lite instabilt ibland 

 

 29



5 Analys och diskussion 
 

I kapitlet analyserar och diskuterar vi insamlade data.  
 
För att besvara vår första forskningsfråga om på vilket sätt studenterna samarbetar 
med hjälp av IKT valde vi att dela upp analysen i tre steg.  
 
I det första steget analyserade vi på vilket sätt studenterna samarbetade på distans. I 
det här fallet tittade vi först på relationer mellan studenternas önskade sätt att arbeta 
med studier på distans och det faktiska samarbetet. Sedan tittade vi på studenternas 
bedömda omfattning av samarbetet som de bedrev. Vidare tittade vi på samband 
mellan studenternas önskade sätt att arbeta med studier och deras eventuella upp-
givenhet i samarbetet. Studenternas synpunkter om samarbetet på distans avslutade 
det första steget i analysen. 
 
I det andra steget analyserade vi IKT-användning i samarbetet. Detta handlar om 
vilka verktyg studenterna använde i samarbete och i vilken omfattning studenterna 
använde dessa verktyg för olika gruppaktiviteter. 
 
I det tredje avlutande steget undersökte vi sambandet mellan studenternas samar-
bete och de samarbetsverktyg de använt. 
 
För att besvara vår andra forskningsfråga om hur studenterna upplever IKT inom 
distanskurser analyserade vi studenternas svar i positiva och negativa uttryck. 
 
Vi försökte även att analysera sambandet mellan studenternas upplevelser om sam-
arbetsverktyg och studenternas önskade sätt att arbeta med studier och mellan 
studenternas upplevelser om samarbetsverktyg och det faktiska samarbetet.  
 
5.1 På vilket sätt studenterna samarbetar på distans 
 
Önskat sätt att arbeta med studier och det faktiska samarbetet 
 
Enligt Jobring & Carlén (2005) uppfattas samarbetslärandet av vissa människor 
negativt då människorna tvingas att samarbeta. Curtis och Lawson (2001) menar att 
detta kan vara orsaken till att människor hellre föredrar att genomföra arbetet 
oberoende av varandra. 
 
Enligt teorierna för datorstött samarbete skiljer inte kooperativt arbetssätt och 
kollaborativt arbetssätt i termer av huruvida uppgiften är fördelad eller inte, utan 
skillnaderna ligger i sättet på vilket uppgiften är fördelad. I kooperation splittras 
uppgiften hierarkiskt, i oberoende deluppgifter, i kollaboration kan kognitiva pro-
cesser fördelas i sammanflätande skiktar. (Jobring & Carlén, 2005) 
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I tabell 5.1 visas samband mellan hur studenterna föredrar att arbeta med uppgif-
terna och hur de faktiskt samarbetade i grupp. 
 
Tabell 5.1. Samband mellan önskat sätt att arbeta och det faktiska samarbetet. 
 

   Det faktiska samarbetet  
    
   

Kollaborativt Kooperativt 
 

   
 Självständigt 1 11 12 

   
Önskat sätt att arbeta  

5 % 58 % 63 % 

   
   2 5 7 
 I grupp 
   

11 % 26 % 37 % 

        
   3 16 n = 19 
   16 % 84 % 100 % 
 
Det visar att 63 % av det totala antalet studenter som medverkade i undersökningen 
föredrar att arbeta med uppgifterna självständigt och 37 % föredrar att samarbeta i 
grupp. 
 
Anledningen till att studenterna vill arbeta självständigt ligger i att de eftersträvar 
delvis ett flexibelt arbete och delvis att bli oberoende av andra. Vissa studenter som 
kommenterade svaren menar att det är lättare att planera sitt eget arbete och passa 
sina arbetstider när de arbetar självständigt, att man inte behöver vänta på andra 
och därigenom slippa akutjobb i slutet. Andra tycker att när man studerar på distans 
har man inte klasskamrater och att det går för mycket tid för att fördela uppgifter, 
hantera avhoppningar och ta hänsyn till andra. Avhoppningarna har en stor 
inverkan på gruppmedlemmar och på deras sätt att genomföra uppgifter.  
 

”Många hoppar av och man har ingen chans att pusha folk att gå in 
oftare på mail/forum.” 

 
Vissa studenter tycker att mycket beror på uppgiftens beskaffenhet. 
 

”Det har varit många grupparbeten som mycket väl hade kunnat vara 
enskilda arbeten istället. Att grupparbeta på distans kostar så pass 
mycket i ren administration att kringarbetet totalt överskuggar själva 
inlärningen. Jag fattar inte att det inte går att få mer flexibelt här. ” 

 
”…uppgifter av ”brainstormingkaraktär” kan med fördel lösas i 
grupp.” 

 
Bara en av dem som föredrar att arbeta i grupp har kommenterat sitt svar: 
 

”Jag tycker att grupparbete är en del av lärandet. Jag ser gärna att det 
kombineras med individuella uppgifter också.” 
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Den andra dimensionen i tabellen visar att 16 % av studenterna samarbetade kol-
laborativt och 84 % samarbetade kooperativt. Av dem som samarbetade kollabo-
rativt var det en person som föredrog att arbeta självständigt och två personer fö-
redrog att arbeta i grupp, vilket motsvarar 33 % respektive 67 %. 
 
Två studenter som tillhör den kollaborativa gruppen provade att samarbeta både 
kollaborativt och kooperativt. En av dem föredrar att samarbeta i grupp och 
kommenterade att kollaborativt sätt gav det bästa resultatet, dock svårigheten 
kunde uppstå i att hantera personliga skilda åsikter när det gällde krav och mål-
sättningar i uppgiftsgenomförandet. 
 
Inom den kooperativa gruppen föredrar 69 % att arbeta självständigt och 31 % fö-
redrar att arbeta i grupp, trots att de flesta av dem provade båda metoderna. Vissa 
av dem som föredrar att arbeta självständigt kommenterade att det var svårt att 
genomföra kollaborativt sätt i praktiken. När man är åtskilt geografiskt, menar de, 
är det svårt att skapa en kollaborativ miljö, därför fördelas det mesta arbete bland 
gruppmedlemmarna på ett kooperativt sätt, men inte utan förlust, man tar inte del 
av hela arbetet. En student kommenterade uppgifternas beskaffenhet: 
 

”Uppgifterna är sällan skapade för att kunna distribueras effektivt. 
Istället slutar det ofta att en person gör mer än hälften av det faktiska 
arbetet.” 

 
En annan student anförde att ju fler personer som är inblandade i uppgiften desto 
mer oreda det blir i samarbetet. 
 
Sammanfattningsvis visar tabellen att de flesta studenterna föredrar att arbeta 
självständigt och när studenterna samarbetar väljer de ett kooperativt samarbetssätt. 
De flesta har dock provat att samarbeta både kooperativt och kollaborativt. De 
flesta studenterna kommenterade att mycket ligger i individens ansvar och att det 
inte är alla som tar sitt ansvar för att utföra uppgifter, vilket påverkar övriga 
deltagares inställning till samarbete. Vidare visar det att studera på distans försvårar 
samarbetsmöjligheter mellan deltagare, särskilt när det gäller arbetsplanering, 
tidsplanering och hantering av individuella krav, målsättningar och inställningar till 
samarbete. Vissa av dem poängterade att det är viktigt att uppgifterna skapas med 
hänsyn till den formen av lärande på distans och läggs upp så att tidiga av-
hoppningar inte skapar frustration inom gruppen och därigenom påverkar motiva-
tion hos andra gruppmedlemmar. Däremot de som lyckades att samarbeta kolla-
borativt tyckte att det gav bättre resultat än när de samarbetade kooperativt. Dessa 
studenter föredrog även att samarbeta i grupp. Detta handlar om deltagarnas en-
gagemang i ett delat ansvar som ger möjlighet till ny kunskap, enligt Jobring och 
Carlén (2005). Även om studenterna väljer det motsatta samarbetssättet är de med-
vetna om den förlusten genom att arbeta kooperativt, vilket Rustagi (1997) före-
språkar. Författaren menar att nackdelen med det kooperativa arbetssättet är att 
deltagare kan gå miste om den nya kunskapen som lösningen av en viss deluppgift 
innebär. 
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Det tyder på att de studenterna som väljer ett kooperativt samarbetssätt och de som 
föredrar att arbeta självständigt bedömer situationen utifrån sina tidigare erfa-
renheter, vilket pekar på ett missnöje med samarbetet på grund av andra grupp-
medlemmar inte levde upp till deras förväntningar. Det understödjer det kogniti-
vistiska synsättet där människan konstruerar kunskap om sin värld (Jobring & 
Carlén, 2005). Genom att studenterna reflekterar över sin egen situation, 
konstruerar de kunskap utifrån sina intryck av omgivningen och bildar 
uppfattningen om världen på sitt eget sätt. Det visar även att de som föredrar 
gruppsamarbetet inte alltid gör det på ett kollaborativt sätt. 
 
Lehtinen (2000) menar att ett framgångsrikt kollaborativt arbete kräver bl.a. en 
kultur av kollaboration, gemensamma visioner, informationsstödjande system och 
team processer. I detta fall visar det att samarbete på distans inte understödjer en 
kollaborativ kultur, utan besitter en kooperativ kultur där studenterna försöker hitta 
olika lösningar för att underlätta samarbetet på distans.  
 
En slutsats man kan dra av ovanstående är att varje individ kan förflytta sig mellan 
kollaborativt och kooperativt samarbetsområde, visade i tabell 5.1. Detta beroende 
är av samarbetssituationen, där deltagarnas mål, förväntningar och uppgiftens 
beskaffenhet spelar en avgörande roll. Detta stödjas av sociokulturella synen om 
situerad lärande där lärandet ses utifrån ett socialt och kulturellt sammanhang och 
är varken mental konstruktion eller en fysisk process, utan kunskap är historisk, 
kulturell och situerad (Jobring & Carlén, 2005). Det stödjas även av ett anförande 
av Genovese (2005) som menar att samma lärandeformer inte är attraktiva och 
effektiva för alla. För läranderesultat kan oftast samarbetet ha positiv eller negativ 
effekt beroende på hur samarbetet organiseras. Cano-Garcia och Hughes (2000) 
och Genovese (2005) påstod att studenter som föredrar att arbeta i grupp 
förmodligen lär sig bättre när de lär sig med andra, medan studenter som föredrar 
att arbeta självständigt kan ha en högre akademisk prestation i individuellt arbete 
och blir kanske ängsliga i en grupp.  
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Omfattning i gruppsamarbete 
 
Diagram 5.1 visar hur studenterna bedömde omfattningen av samarbetet i gruppen 
enligt tre graderade inställningar, samarbetade lämpligt, samarbetade för mycket 
och samarbetade för lite. Varje inställning har respektive färg. Totalt var det nitton 
studenter som medverkade i undersökningen. 
 

För mycket
2

För lite
5

Lämpligt
12

 
 

Diagram 5.1. Bedömningen av omfattningen i gruppsamarbetet. 
 
Diagrammet visar att de flesta studenterna bedömde omfattningen av samarbetet i 
gruppen som lämpligt. Två studenter bedömde att deras grupp samarbetade för 
mycket och fem studenter svarade att de samarbetade för lite.  
 
De studenterna som graderade samarbetet i gruppen som otillräckligt noterade att 
det största hindret till interaktion var att det var på distans. De menar att det är svårt 
att samarbeta på skilda platser och för att undvika krångel försökte de göra det så 
lätt som möjligt för gruppmedlemmarna genom att dela upp arbetet. Andra hinder 
var dålig respons från andra, bristande personligt ansvar och tekniska problem, på 
grund av dålig uppkoppling eller liten bandbredd. 
 
En av de studenterna som tyckte att de samarbetade för mycket kommenterade: 
 

”Jag gillar att arbeta ensam, har svårt med att ge efter, vilket gör att 
jag upplevs som lite krävande ibland.” 

 
Vissa studenter som graderade samarbetet i gruppen som tillräckligt såg det positivt 
och anförde att alla i gruppen var lika engagerade och lade lika mycket tid på 
arbetet, samt att samarbete, planering och arbetsfördelning var jämn.  
 

”Samarbetet avseende grupparbetet var intensiv, och mycket lärorikt. 
Lärandet kring det individuella arbetet i diskussionsforum med tillgång 
till de andra grupparnas forum var himla bra, eftersom man själv styr 
tiden för konsumtion och produktion av kunskapen via den kanalen.” 
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Andra studenter poängterade att självdisciplin var en avgörande faktor och att alla 
inte hade samma motivation och erfarenhet. 
 
Vi jämförde sedan studenternas bedömning av omfattningen av gruppsamarbete 
med deras önskade sätt att arbeta. Vi jämförde även studenternas faktiska samar-
bete med bedömda samarbetsomfattning. Resultaten av de jämförelserna visade 
inte något befintligt samband. 
 
Sammanfattningsvis visar diagrammet att de flesta studenterna graderade omfatt-
ningen i gruppsamarbetet som tillräcklig och var nöjda med hur samarbetet genom-
fördes i grupp. Deras kommentarer tyder på att de fördelade arbete på ett koope-
rativt sätt där uttryck som planering och jämn arbetsfördelning är ofta förekom-
mande. Det stödjer definitionen där Jobring och Carlén (2005) anförde att i den 
kooperativa samarbetsformen delas uppgiften upp i flera delar och att deltagarna 
fördelar ansvaret för att lösa deluppgifterna. Huvuduppgiften betraktas som löst när 
deluppgifterna sätts ihop. Författarna menar att fördelen med denna typ av 
samarbetet är att ansvaret kan fördelas ganska jämt och att deltagare kan välja en 
deluppgift utifrån sin kunskap och erfarenhet. Det som är utmärkande för koope-
rativa formen är att deltagare har mindre delade erfarenheter och skilda motiv för 
sitt deltagande, samt begränsad kunskap om andra deltagare och deras aktiviteter. 
(Jobring & Carlén, 2005) 
 
Studenter som tyckte att samarbetet i grupp var otillräckligt hade flera anledningar 
som uttrycktes i termer av svårigheten att bedriva samarbetet på skilda platser, 
dålig respons från andra deltagare och bara en av dem upplevde tekniska problem. 
En student som graderade samarbetet som mer än nödvändigt föredrar att arbeta 
självständigt. 
 
Uppgivenhet i samarbete 
 
Harasim et al. (1995) identifierade problem som uppstår i samband med samar-
betslärandet. Vissa av dem är: 
 

• kommunikationsproblem kan uppstå i nätverken vid teknikkrångel, inlogg-
ningsstrul och annat, vilket gör att grupperna inte kommer igång eller får 
kontakt med varandra 

• tidsplanering och användning av tid kan vara nödvändiga i samarbetsläran-
det på distans, så att folk inte blir sittande vid sina datorer för mycket i 
väntan på andra. Samarbetet fungerar inte alltid. I kollaborativa processer 
krävs det att grupperna som ska lösa uppgifter också fungerar socialt. Detta 
är ju inte alltid fallet 

• ojämlikt deltagande beror på hur aktiv förväntas studenten vara i en grupp-
styrd process. En del studenter kan även bära sig illa åt mot kamrater. 
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När det gäller teknisk support, är detta också en viktig aspekt inom faktorer som 
kan påverka samarbetet, enligt Bäckström och Said (2004). De menar att det är 
viktigt att samordnaren av distanskursen erbjuder bland annat teknisk support för 
att samarbetet skall kunna fungera. 
 
I diagram 5.2 visar vi sambandet mellan faktorerna som kunde orsaka uppgiven-
hetskänslan hos studenter och studenternas önskade sätt att arbeta med studierna. 
X-axeln representerar uppgivenhetsfaktorer och Z-axeln representerar antal stu-
denter som medverkade i undersökningen. Staplarna representerar studenternas två 
önskade sätt att arbeta med uppgifterna, självständigt och i grupp. 
 
Studenterna fick välja en eller flera svarsalternativ som orsakade uppgivenhets-
känslan. Dessa var teknik, olika platser, dålig respons och dålig support. Studen-
terna som inte hade känt uppgivenhet någon gång fick välja svarsalternativet, inte 
uppgivenhet. Totala antalet medverkade var nitton personer, av vilka en som fö-
redrar att arbeta självständigt avstod från att svara på frågan. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Inte
uppgivenhet

Teknik Olika platser Dålig respons Dålig support

Självständigt
I grupp

 
 

Diagram 5.2. Samband mellan förhållningssätt och uppgivenhetsfaktorer. 
 
Diagrammet visar att 27 % av studenterna som föredrar att arbeta självständigt och 
43 % av studenterna som gillar att arbeta i grupp inte kände någon uppgivenhet 
alls. Vidare visar diagrammet att 27 % av studenterna som önskar att arbeta 
självständigt och 14 % av studenterna som önskar att samarbeta i grupp kände 
uppgivenhet på grund av tekniskt stöd, till exempel program, anslutning, dator-
prestanda och så vidare. Det innebär att fler studenter som föredrar att arbeta 
självständigt inte kände sig komfortabla med tekniskt stöd. Att deltagarna befann 
sig på skilda geografiska områden kändes problematiskt bara för studenter som 
gillar självständigt arbetssätt. Dålig respons orsakade uppgivenhetskänslan betyd-
ligt större hos ”självständiga studenter” som är 73 % än hos ”samarbetsvilliga” som 
är 43 %. Dålig support från universitetet orsakade mindre uppgivenhetsfall, men 
orsakade fler fall hos ”självständiga studenter” som är 18 % i jämförelse med 
”samarbetsvilliga studenter” som är 14 %. 
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Sammanfattningsvis visar diagrammet att studenterna som föredrar självständigt 
arbetssätt drabbas av uppgivenhetskänsla betydligt oftare än studenter som föredrar 
en kollektiv samarbetsprocess. Det svarar 73 % mot 57 % av uppgivenhetsfall. Den 
största orsakande faktorn är dålig respons från andra gruppdeltagare. Olika platser 
som är utmärkande för distanssamarbete orsakar uppgivenhetskänsla i näst största 
grad. Vidare följer tekniska faktorer och dålig support från universitetet. 
 
I datorstött samarbetslärande innebär det att lärandet ses som en kollektiv process 
som bygger på samarbetet kring ett problem där deltagarna drar nytta av varandras 
kunnande och lärande. I en tidigare publicerad utredning (Stiftelsen för Kunskaps- 
och Kompetensutveckling [KK], 2005) anfördes att datorstött samarbetslärande 
bygger på idén att datorbaserade tekniker ska stödja såväl lärande som samarbete 
och därmed ett delat och gemensamt kunskapsbyggande. Det räcker inte bara att 
skapa tekniska hjälpmedel för lärande, utan det skall erbjudas sociala sammanhang 
som underlättar lärandet även när personer befinner sig på geografiskt spridda 
områden, alltså kultur tillsammans med teknik. 
 
I detta fall visar det att de flesta studenterna upplever dålig social samhörighet i 
grupperna. Enligt Linnér och Lindh (2001) spelar aktörerna och deras inbördes 
relationer en viktig roll i all undervisning och i allt lärande. Man talar ibland om ett 
socialt betingat lärande med innebörden att samtal och kommunikation mellan 
studenter är av vikt för inriktningen, kvaliteten och djupet på lärandet. Det antas att 
lärande och utveckling kommer till stånd då man deltar i olika former av sociala 
praktiker i vilka kommunikationen möjliggörs och praktiseras. Författarna menar 
att kunskaper och färdigheter får liv och gestalt i interaktionen mellan människor. 
Att studenterna upplever dålig samhörighet i grupperna tyder på att de har dålig 
kommunikation som i sin tur påverkar kunskapsutbytet och därigenom lärandet. 
 
En student kommenterade att med nätbaserad utbildningsform är det lättare att 
komma undan när det gäller t.ex. dålig närvaro och att det är svårare att hålla upp-
sikt på deltagarnas närvaro. En annan student kommenterade: 
 

”Ofta har de flesta gjort sitt, men ibland han någon enstaka fallit ur 
vilket då har påverkat arbete negativt.” 

 
Detta förklarar Harasim et al. (1995) som ett förekommande fenomen där grup-
perna som löser gemensamma uppgifter inte fungerar någorlunda socialt och 
upplever ett ojämlikt deltagande.  
 
Andra synpunkter om samarbete på distans 
 
Bland övriga synpunkter som studenterna ville dela med sig upptäckte vi att de som 
gillar att arbeta i grupp har positiva upplevelser om samarbetet på distans och de 
som föredrar att arbeta med uppgifterna självständigt har mer negativ klang i sina 
kommentarer. Vi har därför valt att presentera de som två separata grupper.  
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”Samarbetsvilliga studenter” 
 
Fem av sju studenter som föredrar att arbeta i grupp framförde sina synpunkter om 
samarbetet på distans. De alla hade positiva upplevelser om samarbetet och tyckte 
att det fungerade bra. En av studenterna tyckte att det gäller att vänja sig vid 
studieformen på distans och lära sig hantera samarbetsverktygen för att få ut största 
möjliga nytta. En annan student tyckte att man lär sig mycket vid distansstudier där 
man blir tvungen att ta ett större ansvar och vara mer fokuserad. Vidare tyckte en 
student att det fungerar alldeles utmärkt när det finns vilja till det. En annan student 
kommenterade: 
 

”Det är toppenmöjlighet för oss som förvärvsarbetar eller är mamma-
lediga men ändå vill förkovra oss.” 

 
”Självständiga studenter” 
 
Åtta av tolv studenter som föredrar att arbeta med uppgifterna självständigt fram-
förde sina åsikter om samarbete på distans. Tre av dem uttryckte sig positivt om 
samarbete. En av studenterna var jättenöjd med studieformen på distans. En annan 
tyckte att det var mycket givande: 
  

”…man lär känna varandra bra trots brist på fysiskt närvaro, och man 
behöver verkligen varann mer eftersom lärarna inte nås på de udda ti-
der vi ofta jobbar på.” 

 
Vidare poängterade en student att samarbetet på distans kan fungera bra med vissa 
människor, medan andra är helt omöjliga att få respekt från. 
 
En student framförde sina åsikter om tekniskt stöd: 
 

”Man bör från universitetets sida tydligare poängtera vikten av att vara 
väl förberedd för distansstudier. Dvs. se till att man har tillräcklig 
bandbredd och datorutrustning så att man omedelbart kan delta fullt 
ut.” 

 
Två studenter var väldigt negativa mot samarbetet på distans av olika anledningar: 
 

”Det kostar mer än det smakar. Kurserna i sig är intressanta, men 
upplägget gör det hela alltför arbetsamt. … jag började bara plugga för 
att det är kul, för min egen skull. Men det här är så trögt att jag 
funderar starkt på att hoppa av och istället läsa kurslitteratur på egen 
hand!” 

 
”Distansstudier kan inte bedrivas med framgång om man förväntas 
genomföra grupparbeten med personer som man aldrig träffat och lärt 
känna innan. Jag är, som ni säkert förstått vid det här läget, besviken 
på både kravet att studera i grupp på distans och på lärarnas insats vad 
gäller feedback. Vill gärna gå flera kurser via distans, men tvekar 
mycket pga. ovan nämnda skäl!” 
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En av studenterna har läst flera distanskurser på olika universitet och har bildat sig en 
uppfattning om hur distanskurser bedrivs på olika utbildningsorganisationer. Utifrån 
sin erfarenhet framförde studenten sina upplevelser om distansstudier på LTU: 
 

”Många högskolor/universitet, däribland LTU har, som jag upplever 
det, tagit en campuskurs och applicerat den rakt av på distanskursen. 
Distanskurser ställer andra krav än campuskurser, därför bör man 
tänka igenom upplägget utifrån de behov som studenterna har inte ut-
ifrån vad som blir enklast för lärare/skolan.” 

 
Negativa kommentarer kan sammanfattas i att det krävs att vara mer tydliga från 
universitetets sida om vilket tekniskt stöd som är nödvändig för distansstudierna så 
att studenterna är välförberedda vid kursens start. Kursupplägget måste noggrant 
planeras för att underlätta samarbetet på distans, samt planera uppgifterna så att de 
kan utföras av studenterna på distans mer effektivt och vid planeringen ta hänsyn 
till studenternas önskemål och synpunkter.
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5.2 Användning av IKT i samarbete på distans 
 
Omfattning av använda samarbetsverktyg 
 
Diagram 5.3 visar i vilken omfattning olika samarbetsverktyg användes av stu-
denterna inom grupparbeten på distans. X-axeln representerar verktygskategorier 
som studenterna använde inom samarbetet. Y-axeln representerar procentuell sats 
motsvarande antal studenter där nitton personer medverkade i undersökningen. 
Graderingen omfattar tre svarsalternativ, använt mycket, använt lite och använt 
inget. Varje svarsalternativ visar antal studenter, samt har en motsvarande färg. 
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Diagram 5.3. Användning av IKT i samarbete. 
 
Vi tog i beaktande att verktyget Marratech inte ingick i alla distanskurser. Eftersom 
av det totala antalet medverkade studenter bara elva personer angav att verktyget 
ingick i distanskursen, tog vi hänsyn till det. 
 
Diagrammet visar att de tre första verktygen, Fronter, Marratech och e-post i stu-
dentportalen användes mycket av de flesta studenterna. De verktygen bildar den 
tekniska miljön som avdelningen för Systemvetenskap erbjuder för distanskurser. 
Det visar sig även att externa verktyg får vidsträckt användning inom grupparbete 
på distans. Bland de externa samarbetsverktygen som användes mest är telefon och 
MSN Messenger, följt av Skype och ICQ som har näst störst användning. Den 
minsta användningen fick Yahoo Messenger, Hotmail, Outlook och Centra. 
 
Moore (1993) nämner tre interaktionstyper inom samarbetslärandet, interaktion 
mellan studenter, mellan studenter och lärare, och mellan studenter och innehållet. 
Bland verktygen som visas i diagram 5.3, är Fronter, Marratech och e-post i stu-
dentportalen samarbetsverktyg som av studenterna bäst ses underlätta dessa tre 
typer av interaktioner inom samarbetslärandet. Dessa verktyg som universitetet 
erbjuder används mest eftersom de ger ett bättre stöd till samarbetet än övriga 
samarbetsverktyg. Eftersom studenterna även väljer att använda externa verktyg för 
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samarbetet finns det ett behov som befintliga verktyg inom distanskurser inte 
stödjer fullt ut eller på rätt sätt. Studenterna väljer sådana verktyg som de känner 
sig bekväma med som inte alltid sammanfaller med utbildningsanordnarens val. 
Det stöds av Dippe (2001) om att det finns några svagheter med distansutbildning, 
till exempel behovet hos deltagarna av att komplettera bristande kunskaper i di-
stansteknologins utnyttjande.  
 
IKT användning för gruppaktiviteter 
 
Enligt Hejde (2002) är kommunikation en grundläggande förutsättning för männi-
skors lärande. Författaren menar att människors tankar omvandlas via språket till 
information, vilket gör det möjligt att dela synen på verkligheten med andra. Hejde 
grundade sig i den amerikanske filosofen Rorty (1980) som påstod att kunskaper 
uppstår i samtal mellan människor. Det innebär att när människan möter andras 
åsikter, erfarenheter och perspektiv får man möjlighet att reflektera över sin egen 
kunskap och därigenom bilda ny kunskap. 
 
Mänsklig kommunikation kan fördelas ur olika aspekter. En aspekt är det som 
bildar ett tankfullt utbyte mellan en liten grupp å ena sidan och det som sprider 
brett men enkelt budskap å andra sidan. I vårt fall valde vi att skilja mellan dessa 
kommunikationsformer. Benämningen kommunikation står för ett enkelt budskap 
som studenterna sprider mellan varandra i gruppen. Benämningen diskussion står 
för den kommunikation som bildar ett tankfullt utbyte mellan studenterna i grup-
pen. Vidare anför Hejde att aktiviteterna inom samarbetet och ett aktivt deltagande 
måste formuleras på basis av vad deltagare gör tillsammans och hur de 
kommunicerar. 
 
Med detta som bakgrund formulerade vi generella aktiviteter som studenterna ut-
förde inom samarbetet kring en gemensam uppgift, vilka presenteras i tabell 5.2. 
Tabellen visar vilka IKT som studenterna använde för att utföra olika gruppakti-
viteter. Antal personer som visas i tabellen anger i vilken omfattning samarbets-
verktygen användes till varje aktivitet. 
 
Tabell 5.2. Översikt över användning av IKT för gruppaktiviteter. 
 

Aktivitet Fronter Marratech E-post Telefon MSN 
Messenger Skype ICQ Yahoo 

Messenger Hotmail

Planering, 
genomförande, 

uppföljning 
10 8 13 6 8 3 1 1 1 

Kommunikation 6 7 13 5 6 3 1 1 1 

Diskussion 4 8 7 1 6 3 1 1 1 

Gruppmöte 2 8 3 3 6 2  -  - 1 

Dokument- 
delning 12 1 12 -  3 -   -  - 1 
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För att få en bättre överblick rangordnade vi IKT efter dess användning för varje 
aktivitet och presenterade i tabell 5.3 nedan. Positionsvärdet anger i vilken om-
fattning varje samarbetsverktyg användes för varje aktivitet. Det innebär att ju lägre 
positionsvärdet är, desto oftare användes samarbetsverktyget. 
 
Tabell 5.3. IKT rangordning för gruppaktiviteter.  
 

Aktiviteter 
Rang- 

ordning Planering, 
genomförande, 

uppföljning 
Kommunikation Diskussion Gruppmöte Dokument-

delning 

1 E-post E-post Marratech Marratech E-post, 
Fronter 

2 Fronter Marratech E-post MSN 
Messenger 

MSN 
Messenger 

3 Marratech, MSN 
Messenger 

Fronter, MSN 
Messenger 

MSN 
Messenger 

E-post, 
Telefon 

Marratech, 
Hotmail 

4 Telefon Telefon Fronter Fronter, 
Skype - 

5 Skype Skype Skype Hotmail - 

6 ICQ, Yahoo, 
Hotmail 

ICQ, Yahoo, 
Hotmail 

Telefon, ICQ, 
Yahoo, Hotmail - - 

 
Tabellen visar att e-post är studenternas favoritverktyg inom nästan alla aktiviteter. 
Enligt datorstött samarbete tillhör e-post kategorin elektroniska kommunika-
tionsverktyg, vilket möjliggör asynkron kommunikation mellan deltagarna. Det 
förklarar varför gruppaktiviteter sådana som diskussioner och gruppmöten använ-
der e-post i mindre utsträckning. För gruppmöten krävs synkrona samarbetsverk-
tyg, sådana som tillåter interaktionen i realtid. Diskussion avser ett tankfullt utbyte 
av information som kräver interaktion och förhandling mellan studenterna. Detta är 
svårt att uppnå med asynkron kommunikation. De flesta studenterna föredrar 
Marratech som möjliggör kommunikation och virtuellt möte i realtid. 
 
I vårt fall visar det sig att studenterna föredrar enkla samarbetsverktyg, även om det 
finns andra alternativ, som de är hänvisade till. Detta stöds av Hejdes (2002) 
anförande att deltagare i nätbaserade professionella miljöer föredrar att använda e-
post snarare än designad miljö. Deltagare som använder IKT i sina aktiviteter frå-
gar efter mindre komplicerade teknologier. Även om andra samarbetsverktyg kan 
passa bättre för vissa aktiviteter, väljer studenterna e-post för de flesta aktiviteterna.  
 
Tidsfaktorn och enkelheten av ett samarbetsverktyg som alla studenter behärskar på 
ett någorlunda bra sätt kan vara avgörande när det gäller att välja verktyg för 
samarbete. En student framförde: 
 

”Jag tror ingen hade riktigt tid att utforska vad som fanns utan det blev 
det vi såg och kunde använda.” 

 
Studenterna tar hänsyn till att andra studenter inte har samma tekniska förutsätt-
ningar och väljer därmed några samarbetsverktyg som inte kräver stor bandbred 
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eller specifik mjukvara. Om samarbetsverktygen i fråga ställer höga tekniska krav 
som inte alla studenter har tillgång till, väljer studenterna sådana samarbetsverktyg 
som alla andra i gruppen kan använda. En student kommenterade: 
 

”Det finns säkert alternativa lösningar, men de som de flesta kommer 
på och man provar, det kanske avgörs ibland av någon medlems band-
bredd, eller tillgång till Internet.” 

 
Även om e-post användes mycket som samarbetsverktyg för de flesta aktiviteterna, 
är det inte bara universitetets egen e-post klient som användes för hanteringen av e-
post, utan även applikationer såsom Outlook och Hotmail användes. 
 
En uppenbar fördel av e-post är tillgänglighet. Eftersom studenterna läser distans-
kurserna baserade på sina egna vardagsvillkor är det inte fallet att alla gruppdelta-
gare är direktanslutna samtidigt. Samarbetsverktyg för synkron kommunikation 
passar inte till ändamålet i sådana fall. En student framförde: 
 

”De verkade lämpligast, chatt passade inte eftersom vi sällan var 
upploggade samtidigt.” 

 
Sammanfattningsvis användes e-post mycket i de flesta aktiviteterna. Detta på 
grund av att den höga tillgänglighet verktyget har, att de flesta studenter behärskar 
dess användning och de låga tekniska krav som verktyget medger. Vissa studenter 
som inte använde e-post klienten i studentportalen använde varianter av typen 
Hotmail och Outlook för att utföra gruppaktiviteterna.  
 
5.3 Samband mellan studenternas samarbete och använd 
IKT 
 
I en organisation där IKT ska öka samarbetet bör, enligt Karsten (1999) följande 
gälla: 
 

• organisationsmedlemmar skall ha ett behov av samarbete 
• användare skall förstå teknologin och hur den stödjer samarbete 
• organisationen skall anskaffa lämpligt stöd för anpassning, implementering 

och teknologianvändning 
• organisationens kultur skall stödja samarbete 

 
Det var intressant att se om det fanns något samband mellan studenternas faktiska 
samarbetssätt och deras användning av IKT. Genom att analysera studenternas svar 
från enkäten försökte vi ta reda på detta. Analysen som vi gjorde ledde till 
slutsatsen att det inte fanns något samband mellan studenternas samarbete och an-
vändning av IKT. Vi kom fram till två motiveringar: 
 

• det finns inte något samband mellan samarbetssättet och användningen av 
IKT. Det innebär att studenterna valde IKT helt oberoende av samarbetssätt 

• antalet studenter som svarade på enkäten var för begränsat för att kunna dra 
generella slutsatser. Kanske sambandet finns, men antalet studenter som 
svarade på enkäten var inte tillräckligt för att se sambandet. 

 43



 
Med andra ord, sambandet kan varken bekräftas eller förnekas, och då kan det bli 
aktuellt i någon annan undersökning att ta reda på detta. 
 
5.4 Studenternas upplevelser av IKT inom distanskurser 
 
Tabell 5.4 visar antal studenter som uttalade sig om upplevelser av IKT som av-
delningen för Systemvetenskap erbjöd inom distanskurser. Studenterna fick möj-
lighet att uttala sig både positivt och negativt om samarbetsverktygen Fronter, 
Marratech och e-post i studentportalen. I några fall avstod studenterna att svara på 
frågan om ett enskilt verktyg och i andra fall saknade de tillgång till samarbets-
verktyget Marratech. 
 
Procentsatsen anges mellan de som valde att uttala sig om ett samarbetsverktygs 
positiva respektive negativa egenskaper i förhållandet till det totala antalet stu-
denter som hade tillgång till respektive samarbetsverktyg. Det finns därmed inget 
inbördes samband mellan positiva och negativa kommentarer eftersom studenterna 
inte ombads ta ställning till att skriva antingen positiva eller negativa kommentarer. 
 
Tabell 5.4. Antal studenter som uttalade sig om upplevelser av IKT inom distanskurser. 
 

Fronter Marratech E-post 
Antal  

studenter 
Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

19 13 13 - - 16 13 

11 - - 9 9 - - 

100 % 68 % 68 % 82 % 82 % 84 % 68 % 

 
Tabellen visar att studenterna framförde lika mycket positiva som negativa upple-
velser om använda samarbetsverktygen inom distanskurser, dock e-post inom stu-
dentportalen fick fler personer att medge positiva uttryck än negativa.  
 
I vår fortsatta analys kommer vi att följa tabell 5.4 från vänster till höger där vi tar 
upp varje samarbetsverktyg och kommenterar respektive upplevelser. 
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5.4.1 Fronter 
 
Positiva upplevelser 
 
De flesta studenterna kommenterade samarbetsverktyget Fronter som lätt och 
smidigt. En av dem framförde: 
 

”Fronter är det största möjliga verktyget som gör det möjligt 
för oss att studera på distans.” 

 
Fronter, menar studenterna, är lätt att förstå, använda och arbeta med. Det är lätt att 
hitta information, kursmaterial och kontaktpersoner. Funktionerna, anser dem, 
fungerar bra. Funktionerna ger många olika möjligheter och är tillräckliga för 
samarbetet, t.ex. forum möjliggör att föra en diskussion och delade dokument 
möjliggör att dela dokument med andra. 
 
Negativa upplevelser 
 
Bland de negativa kommentarerna finner vi att Fronter inte känns helt användar-
vänligt och inte åtkomligt med alla datorer. Fronter är långsamt och har en krånglig 
struktur. Dessutom är det svårt att förstå hjälpdokument. Vidare uttalade sig 
studenterna negativt om funktionerna i Fronter. Funktioner ”chatt” och ”delade 
dokument” nämndes av flera personer. Chatt fungerade inte och det var besvärligt 
att samarbeta på ett dokument. Två studenter uttalade sig negativt om gränssnittet. 
Kalender menar en av dem borde integreras. En student fick ett negativt intryck av 
funktionen ”e-post”. En annan student fick ibland menyerna på Norska. 
 
5.4.2 Marratech 
 
Positiva upplevelser 
 
Studenternas positiva upplevelser om samarbetsverktyget Marratech var att det 
fungerade bra. Verktyget täcker alla behov vid kommunikation. Man kan kom-
municera både muntligt och skriftligt. Marratech och dess funktioner ger många 
möjligheter och är flexibelt. Det är även lätt att förmedla uppgifter och stora do-
kument mellan varandra i gruppen. 
 
Negativa upplevelser 
 
Studenternas negativa upplevelser om Marratech uttrycktes i ord att det är inef-
fektivt, instabilt och trögkört. Vidare kommenterade studenterna att samarbets-
verktyget var tekniskt krävande, det vill sagä det kräver stor bandbredd och vissa 
öppna portar i brandväggen, vilket kan vara svårt beroende på var man befinner sig. 
Det kan uppstå problem vid uppkoppling, samt andra tekniska problem. Förutom 
teknikstrul har Marratech dålig blidkvalité, omodern gränssnitt och inte tillräckligt 
bra instruktioner. Det är knepigt att skicka filer till övriga deltagare, samt an-
slagstavlan är ibland långsam.  
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5.4.3 E-post och studentportal 
 
Positiva upplevelser 
 
E-post i studentportalen upplevs som snabbt, smidigt och lättanvänt. Samarbets-
verktyget utmärker sig med hög tillgänglighet och hög nåbarhet. Studenterna 
kommenterade att det är lätt att komma åt övriga deltagare med samma informa-
tion. Det är ett bra sätt och lätt att skicka filer, vilka även sparas och därigenom 
skapar historik. E-post är en stor hjälp i samarbetet och även snabbt och enkelt för 
en teknikovan att dela dokument och tankar. Ytterligare positiva egenskaper är att 
studenterna kan använda e-post för privata ärenden som andra studenter inte har 
tillgång till.  
 
Negativa upplevelser 
 
Negativa upplevelser om e-post i studentportalen inrymmer kommentarer om att 
det blir många mail till exempel. vid tidsplanering, om det finns många inblandade 
och när man samarbetar med samma dokument. Om man är fler är det svårt att 
samordna arbetet. E-post är ett samarbetsverktyg som gör det svårt för användare 
att organisera arbetet. Med e-post är det svårt att förmedla känslor och förstå andras 
oro, förvirring eller anledning till oväntade handlingar om man inte har möts eller 
lärt känna varandra i verkligheten. Vidare två studenter kommenterar: 
 

”Webbmail gränssnittet är riktigt dåligt, postlådorna på LTU är för 
små, svårt att spåra, söka, följa upp, samarbeta.” 

 
”E-post är väl inget verktyg som lämpar sig för informationsutbyte i 
realtid.” 

 
En annan student framförde att e-post är segt och ibland lite instabilt. Man vet inte 
vilka som är uppkopplade från början. Det är svårt att arbeta med adressboken och 
det krävs att deltagarna läser e-post regelbundet och är aktiva även om de inte har 
något att bidra med för tillfället. 
 
En sammanfattning av de upplevelser som studenterna framförde var att 
studenterna har både positiva och negativa upplevelser om erbjudna 
samarbetsverktyg inom distanskurser på avdelningen för Systemvetenskap. Enligt 
Jobring och Carlén (2005) handlar det om att göra system mer personifierade för 
individuella användare. Samarbetsverktyg skall vara tillräckligt flexibla så att de är 
lätt att anpassa efter användarens behov. De flesta studenterna upplevde IKT 
tillräckligt som helhet men de funktioner som dessa verktyg har upplevdes olika av 
olika studenter. Vi har inte kunnat dra generella slutsatser om vilka funktioner som 
lämpar sig bra för samarbetet eller vilka funktioner som har brister. Vi kan dock 
dra slutsats att samarbetsverktyg inte var tillräckligt flexibla för att anpassas till 
allas individuella behov. För att ge läsaren bättre insyn sammanfattar vi 
studenternas upplevelser nedan: 
 
Fronter upplevs som lätt att förstå, använda, arbeta med samt hitta information, 
kursmaterial och kontaktpersoner. Trots alla positiva upplevelser upplevs Fronter 
inte tillräckligt användarvänligt och det kan även uppstå tekniska problem. Fronter 
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kan upplevas långsamt och dess struktur krånglig. Gränssnittet kan kännas 
otillfredsställande.  Funktionerna ”chatt” och ”delade dokument” upplevs 
problematiska. Negativa intryck ger även ”e-post” och ”kalendern”, vilket önskas 
integreras. 
 
Marratech upplevs som tillräckligt och flexibelt. Det har alla nödvändiga funktio-
ner för att föra både verbal och skriftlig kommunikation. Det gör även möjligt att 
dela information och dokument av stora format. Förutom de positiva egenskaperna 
upplevs Marratech som ineffektivt, instabilt och långsamt. Det ställer höga tekniska 
krav och har dålig blidkvalité, omodernt gränssnitt och inte tillfredsställande 
instruktioner. 
 
E-post upplevs som snabbt, bekvämt och lättanvänt även för en teknikovan an-
vändare. E-post kan användas både för privata ärenden och gruppärenden. Det 
stödjer fildelning och sparar historik. E-post utmärks av hög tillgänglighet och hög 
nåbarhet. Men via e-post är det svårt att planera, följa upp och genomföra 
samarbetet, vilket kan orsaka e-postöverflöd. Via e-post är det svårt att förmedla 
egna och förstå andras känslor och handlingar om man inte känner varandra i 
verkligheten. E-post kan vara segt och instabilt. Det har dåligt gränssnitt, inte 
tillräckliga postlådor och svårhanterlig adressbok. Det krävs även stor aktivitet från 
användarna. 
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras slutsatser som vi kom fram i fallstudien. 
 
I uppsatsen försökte vi besvara följande forskningsfrågor: På vilket sätt samarbetar 
studenterna med hjälp av IKT? Hur upplever studenterna IKT inom distanskurser? 
 
I vår undersökning kom vi fram till följande slutsatser: 
 
6.1 På vilket sätt studenterna samarbetar på distans 
 

• De flesta studenterna föredrar att arbeta med studierna självständigt och när 
de samarbetar föredrar de ett kooperativt sätt framför ett kollaborativt sätt. 
Anledningar till detta är: 

 
o svårigheter att samarbeta på distans 
o dålig uppgiftsbeskaffenhet 
o dåligt uppgiftsupplägg 
o tidigare erfarenhet av missnöje med samarbete på grund av andra 

gruppdeltagare 
 

• Studenterna väljer samarbetssätt utan hänsyn till eget önskemål. Sättet som 
de väljer att samarbeta beror på: 

 
o samarbetssituationen där deltagarnas mål, förväntningar och uppgif-

tens beskaffenhet spelar en avgörande roll 
o tidigare erfarenhet av samarbete på distans 
o samma lärandeformer inte är attraktiva och effektiva för alla 

 
• Samarbetet på distans besitter en kooperativ kultur där uppgifter och ansvar 

fördelas jämnt mellan studenterna. I dessa fall har de möjlighet att välja 
varsin deluppgift utifrån kunskap och erfarenhet. Att studenterna väljer det 
kooperativa samarbetssättet gör att de får begränsad kunskap om andra 
deltagare och deras aktiviteter, samt de går miste om den nya kunskapen 
som lösningen av en viss deluppgift innebär. 

 
6.2 Användning av IKT i samarbete på distans 
 

• IKT som universitetet erbjuder för samarbetet på distans används av många 
men inte av alla studenter. Externa samarbetsverktyg används av 
studenterna i stor utsträckning som ett komplement till universitetets IKT. 
De mest använda är telefon och MSN Messenger. Universitetets IKT 
användes mest eftersom de ger bättre stöd till samarbetet än övriga 
samarbetsverktygen. Men eftersom studenterna även väljer externa verktyg 
för samarbetet finns det ett behov som befintliga IKT inom distanskurser 
inte stödjer fullt ut eller på rätt sätt. 
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• Studenterna väljer sådana IKT som de känner sig bekväma med och som 

inte alltid sammanfaller med utbildningsanordnarens val. Det innebär att 
studenterna inte använder full kapacitet av de samarbetsverktygen 
universitetet erbjuder och utnyttjar därför inte det fulla möjliga stödet som 
kan bidra till ett mer effektivt samarbete mellan studenterna. 

 
• E-post är studenternas favoritverktyg nästan inom alla aktiviteter även om 

andra samarbetsverktyg kan passa bättre för vissa aktiviteter. Tidsfaktorn 
och enkelheten i ett samarbetsverktyg som alla studenter behärskar på ett 
någorlunda bra sätt kan vara avgörande när det gäller att välja verktyg för 
samarbetet. Studenterna tar hänsyn till att andra studenter inte har samma 
tekniska förutsättningar och väljer därmed några samarbetsverktyg som inte 
kräver stor bandbred eller specifik mjukvara, det vill säga samarbetsverktyg 
som passar alla deltagare. Även om e-post användes mest till de flesta 
aktiviteterna, var det inte bara universitetets egen e-post klient som 
användes för hanteringen av e-post, utan även applikationer såsom Outlook 
och Hotmail användes. 

 
6.3 Samband mellan studenternas samarbete och använda IKT 
 
Samband mellan studenternas samarbetssätt och deras användning av IKT kan 
varken bekräftas eller förnekas. Analysen som vi gjorde ledde oss till slutsatsen att 
det inte finns något samband mellan studenternas samarbetssätt och använda IKT. 
Det kan vara av två anledningar. Antingen finns det inte något samband mellan 
samarbetssätt och IKT-användningen och då innebär det att studenterna valde 
verktyg helt oberoende av samarbetssätt, eller antalet studenter som svarade på 
enkäten var för begränsat för att kunna dra generella slutsatser. 
 
6.4 Studenternas upplevelser av IKT i distanskurser 
 
Studenterna har både positiva och negativa upplevelser om erbjudna IKT inom di-
stanskurser på avdelningen för Systemvetenskap. De flesta studenterna upplevde 
varje erbjuden IKT tillräcklig som helhet. Framförda upplevelser om IKT skiljer 
sig från student till student. Anledningen till detta är att antalet studenter var 
otillräckligt för att se sambandet mellan upplevelser. Utifrån dessa upplevelser 
kunde vi inte dra generella slutsatser om vilka funktioner som lämpar sig bra för 
samarbetet eller vilka funktioner som har brister. Vi kan dock dra slutsatsen att 
erbjudna IKT inte var tillräckligt flexibla för att anpassas till individuella behov. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 
 

I detta kapitel presenteras förslag till vidare forskning. 
 

• Genomföra en mer omfattande undersökning bland studenterna om på vil-
ket sätt studenterna samarbetar med hjälp av IKT och hur studenterna 
upplever IKT i distanskurser. 

• Undersöka vilka motiv studenter har för sina studier, är det primärt att få 
godkänt på kursen eller att tillägna sig kunskap? Stämmer den studerandes 
och utbildarens kunskapssyn överens och har de samma åsikt om vägen 
fram till denna kunskap? 

• Undersöka på vilket sätt man kan bilda en kollaborativ kultur i samarbete på 
distans och vad som skulle behövas till det, bl.a. teknikmässigt, peda-
gogiskt. Vilka fördelar och eventuella nackdelar finns med det. 
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Bilaga: Frågeformulär 
 

Enkät om studentsamarbete och  
använda verktyg i distanskurser 
 
Dina svar är viktiga för oss som frågeställare, och utgör samtidigt en 
möjlighet att påverka avdelningen för Systemvetenskap vid plane-
ringen av distansstudier. Med andra ord, det här är en chans att på-
verka dina och andras eventuella distansstudier i framtiden! 
 
Här är en lista över de vanligaste verktygen och funktionerna som 
kan användas för samarbete. Listan kan underlätta för dig när du 
svarar på frågor om verktyg eller funktioner. 
 

Verktyg Funktion 
Fronter Arkiv 
  Chatt 
  Delade dokument 
  Deltagare 
  Diskussion 
  E-post 
  Dokument 
  Fronter Instant Messenger (FIM) 
  Forum 
  Gruppmappar 
  Kalender 
  Kontakter 
  Länkar 
  Notiser 
ICQ Chat, video- röstsamtal, filöverföring 
Marratech Applikationsdelning 
  Instant message (chatt) 
  Realtids video/ljud (VoIP) 
  Interaktiv samarbetsyta (whiteboard) 
MSN Messenger Chat, video- röstsamtal, filöverföring 
Skype Röstsamtal 
Studentportal E-post 
Telefon Röstsamtal, SMS 
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1. Ange din e-mail adress i rutan bredvid. 
Din e-mail adress behövs för att kunna skicka påminnelser samt förhindra
eventuella missbruk från personer som inte finns med på maillistan. 

 
2. Hur stor del av kursen som du har läst på distans fullföljde du? 
Har du gått flera kurser, uppskatta ett snitt. 
 

25 % eller mindre (av kursens uppgifter/inlämningsuppgifter). 

Fler än 25 % men mindre än 75 %. 

75 % eller fler. 
 

 
3. Om du måste välja, hur föredrar du att arbeta med studier? 
 

Arbeta självständigt. 

Arbeta i grupp. 
 

Skriv här om du vill kommentera frågan.

 
 

 
4. Hur samarbetade din grupp? Har du varit med i flera grupper, 
välj en av dem eller den allmänna bilden du har fått av 
gruppsamarbetet. 
 

Vi delade upp uppgiften i flera deluppgifter, sedan delade vi del-
uppgifterna mellan gruppmedlemmar, producerade de delarna själv-
ständigt och sedan sammanställde vi delarna till en färdig produkt. 
 

Vi samarbetade i gruppen hela vägen för att producera en färdig 
produkt, dock kunde det förekomma att vi fördelade vissa mindre 
uppgifter mellan gruppmedlemmarna för att sedan fortsätta med nästa 
moment i uppgiften. 
 

Skriv här om du vill kommentera frågan.

 
 

Här har du möjlighet att välja ett eller flera svarsalternativ. 
5. I vilka situationer kontaktade du dina kurskamrater? 
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När det gällde grupparbetet. 

När något var oklart i instuderingsfrågor. 

När vi bildade studiegrupper. 

Kontaktade i alla syften, även när det inte gällde studiefrågor. 

På annat sätt. Vilket i så fall? (använd rutan nedanför). 
 

 
 

 
6. Vilken av följande tre val beskriver bäst din upplevelse av 
grupparbetet?  
 
a. Tycker du att ni samarbetade:  

För mycket.  

Lämpligt.  

För lite. 
 
b. Vad tycker du att det berodde på?  

 
   
 

Nedanstående frågor avser Fronter, Marratech och andra verktyg. 
Använd textrutorna för att svara. 
 
7. Hur planerade, genomförde och följde ni upp gruppsamarbe-
tet? 
 
a. Vilka aktiviteter ingick i grupparbetet?   

 
 
b. Vilka verktyg/funktioner använde ni för varje aktivitet i gruppar-
betet? Ange vilken verktyg/funktion som tillhör respektive aktivitet. 
Klicka här så kommer du till tabellen med verktyg och funktioner som 
vi lagt till för din hjälp vid enkätens början. 
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c. Varför använde ni just dessa verktyg/funktioner, fanns det alter-
nativa verktyg/funktioner som ni övervägde att använda? 
 

 
 

 
8. Vilka verktyg/funktioner använde ni för enkel kommunikation 
mellan varandra (både muntligt och skriftligt)? Motivera gärna 
dina svar. 
 
a. I gruppen mellan 2-3 personer. 

 
 
b. I gruppen för fler än 3 personer. 

 
 

9. Vilka verktyg/funktioner använde ni för att diskutera uppgif-
ter? Motivera gärna dina svar.  
 
a. I gruppen mellan 2-3 personer. 

 
 
b. I gruppen för fler än 3 personer. 

 
10. Vilka verktyg/funktioner använde ni för gruppmöten? Moti-
vera gärna dina svar. 
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11. Vilka verktyg/funktioner använde ni för att dela dokument 
med varandra? Motivera gärna dina svar. 

 
 

 
  Följande fråga rör Marratech. Om du inte använt Marratech någon 
gång, var god och gå till fråga 13. 
 
12. Hur upplever du Marratech och dess funktioner för att sam-
arbeta i gruppen? Motivera gärna dina svar.  
 
a. Vad som är positivt? 

 
 
b. Vad som är negativt? 

 
   

 
13. Hur upplever du Fronter och dess funktioner för att samar-
beta i gruppen? Motivera gärna dina svar.  
 
a. Vad som är positivt? 

 
 
b. Vad som är negativt? 
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14. Hur upplever du E-post och dess funktioner för att samarbeta 
i gruppen? Motivera gärna dina svar.  
 
a. Vad som är positivt? 

 
 
b. Vad som är negativt? 

 
 

 
15. Finns det verktyg/funktioner som du skulle vilja använda, 
som inte fanns med i de kurser du gått? Vilka i sådana fall? Mo-
tivera gärna dina svar. 
 

 
   

16. Vilka verktyg använde du för att samarbeta i gruppen? Skriv 
i rutan bredvid verktyget "0" om du inte alls använt det 
verktyget, "1" om du använt det lite och "2" om du använt 
verktyget mycket. 
 
Fronter  
Marratech  
Studentportalen  
Telefon - SMS  
MSN Messenger  
ICQ  
Skype   
Annat 

  

Annat 

  

Annat  
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Här har du möjlighet att välja ett eller flera svarsalternativ. 
17. Kände du någon gång uppgivenhet i ert samarbete? 
 

Nej. 

Ja, på grund av tekniken (programmen, anslutningen, datorpre-
standa, mm).  

Ja, för att medlemmarna fanns på olika fysiska platser.  

Ja, på grund av dålig respons från de andra i gruppen.  

Ja, på grund av dålig support från Universitetet. 
 

Skriv här om du vill kommentera frågan.

 
   

 
18. Har du andra synpunkter om samarbete på distans? 
 

Skriv här i rutan i så fall.

 
  
     

                   
Submit

                                                  
Radera

 
   
   

 
Efter du har skickat enkäten tillåt sidan att ladda färdigt. 
Formulärets nederkant 
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