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Begreppsdefinitioner 
I detta kapitel förklaras vilka definitioner som används i uppsatsen gällande begrepp som 

har flera erkända definitioner och som kan upplevas otydligt eller liknande. 

 

Social närvaro 

Då begreppet social närvaro (eng. social presence) har ett flertal definitioner har vi valt att 

förhålla oss till begreppet genom att vi generellt använder den övergripande definitionen, 

taget från Richardson et al. (2017, s.403): “[...] is the ability to perceive others in an online 

environment.”. Denna definition lyfter fram den vanligaste tolkningen av begreppet bland 

de som tidigare utformats (ibid.). I koppling till Short, Williams och Christie (1976) teori 

om social närvaro förhåller vi oss till deras definition (se kapitel 2.3.1. Teorin om social 

närvaro), detsamma gäller Garrison, Anderson och Archer (2000) Community of Inquiry 

(se kapitel 2.3.2. Community of Inquiry) samt uppdelningen av begreppet som görs i 

avsnittet om SIPS-modellen (se kapitel 2.3.3. SIPS-modellen). 

 

Sociala affordanser och Element 

I uppsatsen kommer begreppen sociala affordanser (eng. social affordances) och element i 

relation till sociala nätverkssajter (SNS) att hanteras. Häri skiljer sig sociala affordanser 

från element i deras definition. Pereira et al. (2010) förklarar elementen som att de är “[...] 

responsible for affording the social property of a system and for promoting users interaction 

and participation.”. Sociala affordanser i sin tur definieras “[...] the social acts that are made 

possible by the system [...]” (O’Riordan, Feller och Nagle 2016, s.245). I Weidlich och 

Bastiaens (2019) studie används i grund och botten Pereira et al. (2010) begrepp element, 

men benämns i artikeln som sociala affordanser eller affordanser. I denna uppsats 

förtydligas detta och studien utgår från de ursprungliga definitionerna enligt Pereira et al. 

(2010) och O’Riordan, Feller och Nagle (2016). 
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1. Inledning 
Flera svenska lärosäten vid högre utbildning bedriver idag distansundervisning till förmån 

för det livslånga, platsoberoende lärandet (Gröjer, Berlin Kolm och Lundh 2017). Denna 

typ av undervisning har ökat stadigt i popularitet och vid mätningen 2018 studerade hela 

18% av Sveriges studenter på distans (Universitetskanslersämbetet [UKÄ] 2019). I och 

med den ökande populariteten hos distansstudier läggs det också större vikt i att studenter 

ska må bra och trivas i de digitala miljöerna som finns (Skelcher et al. 2020). Studieformen 

blev även en del av krishanteringen under pandemin år 2020 där samtliga svenska 

universitet, högskolor och gymnasieskolor införde temporär fjärr- och distansundervisning 

för att minska smittspridningen (Folkhälsomyndigheten 2020). I statistik ses dock hur både 

generella program och fristående kurser på distans har tydligt lägre prestationsgrad 

gentemot campusbaserad utbildning (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2019). 

Distansundervisning bedrivs idag ofta i lärmiljöer som är självstyrda där studenterna måste 

lösa de komplexa problem som ges på egen hand, vilket inte går i linje med att studerande 

eftersöker ett lärande som sker i en social gemenskap (Bawa 2016; Shearer et al. 2020). Att 

stödet upplevs otillräcklig och graden av självständighet är för hög bidrar till en ökad känsla 

av isolering och bortkoppling hos studenter som kan leda till en lägre prestationsgrad då 

hela det akademiska ansvaret ligger på den enskilda studenten (Rush 2015; Bawa 2016). 

De sociala faktorerna och att tillhandahålla samma service gentemot distans- som 

campusstuderande har en betydelsefull roll i hur studenterna upplever känslan av 

gemenskap och när studenter beslutar om att fortsätta med sina studier och fullborda sin 

utbildning (Bawa 2016; Skelcher et al. 2020; Yang, Baldwin och Snelson 2017). Palvia et 

al. (2018) konstaterar att den internetbaserade undervisningskvalitén måste förbättras och 

ses som jämlik med den traditionella undervisningen som sker i klassrummen ansikte-mot-

ansikte. 

 

För att möjliggöra en lärmiljö för distansundervisning använder alla lärosäten vid högre 

utbildning sig av lärplattformar. Några exempel är Canvas, Moodle, Ping Pong och 

Blackboard (Högskoleverket 2011; Ross 2019). Lärplattformar erbjuder ett flexibelt 

lärande, men trots det brister de i att uppfylla de sociala behoven som studenter har (Alfalah 

et al. 2017; Ross 2019). Detta kan bero på att lärplattformar vanligtvis är utformade för att 

fungera inom campusbaserad undervisning och är lärarcentrerad i sin utformning 
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(Anderson och Dron 2017; Ross 2019). Detta leder till att lärplattformar erbjuder ett relativt 

dåligt stöd för de behov som distansundervisningen har där lärplattformen har ersatt det 

traditionella klassrummet (Anderson och Dron 2017). Att ställa om utbildning från campus- 

till nätbaserat innebär även att en förändring i lärarens undervisningsstrategi behöver ske 

då undervisningen behöver anpassas efter den ständigt föränderliga digital miljö som 

skapar både nya möjligheter och begränsningar i interaktionen med de studerande (Jensen, 

Price och Roxå 2019). 

 

För att täcka de behov som saknas på lärplattformar har 3 strategier utforskats i tidigare 

forskning med koppling till SNS, att 1) SNS ersätter lärplattformar helt, 2) SNS 

kompletterar lärplattformar eller 3) lärplattformar berikas med funktionalitet som har 

inspirerats av funktioner från SNS (Weidlich och Bastiaens 2019). Ross (2019) undersökte 

möjligheten att komplettera lärplattformar med chattjänsten Slack för att skapa en mer 

engagerande lärande upplevelse för studenterna. Det konstaterades i studien att det 

förbättrade studenternas syn på utbildningen (ibid.). Denna strategi tillsammans med 

strategi 1 är dock inte helt oproblematiska då de kan medföra stora risker för deltagarnas 

integritet då datainsamling av studenternas beteende kan ske från externa kommersiella 

företag, potentiell förlust av data till försäljning och förändringar i företagens integritets- 

eller säkerhetspolicy. Lärosätena kan även drabbas av förändringar i dessa SNS tjänster 

som de inte kan påverka och som då hamnar utanför deras kontroll, exempelvis att tjänsten 

stänger ner eller att det sker förändringar som skapar en missmatch mellan de involverade 

parternas (företaget och lärosätet med dess lärare och studenter) behov eller mål med att 

användandet av systemet. Utöver detta tillkommer den allmänna bristen på antingen student 

eller lärarkontroll av de externa verktygen och att man bortser från att studenter inte kan 

välja om de vill delta på de utvalda SNS eller inte. Denna uppsats kommer därför att 

fokusera på strategi 3, att berika lärplattformar med funktionalitet som har inspirerats av 

funktioner från SNS. 

 

Tidigare forskning visar även att det i nuläget inte finns några etablerade 

designrekommendationer för hur en bättre social miljö kan skapas i digitala lärmiljöer 

online (Weidlich och Bastiaens 2017). Mer forskning efterfrågas för att bestämma vilka 

faktorer som påverkar hur den digitala miljön inbjuder till socialt umgänge mellan 
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deltagarna och vad som krävs för att skapa sociala lärmiljöer (ibid.). Genom designen av 

kursupplägget kan de sociala interaktionerna mellan studenterna och mellan studenterna 

och läraren främjas direkt av läraren själv i väntan på nya rön (Weidlich och Bastiaens 

2017; Bawa 2016). Det sociokulturella perspektivet har visat sig vara en livskraftig 

pedagogisk strategi för att utveckla distansundervisning vid högre utbildning (Faraon et al. 

2019) då det sociokulturella perspektivet placerar studenterna i ett socialt sammanhang som 

också agerar som ett stöd i deras kognitiva utveckling (Vygotsky 1978). Gruppbildning och 

gruppdynamik gynnas även av de sociala interaktioner som sker i mer informella och 

avslappnade miljöer utanför den formella och kognitiva aspekten av lärandet (Kreijns, 

Kirschner och Vermeulen 2013). 

 

Om en bättre social lärmiljö kan skapas som kan koppla samman studenter gynnas även 

den sociala närvaron mellan deltagarna och känslan av isolering som många studenter 

upplever kan elimineras och bidra till ett ökat engagemang hos de studerande (Skelcher et 

al. 2020; Weidlich och Bastiaens 2017). Social närvaro definieras av Richardson et al. 

(2017, s.403) som “[...] the ability to perceive others in an online environment.”. Social 

närvaro har visat sig ha en stark positiv inverkan på studenternas upplevda lärande och 

tillfredsställelse (Richardson et al. 2017). En bättre social närvaro är vad Weidlich och 

Bastiaens (2019) vill uppnå i sin studie där lärplattformen Moodle berikas av de 3 sociala 

affordanserna Identitet, Närvaro och Delning genom tillägg som inspirerats av Facebook. 

Weidlich och Bastiaens (2019) utgår från Pereira et al. (2010) ramverk som identifierar 7 

element som karaktäriserar SNS. I sin studie har Weidlich och Bastiaens (2019) gjort valet 

att benämna dessa som sociala affordanser. I denna uppsats kommer Pereira et al. (2010) 

ramverk kompletteras med O’Riordan, Feller och Nagle (2016) kategoriseringsramverk av 

affordanser då denna har en tydlig teknisk koppling, gruppering och kategorisering av 

funktionaliteter och affordanser som är kopplade till SNS för en lättare implementation på 

lärplattformar. I detta ramverk kategoriseras individens nätverk och de sociala handlingar 

som kan genomföras på SNS som sociala affordanser (O’Riordan, Feller och Nagle 

2016).  Tillsammans med sociala affordanser lyfts även innehållsaffordanser fram som 

syftar på interaktionen som sker mellan användaren och innehållet (ibid.). I undersökningen 

konstaterar Weidlich och Bastiaens (2019) att även om studerande bara har tagit del av 

tillgängligheten till funktionaliteter som berikats med sociala affordanser förbättrades den 
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sociala närvaron på lärplattformen. Därför ska denna uppsats fokusera på att identifiera 

ytterligare sociala affordanser som kan berika lärplattformar direkt i ny funktionalitet.  

 

Weidlich och Bastiaens (2019) samt O'Riordan, Feller och Nagle (2016) har baserat sitt 

urval av sociala och innehållsaffordanser på tidigare forskning, registrerade användare samt 

sidrankning baserat på dagliga besökare och sidvisningar. Det efterfrågas dock vidare 

forskning utifrån de krav, behov och uppfattningar huvudaktörerna vid distansstudier har, 

detta för att underlätta optimeringen av de studerandes digitala lärupplevelse (Shearer et al. 

2020). Valet av sociala och innehållsaffordanser kommer i denna studie därför utgå ifrån 

de distansstuderandes prefererade SNS vid kommunikation med andra. Genom dessa 

sociala och innehållsaffordanser ska studien kunna möjliggöra för att en bättre samhörighet 

ska kunna skapas mellan distansstuderande genom användandet av lärplattformar. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
I denna studie vill vi undersöka hur en social lärmiljö på digitala lärplattformar kan skapas 

ur ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av sociala och innehållsaffordanser. Detta för att 

möjliggöra en bättre kommunikation och samhörighet mellan distansstudenter vid högre 

utbildningar. Genom detta syfte har följande frågeställning tagits fram: 

 

Vilka egenskaper hos sociala nätverkssajter kan berika den sociala lärmiljön på 

lärplattformar för att möjliggöra en starkare känsla av samhörighet mellan 

distansstuderande vid högre utbildning sett genom det sociokulturella perspektivet? 

 

Frågeställningen kommer besvaras genom att respondenternas svar kommer analyseras 

gentemot de existerande sociala och innehållsaffordanserna som presenteras närmare i 

kapitlet 2.4. Sociala affordanser med tillhörande underkapitel. Därigenom identifieras vilka 

av dessa affordanser som kan berika lärplattformar i syfte att möjliggöra en starkare känsla 

av samhörighet. 

 

1.2. Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att fokusera på distansprogram vid högre utbildning utan några 

obligatoriska träffar på campus. Detta för att behålla fokuset på samhörighet mellan 
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studerande som inte träffats fysiskt i verkliga livet. Vi har valt att fokusera på studieformen 

program, mer specifikt på 3-åriga kandidatprogram och inte fristående kurser, då da Silva 

et al. (2018) konstaterat att studerandes engagemang i att delta i informell kommunikation 

minskar under 3:e året. I kapitel 4. Resultat och Analys och 5. Diskussion avgränsas studien 

på så vis att campus- och distansstuderande användning av lärplattformar ställs emot 

varandra. Mellanting mellan dessa som exempelvis användningen av blandade lärmiljöer 

bortses ifrån.  

 

Målgruppen för studien är distansstuderande som går sitt tredje och sista år på ett 3-årigt 

kandidatprogram vid Högskolan Kristianstad. Detta för att enligt da Silva et al. (2018) ska 

studerande i årskurs 3 i ett 3-årigt program ha lägst engagemang att vilja delta i informell 

kommunikation, men samtidigt ha en hög samarbetsvilja. Vi har även valt att fokusera på 

egenskaper som möjliggör och förstärker kommunikationen mellan de studerande då 

interaktion genom kommunikation är en utav de viktigaste kriterierna som påverkar 

studenternas känsla av anknytning och akademiska framgång enligt Ragusa och Crampton 

(2018). Detta gör att vi i studien har valt att bortse från lärarnas upplevelse vid 

distansutbildningar.  

 

Studien har även valt att bortse från såväl campusstuderande som de temporära 

distansstudenterna som under COVID-19 pandemin år 2020 fick byta ut 

campusundervisningen mot distansundervisning. Detta då förutsättningarna för 

samhörigheten mellan dessa studerande är helt annorlunda gentemot distansstuderande 

utan obligatoriska träffar. 

 

1.3. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är upplagd så att förutom det redan lästa kapitel 1. Inledning, som förklarar 

bakgrunden till studien där bland annat distansutbildningarnas ökande popularitet nämns i 

kontrast till att lärplattformarna brister i att tillfredsställa de sociala behoven 

distansstuderande har. I kapitel 1.1. Avgränsningar ramas studien in genom att fokusera på 

distansstuderande som går 3:e året vid 3-åriga kandidatprogram. Sedan kommer kapitel 2. 

Litteraturgenomgången där den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning redovisas, 

bland annat distansundervisning ur studenternas perspektiv och det sociokulturella 
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perspektivet samt de ramverk som studien ska analyseras utifrån som Community of 

Inquiry. Efter det presenteras uppsatsens metod och genomförande i kapitel 3. Metod med 

tillhörande etiska övervägande. Efter detta presenteras samt analyseras och diskuteras 

respondenternas svar utifrån teorin från litteraturgenomgången i kapitlen 4. Resultat och 

analys och 5. Diskussion. Avslutningsvis redovisas studiens slutsats och potentiell framtida 

forskning i kapitel 6. Slutsats och framtida forskning. 

 

2. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången inleds med kapitel 2.1. Distansundervisning ur studenternas 

perspektiv. Efter detta presenteras det sociokulturella perspektivet på formellt och 

informellt lärande (se kapitel 2.2. Det sociokulturella perspektivet). Social närvaro i digitala 

lärmiljöer redogörs därefter tillsammans med teorin om social närvaro, Community of 

Inquiry och SIPS-modellen samt lärplattformarnas bakgrund och användande samt dess 

koppling till SNS (se kapitel 2.3. Social närvaro i digitala lärmiljöer). Detta åtföljs av 

kapitel 2.4. Sociala affordanser som även hanterar element. 

 

2.1. Distansundervisning ur studenternas perspektiv 
Ett avgörande inslag vid högre utbildning är kopplingen till universitetskulturen, men 

känslan av gemenskap till den större institutionen har i stort sett förbisetts vid studier online 

(Skelcher et al. 2020). Mer fokus behöver läggas på upplevelsen kring lärandet och inte 

bara på utformningen av kursinnehåll, uppgifter och diskussioner (Shearer et al. 2020) då 

många distansstuderande inte känner en stark koppling till sitt universitet (Skelcher et al. 

2020). Sett ur ett pedagogiskt perspektiv vill de studerande i framtiden att lärandet sker i 

en mycket social gemenskap där de lär sig genom engagemang i djupa diskussioner och 

interaktioner med sina medstuderande och lärare (Shearer et al. 2020). Samtidigt vill de ha 

en lärupplevelse som är mer personlig och anpassningsbar där de kan agera självständigt 

och ta ägandeskap och kontroll över sin egen inlärningsprocess (ibid.). Dagens 

distansundervisning bedrivs ofta i lärmiljöer som är självstyrda där studenterna på egen 

hand måste lösa de komplexa problemen som ges (Bawa 2016). Det akademiska ansvaret 

blir då beroende av den enskilda studentens egen förmåga till att hantera detta ansvar (ibid.). 

När stödet som erbjuds känns otillräckligt och när den höga graden av självständighet blir 

för svår att hantera bidrar det till en ökad känsla av isolering och bortkoppling hos de 
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studerande (Rush 2015). Känslan av att vara isolerad från kurskamrater och lärare är ett 

aktuellt problem som skapar oro hos de studerande och som behöver tas på allvar av 

institutioner vid högre utbildningar (Palvia et al. 2018; Ragusa och Crampton 2018). Denna 

brist på kontakt med andra lyfts fram som den värsta aspekten av att studera på distans 

(Rush 2015). 

  

När studerande kopplas samman kan den upplevda känslan av att vara isolerad elimineras 

och även skapa ett ökat engagemang hos studenterna (Skelcher et al. 2020). Forskning har 

visat att känslan av anknytning står i stark kontrast till känslan av isolering (Rush 2015). 

Anknytning beskrivs som att känna sig känslomässigt stöttad och motiverad av andra 

(Ragusa och Crampton 2018). Två kriterier som anses vara essentiella för 

distansstuderandes akademiska framgångar (ibid.). Desto högre grad av social och 

akademisk integration studenterna upplever desto mer sannolikt är det att de inte väljer att 

hoppa av sina studier (Rush 2015). Högre nivåer av kognitiv närvaro och akademisk 

framgång rapporterades in av de studerande när de fick möjlighet att lära känna varandra 

och de kunde känna en tillhörighet med sina medstuderande (Shea och Bidjerano 2009; 

Ragusa och Crampton 2018). För att kunna få kontakt med och kunna relatera till varandra 

på ett personligt plan och hitta en grupptillhörighet önskar distansstuderande att de hade 

tillgång till ett kohortsystem (ett system där en grupp personer med någon gemensam 

egenskap samlas) (Skelcher et al. 2020). Den idealiska lärupplevelsen online bygger enligt 

studenterna på att bildandet av gemenskaper uppmuntras och där en stark och meningsfull 

kommunikation sker på 3 olika nivåer: klassnivå, programnivå och communitynivå 

(Shearer et al. 2020). Behovet av att tillhöra en social gemenskap delar dock studenterna i 

två läger där hälften känner att de inte har ett behov att vara delaktiga i en gemenskap med 

de andra medstuderande (Skelcher et al. 2020). Många studenter i Ragusa och Cramptons 

(2018) studie kände att känslan av anknytning var irrelevant för deras akademiska 

framgång och där den ytterligare interaktionen distraherade och/eller var störande för deras 

akademiska framgång, personlighetstyp och nivå av självmotivering. Forskning har dock 

visat att förbättringar av den sociala kulturen i klassen och främjandet av social interaktion 

mellan student-student och student-lärare genom kursens utformning kan ge studenterna 

bättre förutsättningar till att vilja slutföra sin utbildning (Bawa 2016). Samarbete och en 

känsla av gemenskap är båda önskvärda konstruktioner vid undervisning online, eftersom 
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de främjar interaktioner mellan studenterna (Chatterjee och Correia 2020). Studenternas 

inställning till att samarbeta vid inlärningen är positivt korrelerade med känslan av 

gemenskap (ibid.). Vill vi förbättra inlärningen som sker online måste de medverkandes 

deltagande förbättras (ibid.). Shea och Bidjerano (2009) föreslår därför att man behöver 

överväga utforskningen av strategier som hjälper studenterna att hålla kontakten med 

varandra för att kunna främja en effektiv samarbetskonstruktion. 

  

Interaktion genom kommunikation var en utav de viktigaste kriterierna som påverkade 

studenternas känsla av anknytning och med det även den akademiska framgången (Ragusa 

och Crampton 2018). Det finns många tillgängliga kommunikationsvägar vid 

distansundervisning idag, men trots det så sker interaktionen mellan student och lärare ofta 

i mindre utsträckning än vid undervisning som hålls ansikte mot ansikte (Bawa 2016). Detta 

kan ha sin grund i att interaktionen främst måste ske på studenternas egna initiativ och den 

tar ofta formen av att de ber om hjälp med ett problem och inte för att underlätta eller främja 

sitt eget lärande (ibid.). Studenterna önskar själva att lärarna ska agera som handledare, 

förhandlare och guider (Shearer et al. 2020), men formen på dagens interaktion leder istället 

till en digital inlärningsmiljö som är mindre vägledningsorienterad än det som efterfrågas 

och som leder till att färre studenter väljer att stanna kvar på sin utbildning (Bawa 2016). 

Många studenter noterade också att endast interaktioner ansikte mot ansikte gav en 

förbindelse (Ragusa och Crampton 2018). Utan ansikte-mot-ansikte-interaktioner kunde 

transaktionsavståndet i undervisningen online i många fall inte överbryggas mellan lärare 

och studenter (ibid.). När det gäller praktiska implikationer kan utbildare och 

inlärningsdesigners behöva tänka om när det gäller utformningen av sina onlinekurser för 

att integrera delar av samarbetsinlärning och strategier för att utveckla en känsla av 

gemenskap (Chatterjee och Correia 2020). Att göra det verkar stödja en ökning av 

studenternas tillfredsställelse när de väljer att läsa kurser online (ibid.). För att förbättra 

känslan av gemenskap indikerade studenternas svar att det också låg vikt i att försöka att 

tillhandahålla samma service till de distansstuderande som ges till studenterna på campus 

(Skelcher et al. 2020). Detta anses även vara viktigt för att studenterna ska stanna kvar och 

slutföra sina onlinekurser och program (Yang, Baldwin och Snelson 2017). Att bygga 

vidare forskningen på de krav, behov och uppfattningar huvudaktörerna har kan hjälpa till 

att optimera studenternas lärupplevelse som sker online (Shearer et al. 2020). 
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2.2. Det sociokulturella perspektivet 
Då det i nuläget inte finns några etablerade designrekommendationer för hur en bättre 

social miljö kan skapas direkt i de digitala lärmiljöerna online kan lärarna själva främja den 

sociala interaktionen mellan studenter och mellan studenter och läraren (Weidlich och 

Bastiaens 2017; Bawa 2016). Den föränderliga digitala miljön skapar både nya möjligheter 

och begränsningar i hur läraren kan interagera med de studerande (Jensen, Price och Roxå 

2019). Jensen, Price och Roxå (2019) forskning indikerar också att lärarens val av 

pedagogik påverkar hur student-lärare relationen upplevs. Lärarna kan välja att lägga upp 

sin undervisning så att interaktionerna främst sker mellan kursinnehållet och studenterna 

eller att sociala interaktioner sker direkt mellan student och lärare (ibid.). Genom att titta 

på pedagogiken har Faraon et al. (2019) visat att det sociokulturella perspektivet är en 

livskraftig strategi för att studenterna ska bli mer tillfreds med sina studier och i större grad 

klara av sina kurser.  

 

2.2.1. Det sociokulturella perspektivet vid formellt lärande 

Det formella lärandet beskrivs som lärarinriktat och genomförs för att uppnå en examen 

(Lai och Smith 2018). Vid distansstudier indikerar Rush (2015) studie att studenter hellre 

vill ha lärare som guidar dem genom utbildningen än lärare som endast agerar som 

konsulter. I denna typ av kontext där det formella lärandet är i fokus värdesätter studenterna 

sin kognitiva utveckling högt (Weidlich och Bastiens 2017). Det är detta självupplevda 

kognitiva lärande som ger studenterna störst känsla av tillfredsställelse (ibid.). Nivån på 

studenternas kognitiva närvaro kan spåras tillbaka till lärarens färdigheter i att främja både 

den lärande närvaron och den sociala närvaron i det digitala utrymmet som används vid 

distansstudier (Shea och Bidjerano 2009). Inom det sociokulturella perspektivet är det i 

sociala sammanhang som de kognitiva färdigheterna utvecklas och det sociala 

sammanhanget fungerar i sin tur som ett stöd för denna kognitiva utveckling (Vygotsky 

1978). Ny forskning visar att studenter vid högre utbildning, både vid distans och 

campusstudier inom programmering, föredrar det sociokulturella perspektivet på 

undervisningen framför det mer utbredda studentcentrerade lärandet (Faraon et al. 2019). 

Studenterna kände sig både mer tillfreds med sina studier och klarade i högre grad av sina 

kurser när det sociokulturella perspektivet applicerades (ibid.).  
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I lärmiljöerna samarbetar studenterna med varandra och tillsammans med kunniga lärare 

för att skapa mening och lära sig nya kunskaper för att utveckla sina kognitiva färdigheter 

(ibid.). Hur detta samarbete påverkar de involverade individernas utveckling kan beskrivas 

av Vygotskys proximala utvecklingszon (eng. zone of proximal development eller ZPD) 

(Vygotsky 1978; Vygotsky 1987–1999). Det är en period i lärandet då individen med hjälp 

av föräldrar, kamrater eller lärare som har mer kunskap inom området kan hjälpa individen 

att nå nästa steg i sin utveckling för att individen sedan i nästa steg ska kunna bemästra 

denna nya nivå helt självständigt (Vygotsky 1978; Vygotsky 1987–1999). Det kan också 

beskrivas som distansen mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd och vad 

en individ kan prestera med hjälp av instruktioner från eller i samarbete med personer som 

kan mer inom ämnet (Vygotsky 1987–1999). Faraon et al. (2019) arbetade i sin studie med 

tre koncept som hämtats från Rogoffs (1995) forskning inom det sociokulturella 

perspektivet: lärlingskap (eng. apprenticeship), guidat deltagande (eng. guided 

participation), och deltagande appropriering (eng. participatory appropriation). Dessa 

koncept fungerar som ett sätt att observera utvecklingsprocesser i tre plan, det personliga, 

det interpersonella och det som sker i en gemenskap (ibid.). Dessa är i sin tur relaterade till 

Vygotskys proximala utvecklingszon (Faraon et al. 2019). Uppfattningen om att lärande 

och undervisning tar plats i en kontext av sociokulturella aktiviteter och inte i en 

lärarcentrerad eller studentcentrerad process delas av de tre koncepten (ibid.). I resultatet 

lyfts främst konceptet guidat deltagande fram som ett sätt att förbättra studenternas lärande 

genom gemensamma aktiviteter som sker sida vid sida (ibid.). Resultatet indikerade också 

att i den mer avancerade programmeringskursen var oddsen betydligt högre att studenterna 

skulle klara av sina studier när undervisningen bedrevs i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet (ibid.). I jämförelse med både det lärarcentrerade och det studentcentrerade 

lärandet resulterar det sociokulturella perspektivet i ett högre kritiskt tänkande hos 

studenterna (ibid.). Det sociokulturella perspektivet har visat sig vara fördelaktigt på flera 

olika sätt, men samtidigt måste dess integration i kurser noggrant balanseras mot de 

begränsningar i både tid och resurser som lärare kontinuerligt upplever vid högre utbildning 

(ibid.). Detta innebär en utmaning både i utformningen av kurser och för akademin i stort 

då det sociokulturella perspektivet lägger betoning på ett kontinuerligt, synkront och 

praktiskt guidat deltagande (ibid.).  
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2.2.2. Det informella lärandet vid högre utbildning 

Till skillnad från det formella lärandet är det informella lärandet alltid närvarande (Rogoff 

et al. 2016). Detta förbises ofta i samhällen med omfattande västerländsk undervisning, 

trots att barn under årtusenden har lärt sig nya färdigheter genom att observera och delta i 

olika aktiviteter (ibid.). Dessa aktiviteter kan ske både i hemmet och ute i samhället (ibid.). 

Den traditionella uppfattningen är att det informella lärandet sker utanför de formella 

utbildningskontexterna (ibid). I det traditionella klassrummet finns det dock underförstådda 

konventioner som läraren inte lär ut, utan eleverna lär sig detta informellt genom att 

interagera med klasskamrater (ibid.). Alla lärdomar är dock inte av positiv karaktär då 

eleverna kan lära sig att de ska må dåligt när det inte kan läsa eller att eleverna låtsas att de 

är uppmärksamma på lektionerna fast de egentligen inte är det (ibid).  

 

Informellt lärande vid högre utbildningar beskrivs av de studerande som självstyrt, 

motiverat av personliga intressen, görs utan krav från de formella kurserna, görs 

självständigt utan vägledning från en lärare och att det sker på deras egen fritid (Lai och 

Smith 2017). Studenterna ansåg också att det informella lärandet var mer flexibelt än det 

formella lärandet (ibid.). Några beskrev dock att det informella och formella lärandet hade 

ett mer symbiotiskt förhållande (ibid.). Lärare vid högre utbildningar uppfattar dock i större 

utsträckning än studenterna att formellt och informellt lärande går in i varandra och att 

användandet av de olika typerna av lärande kan stärka varandra (Lai och Smith 2018). 

Studenterna använde sig främst av informellt lärande för att stödja sitt formella lärande och 

för deras egen personliga utveckling (Lai och Smith 2017). Deras informella lärande sker 

främst i kontexter som på biblioteket, i deras hem, i kommunikation med vänner och familj 

eller genom internet där främst Google och Wikipedia används (ibid.). SNS såsom Twitter 

och Facebook används i mindre utsträckning, och är mer utbrett bland studerande i årskurs 

1 (ibid.). Den digitala tekniken gör att gränserna mellan det informella och formella suddas 

ut (ibid.). Mobila enheter gör att det formella arbetet kan ske utanför universitetet (ibid.). I 

likhet kan det informella lärandet ske på universitetet (ibid.). Rogoff et al. (2016) anser 

dock att hur lärandet organiseras och stöttas är viktigare än i vilken kontext det sker. Det 

informella lärandet organiseras på samma sätt oavsett om det förekommer bland vuxna, 

bland barn eller mellan barn och vuxna (ibid.). Rogoff et al. (2016) anser också att 

vägledning har en viktig roll inom det informella lärandet. Likt den vägledningen som ges 
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när det sociokulturella perspektivet appliceras på det formella lärandet (Faraon et al. 2019). 

Den sociala interaktionen hjälper deltagarna och nykomlingarna att strukturera upp och 

orientera sig genom aktiviteterna (ibid.). Målet med det informella lärandet är innovation 

som utvecklar nya idéer och färdigheter samtidigt som att befintliga kunskaper och 

färdigheter finslipas (ibid.). Genom att identifiera nyckelfunktioner i det informella 

lärandet vill Rogoff et al. (2016) förbättra både barn och vuxnas formella skolgång och 

miljöer där informellt lärande redan används. Dessa beskrivs som icke-pedagogiska, de är 

interaktiva och inbäddade i meningsfull aktivitet, engagemanget bygger på de studerandes 

egna initiativ, val eller intresse och inte på begäran av andra eller på grund av externa krav 

(ibid.). Bedömning sker till stöd för att bidra till aktiviteten, inte för externa ändamål (ibid.). 

Dessa återfinns i flera distinkt åtskilda kontexter som innovativa skolor, science center, 

museum, program som sker efter skolan och i klassrummets underliggande konventioner 

(ibid.). 

  

Lärare vid högre utbildningar lyfter upp att det formella lärandet kan stödjas av att 

studenterna får möjlighet att lära sig av varandra (Lai och Smith 2018). I genomsnitt hälften 

av de tillfrågade studenterna vid högre utbildning föredrog dock att inte behöva göra 

grupparbeten i anslutning till sina formella kurser (Lai och Smith 2017). Att inkorporera 

SNS i formella kurser för att möjliggöra gruppinlärning kan då upplevas negativt av de 

studerande (ibid.). Lai och Smith (2017) föreslår att lärare bara ska införa SNS i sina kurser 

för att gruppera studenter eller för att låta studenter dela information med varandra utan att 

det är ett formellt krav på kurserna att de används. Vidare forskning inom det informella 

lärandet vid högre utbildning efterfrågas då det är ett under utforskat område (Lai och Smith 

2018). Möjligheten att kunna interagera med sina medstuderande (Weidlich och Bastiaens 

2017) och känna att de finns närvarande i den digitala lärmiljön är viktiga faktorer för att 

skapa en bra och tillfredsställande lärupplevelse vid distansutbildningar (Richardson et al. 

2017). Hur dessa variabler kan uppstå, förhåller sig till varandra och hur de kan skapas tas 

upp i det följande kapitlet och dess tillhörande underkapitel.  

 

2.3. Social närvaro i digitala lärmiljöer 
Inom distansutbildning har forskare länge hanterat frågor angående studenters upplevelse 

av isolering och bortkoppling från medstuderande (Liu, Gomez och Yen 2009, refererad i 
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Richardson et al. 2017; Rush 2015). Social närvaro, ett begrepp myntat av Short, Williams 

och Christie (1976), har konstaterats av Richardson et al. (2017) ha möjlighet att hantera 

dessa problem. I Richardson et al. (2017) undersökning ses en stark koppling mellan social 

närvaro och studenters upplevda lärande samt tillfredsställelse. 

 

För att förstå mekanismerna bakom, och hur människor förhåller sig till varandra i digitala 

lärmiljöer samt deras kopplingarna till social interaktion har många forskare vänt sig till 

Short, Williams och Christies (1976) teori om social närvaro (Lowenthal 2010; Weidlich 

och Bastiaens 2017; Lowenthal och Snelson 2017). 

 

2.3.1. Teorin om social närvaro 

Teorin om social närvaro utvecklades ursprungligen av Short, Williams och Christie (1976, 

s.65) för att förklara förmågan som olika kommunikationsmedel har att återge verbala och 

icke-verbala socioemotionella ledtrådar så att personen i samtalet uppfattas som ”fysiskt 

närvarande” hos motparten. Short, Williams och Christie (1976, s.65) myntade den 

ursprungliga definitionen av begreppet social närvaro som lyder: “[...] the degree of 

salience of the other person in the interaction and the consequent salience of the 

interpersonal relationships”. Begreppet hanterar det psykologiska fenomenet som innebär 

den subjektiva känslan av att vara med andra sociala, “verkliga”, aktörer i ett tekniskt 

medierat utrymme (Weidlich och Bastiaens 2019). Det är känslan av att vara där 

tillsammans utan att vara fysiskt närvarande på samma plats (ibid.). Short, Williams och 

Christie (1976, s.66) förklarar att medium med hög social närvaro ses som personlig, social, 

varm och känslig. Garrison, Anderson och Archer (2000) har utvecklat ett ramverk där en 

omdefinierad version av social närvaro interagerar med 2 andra närvaror för att skapa en 

god datorbaserad kommunikation. 
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2.3.2. Community of Inquiry 

 

 

Figur 1: Modell över Garrison, Anderson och Archers (2000) Community of Inquiry. 

 

Ramverket Community of Inquiry (CoI) fokuserar på datorbaserad interaktion och de 

närvaror som bygger upp för god sådan interaktion (Garrison, Anderson och Archer 2000). 

Ramverket bygger och beror på 3 kritiska element, eller närvaror, och dess överlappningar 

(se figur 1) (ibid.). De olika närvaror existerar och interagerar med varandra till olika nivåer 

beroende på ämne, lärare och kommunikationsverktyg (Garrison, Anderson och Archer 

2010). Ramverket skapades för att främja en heuristisk förståelse för effektiviteten och 

potentialen i datorbaserad kommunikation i högre utbildningar (ibid.). Där författarna 

förklarar vidare att syftet med ramverket även är att definiera, förklara och mäta de delar 

av en lärande upplevelse som är värdefull och präglas av samarbete (ibid.). Garrison, 

Anderson och Archers (2010) definition av datorbaserad kommunikation är de asynkrona, 

textbaserade gruppdiskussionerna som vid denna tidpunkt var tecken på en ny generation 

av distansutbildningar. 

 

Den sociala närvaron står inte ensam, likt Short, Williams och Christies (1976) sociala 

närvaro, utan interagerar med 2 andrar närvaror (kognitiv och lärande) som tillsammans 

skapar goda datorbaserade interaktionen. Social närvaro förklaras av Garrison, Anderson 

och Archer (2000) som att personer involverade i kommunikationen ges möjlighet att visa 

sociala och emotionella egenskaper som ger andra en bild av hela deras personlighet och 

därmed uppfatta personen som en “riktig människa”, vilket är en annan definition än den 
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som Short, Williams och Christie (1976) la fram. Kognitiv närvaro i sin tur har rollen att 

förklara huruvida studenternas interaktionsprocess och meningsskapande stärker 

utvecklingen av kritiskt tänkande (Rolim et al. 2019). Kritiskt tänkande är målet med högre 

utbildning, enligt Garrison, Anderson och Archer (2010). Den lärande närvaron är det 

bindande elementet då social och kognitiv närvaro bygger på att det finns en lärare, eller 

annan ledande person som kan skapa riktning för lärandet, vilket den lärande närvaron 

tillför (Garrison, Anderson och Archer 2000; Garrison, Cleveland-Innes och Fung 2010).  

 

Ramverket används numera inom forskning kring den allmänna interaktionen i online och 

blandad utbildning då den förklarar beteenden hos lärare och studenter med syfte att 

förbättra effektiviteten i dessa typer av utbildningar (Garrison, Anderson och Archer 2010; 

Rolim et al. 2019). Det har gjorts flera studier kring hur man var för sig kan främja de tre 

närvaror som återfinns i ramverket (Garrison, Anderson och Archer 2010). SIPS-modellen, 

som är en utveckling av Kreijns, Kirschner och Vermeulen (2013) tidigare ramverk, har 

som mål att identifiera de aspekter som främjar social närvaro och skapandet av ett socialt 

utrymme (Weidlich och Bastiaens 2019). 

 

2.3.3. SIPS-modellen 

 

 

Figur 2: SIPS-modellen som föreslås av Weidlich and Bastiaens (2017), vidareutvecklad från Kreijns et al. 

(2013) (Weidlich och Bastiaens 2019). 
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Tidigare forskning inom social närvaro har till största del utförts utan att specifik ha i 

Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) miljöer i åtanke (Weidlich och 

Bastiaens 2017). För att kunna beskriva och förutsäga de socioemotionella aspekterna vid 

distans och online utbildning har Weidlich och Bastiaens (2017) byggt vidare på Kreijns, 

Kirschner och Vermeulen (2013) forskning och utformat SIPS-modellen. Här har lärarnas 

pedagogiska tekniker uteslutits (Weidlich och Bastiaens 2017) för att bättre kunna förstå 

och förutse de sociala aspekterna som främjar social närvaro (Weidlich och Bastiaens 

2019). Förkortningen SIPS står för de socioemotionella variablerna: Sällskaplighet (eng. 

sociability), Social interaktion (eng. social interaction), Social närvaro (eng. social 

presence) och Socialt utrymme (eng. social space) (se figur 2) (ibid.). Sällskaplighet är den 

upplevda kvalitén av hur lärmiljön främjar de socioemotionella interaktionerna (Kreijns, 

Kirschner och Vermeulen 2013). Social interaktion är mängden och frekvensen av 

kommunikation som sker mellan studenterna (Weidlich och Bastiaens 2017). Social 

närvaro är den psykologiska känslan av den andra personen är "där" och "närvarande" 

(ibid.). Denna definition hänvisar till den första delen av (Short, Williams och Christie 

1976, s.65) beskrivning av social närvaro “[...] the degree of salience of the other person 

[...]“. Socialt utrymme är nätverket av de interpersonella relationerna mellan 

studenterna (Weidlich och Bastiaens 2019) som ger dem en möjlighet till att känna 

anknytning till varandra, skapa förtroende, känna respekt och var med i ett 

gruppsammanhang (Kreijns, Kirschner och Vermeulen 2013). Denna definition motsvarar 

den andra delen av Short, Williams och Christie (1976, s.65) beskrivning av social närvaro: 

“[...]the consequent salience of the interpersonal relationships”.  

 

Variablerna benämns som socioemotionella eftersom de fokuserar på den sociala världen, 

gemenskapen studenterna emellan samt att de generellt relaterar till den icke-kognitiva 

aspekten av lärande upplevelsen (Kreijns, Kirschner och Vermeulen 2013). Variablerna är 

viktiga för att skapa en miljö som främjar gruppbildning och gruppdynamik då problematik 

kring dessa och inlärningsprocessen tidigare har rapporterats i CSCL miljöer (ibid.). 

Problemen uppstår när den sociala interaktionen har hindrats mellan gruppmedlemmarna 

(ibid.). Utan den sociala interaktionen kan inte studenterna komma i kontakt med varandra, 

bilda sig ett intryck av en annan person (Weidlich och Bastiens 2017) eller kunna lära känna 

varandra (Kreijns, Kirschner och Vermeulen 2013). Den sociala interaktionen leder också 
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till den största känslan av social närvaro (Weidlich och Bastiaens 2017). Den social 

interaktionen som sker i den socioemotionella dimensionen gynnas av informella och mer 

avslappnade sammanhang (Kreijns, Kirschner och Vermeulen 2013). När positiv 

kommunikation mellan studenterna uppstår skapas även ett positivt socialt klimat som kan 

bidra till att starka interpersonella band utvecklas mellan studenterna (Weidlich och 

Bastiaens 2017). Detta ger studenterna en hög tillfredsställelse med sin lärupplevelse, en 

tillfredsställelse som i SIPS-modellen återfinns i det sociala utrymmet (ibid.). Detta resultat 

går inte i linje med tidigare forskning om social närvaro, där det främst är social närvaro 

som leder till denna tillfredsställelse (Richardson et al. 2017). Enligt Weidlich och 

Bastiaens (2017) kan det ha sin grund i att begreppet social närvaro inte har en enhetlig 

definition inom forskningen och det har lett till en förvriden tolkning av begreppet. Det 

leder till svårigheter att exakt veta hur social närvaro och andra relaterade sociala variabler 

tillkommer (ibid.). Enligt Weidlich och Bastiaens (2017) definition av social närvaro räcker 

inte endast denna socioemotionella variabel till för att främja och skapa ett gynnsamt 

lärklimat där interpersonella kontakter mellan de studerande kan bildas. För att främja 

utvecklingen av livfulla gemenskaper online måste lärmiljön också tillhandahålla medel för 

att kunna kommunicera sociala ledtrådar och information som gör att användarna kan 

uppfatta sociala mönster av aktivitet och tillhörighet (Kreijns, Kirschner och Vermeulen 

2013). Att designa för en mer social lärmiljö är ett effektivt sätt att främja den sociala 

interaktionen vid distansundervisning (Weidlich och Bastiaens 2017). Detta kan ske genom 

lärarens design av kursen eller genom att implementera verktyg och funktioner i lärmiljön 

som underlättar en enkel, sömlös och snabb kommunikation mellan studenterna (ibid.). En 

social lärmiljö som utformas för att alstra de socioemotionella aspekterna höjer kvaliteten 

på hela lärupplevelsen (ibid.). Vid distansutbildningar tar lärplattformen klassrummets 

plats och blir således de distansstuderandes lärmiljö (Anderson och Dron 2017).  

 

2.3.4. Lärplattformar 

Användandet av lärplattformar är en av de mest betydelsefulla IT-utvecklingarna som skett 

de senaste 20 åren inom högre utbildning och de ses som kärnan i distansutbildning (McGill 

och Klobas 2009; Coates, James och Baldwin 2002; Pilli 2014). McGill och Klobas (2009) 

definierar en lärplattform som ett informationssystem för att underlätta e-learning (lärande 

via webben). Lärplattformar är vanligtvis utformade för att fungera primärt för 
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campusbaserad undervisning vilket syns i funktionaliteten som erbjuds (Anderson och 

Dron 2017). Funktionaliteten lärplattformar har är att hantera och sprida information om 

och inom utbildningen, ge stöd till administrativa uppgifter och skapa en väg för 

kommunikation kopplat till lärandet (McGill och Klobas 2009). Att lärplattformar är 

utvecklade på detta vis försvagar stödet som distansundervisning behöver, då 

lärplattformen ersätter det traditionella klassrummet (Anderson och Dron 2017). Normalt 

sett omfattar lärplattformen ett helt lärosäte där lärarna anpassar användandet utefter 

kursernas innehåll och studenternas behov inom lärandet (ibid.). 

 

Lärplattformar har möjliggjort en ny typ av flexibelt lärande på campus, där man 

traditionellt sett jobbar med lärande ansikte-mot-ansikte, samt skapat en plattform för 

distansutbildning (Alfalah et al. 2017). Ett av de mest vanligt förekommande 

kommunikationsverktygen på lärplattformar som möjliggör flexibiliteten är 

diskussionsforumet (Nandi et al. 2011). Här förekommer asynkron kommunikation mellan 

både lärare-student och student-student som formas på olika sätt beroende på hur 

diskussionstråden har påbörjats (Nandi et al. 2011; da Silva et al. 2018). I och med detta 

har diskussionsforumet även blivit ett verktyg för undervisning på campus då studenter och 

lärare får möjligheten att kommunicera med varandra oavsett plats och tid (Nandi et al. 

2011). Trots detta utnyttjas inte potentialen på lärplattformar av det traditionella lärandet 

och brister i att uppfylla de sociala behoven studerande har (Pilli 2014; McGill och Klobas 

2009; Ross 2019). 

 

Trots att deltagande i kommunikationsverktyg som diskussionsforumet ger ökad 

akademisk succé för studerande är det svårt att engagera studenter att delta utöver de 

tillfällen som blir betygsatta (Desai et al. 2020; da Silva et al. 2018). Engagemanget tycks 

gå nedåt varje termin, även om samarbetet är mer intensivt i slutet av utbildningen (da Silva 

et al. 2018). Da Silva et al. (2018) undersökning redogör att under ett 3-årigt program deltog 

mellan 45–50% av studenterna i diskussionsforumet. Författarna såg även att studenter 

skapade egna forum för interaktivitet (så som WhatsApp) utöver det diskussionsforum som 

redan fanns genom lärosätet. Da Silva et al. (2018) tror att skiftningen från lärplattformen 

till SNS kan bero på ett minskat självförtroende hos studenterna som leder till osäkerhet att 

delta.  
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SNS och chattjänster ökade i popularitet under 2000-talet och dess kapacitet att skapa god 

social närvaro har gjort så att lärplattformar, under de senaste två årtiondena, jämförts med 

exempelvis Facebook och Slack i försök att förbättra den sociala närvaron på 

(lär)plattformarna (ex. Alfalah et al. 2017; Ross 2019; Weidlich och Bastiaens 

2019). Lärplattformar har, som tidigare nämnts, jämförts och värderats gentemot SNS som 

Facebook och dess kapacitet att skapa social närvaro på webben. Boyd och Ellisons (2010) 

definition av SNS är att en social nätverkssajt ska möjliggöra för användaren att (1) kunna 

skapa en profil som är semi-publik eller helt publik inom ett avgränsat system, (2) kunna 

se en lista över användare som den har en koppling till och (3) kunna se sin egen och andras 

listor inom systemet samt kunna förändra dessa (Boyd och Ellison 2010). Genom att SNS 

är användarcentrerat skapar de möjligheter för kreativt skapande, möjliggör för 

kommunikation och stöttar delning av kunskap (i form av filer, videos och dokument). 

Användandet ökar inom flera fält, även undervisningen där SNS används både socialt och 

inom lärandet (Alfalah et al. 2017; Pilli 2014; Yu et al. 2010, refererad i Alfalah et al. 2017). 

I fallen där delar av SNS har blivit integrerat i lärplattformar förbättras både informell och 

formellt lärande i form av mer berikande diskussioner, bredare kontakt och ökat 

engagemang (Alfalah et al. 2017; Chen och Bryar 2012).  

 

2.4. Sociala affordanser 
Tidigare har det främst funnits två olika strategier för att skapa en bättre social lärmiljö med 

hjälp av sociala nätverkssajter (SNS) (Weidlich and Bastiaens 2019). Antingen genom att 

man helt ersätter en mer traditionell lärplattform med SNS eller att man kompletterar 

undervisningen på lärplattformen med SNS (ibid.). Dessa strategier är inte helt 

oproblematiska då användningen av yttre tjänster som SNS vid högre utbildningar kan 

medföra stora risker för deltagarnas integritet och okontrollerbara förändringar av systemen 

(Anderson och Dron 2017). Weidlich and Bastiaens (2019) presenterar därmed en tredje 

strategi där redan existerande lärplattformar berikas med funktioner inspirerade av SNS. 

 

I sin studie berikar Weidlich och Bastiaens (2019) lärplattformen Moodle med 3 sociala 

affordanser inspirerade av Facebook. Weidlich och Bastiaens (2019) sociala affordanser 

baseras på Pereira et al. (2010) element som är “[...] responsible for affording the social 
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property of a system and for promoting users interaction and participation.”, dessa har i sin 

tur inte någon koppling till O’Riordan, Feller och Nagle (2016, s.245) kategorisering 

ramverk av sociala affordanser som definieras på följande sätt “[...] the social acts that are 

made possible by the system [...]”. Definitionerna av båda förefaller väldigt lika, men vi 

har valt att hålla dem separerade i denna uppsats då de benämns olika av 

ursprungsförfattarna O’Riordan, Feller och Nagle (2016) och Pereira et al. (2010). Både 

Pereira et al. (2010) element och O’Riordan, Feller och Nagle (2016) sociala affordanser 

ska möjliggöra sociala handlingar som enligt Kreijns, Kirschner och Vermeulen (2013) 

bidrar till den socioemotionella interaktionen. Sociala affordanser kan även vara 

immateriella i form av policys och regler inom en grupp av personer i CSCL-miljöer 

(Kreijns, Kirschner och Vermeulen 2013). Sociala affordanser kan utformas så att de kan 

initiera, uppmuntra och upprätthålla interaktionen både i uppgiftsbaserade och icke-

uppgiftsbaserade sammanhang (Kreijns, Kirschner och Vermeulen 2013). Inriktningen 

med att berika lärplattformar för att gynna sällskapligheten (eng. sociability) förespråkats 

sedan tidigare av flera andra forskare (Anderson och Dron 2017; Garmendia och Cobo 

2013).  

 

För att kunna utgå från liknande premisser som Weidlich och Bastiaens (2019) studie 

används Pereira et al. (2010) element som grund för analysen. De 13 elementen jämförs 

med O’Riordan, Feller och Nagles (2016) kategoriseringsramverk för att identifiera 

sammanfallande karaktäristiska drag mellan de båda ramverken. O’Riordan, Feller och 

Nagles (2016) kategoriseringsramverk ger en tydligt teknisk koppling till olika funktioner 

på SNS som Pereira et al. (2010) ramverk saknar. Därför implementeras båda ramverken i 

denna uppsats för att på ett fullgott sätt kunna analysera respondenternas svar och ge en 

grund till uppsatsens slutsats som lägger vikt vid de sociala funktionaliteter som 

identifierats i SNS.   

 

2.4.1. Element och affordanser på sociala nätverkssajter 

Weidlich och Bastiaens (2019) forskning inom lärplattformar som berikas av sociala 

affordanser använder sig av Pereira et al. (2010) studie som identifierat 13 av de mest 

omtalade elementen som SNS byggs upp av (se tabell 1–2). Dessa element bygger i sin tur 

vidare på the Honeycomb Framework som endast består av 7 element (Smith 2007, 
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refererad i Pereira et al. 2010, s.3). 10 av dessa element representerar funktioner som kan 

byggas och implementeras in i ett system (se tabell 1) (Pereira et al. 2010). Hur användarna 

påverkas och uppfattar miljön beror sedan på hur dessa element kombineras med varandra 

och vilket fokus varje element ges (ibid.). De övriga 3 elementen är antingen tvärgående 

de andra 10 elementen eller är fokuserad på ett systems identitet eller målet samt syftet med 

det (se tabell 2) (ibid.). Samtliga 13 element kommer presenteras i denna uppsats för att 

skapa en helhetsbild över Pereira et al. (2010) ramverk, men endast de element som blir 

identifierade utifrån respondenternas svar kommer användas i uppsatsens slutsats.  

 

Elementnamn Definiering av elementen 

Medvetenhet Resurser som ger individuella och kollektiva uppfattningar om vem 

som gör vad i systemet (Pereira et al. 2010). 

Samarbete Resurser som tillåter användare att samarbeta med varandra (ibid.). 

Konversation Resurser för att användarna ska kunna kommunicera med varandra 

(synkront eller asynkront) (Pereira, Baranauskas och da Silva 2010). 

Grupper Möjlighet att bilda gemenskaper av användare som delar gemensamma 

intressen, idéer eller åsikter (Pereira et al. 2010). 

Identitet Ett unikt element som identifierar en användare i ett system (ibid.). 

Närvaro Resurser som gör det möjligt att veta om en viss person är online och 

som delar samma utrymmen på samma gång (ibid.). 
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Integritet Funktioner som gör det möjligt för individer att bestämma vilken 

information om dem som kommer att finnas tillgänglig och vem som 

har tillgång till denna information (ibid.). 

Relationer Är ett sätt att bestämma hur användare av systemet kan relatera till 

andra (ibid.). 

Rykte Är ett sätt att känna till användarens status i systemet (ibid.). 

Delning Möjligheten att dela objekt som är viktiga (dokument, musik, inlägg 

med flera) (Pereira, Baranauskas och da Silva 2010). 

Tabell 1: De 10 elementen och dess definitioner som kan byggas in och implementeras i ett system (Pereira 

et al. 2010). 
 

Elementnamn Definiering av elementen 

Objekt Det sociala objektet som byggs upp och modifieras eller 

artefakterna kring vilka sociala interaktioner inträffar (Pereira et 

al. 2010). 

Anpassningsförmåga Funktioner som gör det möjligt för användarna att ändra 

användningsförhållandena i ett system (ibid.). 

Användbarhet Avser gränssnitt som är konsekventa, kontrollerbara, 

förutsägbara och enkla att använda (ibid.). 

Tabell 2: De 3 elementen och dess definitioner som ej kan byggas och implementeras in i ett system (Pereira 

et al. 2010). 
 

I sitt kategoriseringsramverk lyfter O’Riordan, Feller och Nagle (2016) fram en tydlig 

gruppering och kategorisering av funktionaliteter och affordanser som är kopplade till SNS. 

Dessa har en tydlig teknisk koppling vilket gör det lättare, i kontext med denna studie, att 
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implementera funktioner baserade på sociala affordanser på lärplattformar. I denna uppsats 

kommer O’Riordan, Feller och Nagles (2016) kategoriseringsramverk som bygger på 

sociala och innehållsaffordanser att komplettera de element som Pereira et al. (2010) 

identifierat för att kunna göra denna tekniska koppling. Enligt O’Riordan, Feller och Nagle 

(2016) möjliggörs social närvaro av dessa sociala affordanser genom att visa att personer 

är tillgängliga och villiga till att ansluta och engagera sig, i relation till ramverket, med 

SNS. 

 

Det finns tre (3) sociala affordanser med tillhörande tekniska funktioner (se tabell 3). Dessa 

sociala affordanser hanterar generellt individens nätverk och de sociala handlingarna som 

kan genomföras på SNS, som att interagerande med andra användare i systemet 

(O’Riordan, Feller och Nagle 2016). De sociala affordanser som O’Riordan, Feller och 

Nagle (2016) lyfter fram är Profilbyggnad, som tillåter användare att hantera och 

organisera sina personliga profilsidor. Social anslutning, som ger användaren möjligheten 

att ansluta sig till andra användare i det sociala nätverket. Resultatet av Social anslutning 

är Social interaktion som möjliggör interaktionen mellan användarna och som leder till att 

länkar mellan människor kan formas (ibid.). 

 

Sociala 

affordanser 

Tekniska funktioner 

Profilbyggnad ”[...] (1) the ability to manage/edit a profile; (2) profile updates; (3) 

location tagging; (4) external profile building; and (5) mobile application” 

(O'Riordan, Feller och Nagle 2016, s.250) 

Social 

anslutning 

”[...] (1) connecting; (2) connection search/suggestions; and (3) 

connection lists/groups” (O'Riordan, Feller och Nagle 2016, s.252) 

Social 

interaktion 

”[...] (1) asynchronous communication; (2) synchronous communication; 

(3) rating/liking; and (4) external interactions” (O`Riordan, Feller och 

Nagle 2016, s. 253) 

Tabell 3: De 3 sociala affordanserna med deras tillhörande tekniska funktioner enligt O’Riordan, Feller och 

Nagle (2016). 
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Utöver det som sociala affordanser hanterar finns det även tre (3) innehållsaffordanser med 

tillhörande tekniska funktioner (se tabell 4). innehållsaffordanser förknippas med de 

funktionerna som rör tillgång till och hantering av information och innehåll på SNS 

(O`Riordan, Feller och Nagle 2016). Användningen av innehållsaffordanser förlitar sig på 

förekomsten och kapaciteten hos de sociala affordanser som finns i systemet, som 

Innehållsdelning som möjliggörs av Social interaktion (se tabell 3) då den syftar till 

interaktion genom delning av data och objekt längst de sociala länkarna i ett nätverk (ibid.). 

Frånskilt sociala affordanser ger Upptäckande av innehåll användaren möjligheten att 

hitta och få tillgång till information och annat innehåll på SNS (ibid.). Innehållssamling 

ger i sin tur användarna möjlighet att syndikera och aggregera innehåll i ett nätverk (ibid.). 

Genom det skapas en ström av innehåll som baseras på användarens egna preferenser och 

på användarens personliga profil (ibid.).  

 

Innehållsaffordanser Tekniska funktioner 

Upptäckande av 

innehåll 

”[...] (1) aggregated content discovery; (2) directed interaction 

discovery; (3) content search; and (4) external access to content” 

(O'Riordan, Feller och Nagle 2016, s.254) 

Innehållsdelning ”[...] (1) interactions/network content; and (2) externally shared 

content” (O'Riordan, Feller och Nagle 2016, s.256) 

Innehållssamling ”[...] (1) aggregated content/activity feeds; and (2) external 

aggregation of content” (O'Riordan, Feller och Nagle 2016, s. 256) 

Tabell 4: De 3 innehållsaffordanserna och deras tillhörande tekniska funktioner enligt O’Riordan, Feller och 

Nagle (2016). 
 

Implementationen av bägge ramverken tillsammans har även som syfte att ge en 

kombination av element och affordanser som ger en helhetsbild av de funktionaliteter som 

respondenterna efterfrågade. Pereira et al. (2010) ramverk stöttar på detta sätt upp 

O’Riordan, Feller och Nagles (2016) kategoriseringsramverk då det saknas affordanser i 
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deras forskning som sammanfaller med viss funktionalitet som respondenterna efterfrågade 

i den undersökande studien. Dessa funktionaliteter återfanns i Pereira et al. (2010) ramverk. 

3. Metod 
I detta kapitel kommer uppsatsen metoder att redovisas (se 3.1. Litteratursökning, 3.2. Val 

av metod och 3.3. Genomförande) och granskas (se 3.4. Etiska överväganden). 

 

3.1. Litteratursökning 
Arbetet med att hitta underlag till vårt arbete började med breda och allmänna sökningar 

på internet, främst via sökverktyget Google, databaserna ResearchGate och SCOPUS samt 

via Högskolan Kristianstads sökverktyg Summon (där vi nådde bland annat SpringerLink 

och ScienceDirect) för att hitta forskningsbaserade, granskade artiklar. Sökorden som 

användes var främst (i sin nuvarande formulering och andra formuleringar eller 

närbesläktade ord, exempel nämns inom parentes) “Learning Management System” (LMS, 

Course Management System, CMS, Instructional Design, Learning environment), 

“Distance Education” (e-Learning, Online Education, Online learning, MOOCs), “Higher 

education”, “Information Communication Technology (ICT)”, “Social Connectedness”. 

 

En andra sökomgång gjordes i databaserna med följande kombination av sökord: 

“Sociocultural”, “Sociocultural perspective”, “Sociocultural approach”, “informal 

learning”, “Distance Education” och “Higher education”. Versioner på svenska användes 

också, men gav inga användbara resultat. Även en andra sökning kring distansutbildningar 

(“Distance education”) och psykisk ohälsa (“Mental health”, “isolation” ) utfördes i olika 

kombinationer samt kombinationen “Tertiary students”, “Experience”, “Social” och 

“Distance education” användes. I det materialet vi hittade följde vi upp de källor som 

stämde överens med uppsatsens syfte och problemformulering samt även inspekterade 

samtliga artiklars referenslistor för fler potentiella källor. Vi säkrade kvalitén på artiklarna 

genom att 1. använda oss av de inbyggda filtreringsverktygen som finns i databasernas 

sökverktyg. Där filtrerade vi på “peer-review”. Vid sökningar för nyare forskning filtrerade 

vi på “inte äldre än 5 år”) och 2. manuellt granska de artiklar vi valde (som utgick från 

samma kravspecifikation som filtreringen till den mån det gick). Utifrån denna metod 

närmade vi oss även de ramverk vi valt att använda i undersökningen. 
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När vi hade funnit artiklar som hanterade ämnen som ansågs intressanta användes nya vägar 

för att nå källor som kunde fördjupa eller ge en bättre kunskapsgrund. Här använde vi oss 

av samtliga källors referenslistor, för att förstå de teorier som dessa artiklar byggt på, och 

även kollat igenom citeringar/citerad av för att se vad för forskning som görs inom området 

nu. Vi gick efter nyckelord relaterade till de ramverk vi fann som “Community of Inquiry” 

(CoI, Learning Presence, Social Presence, Cognitive Presence) och “SIPS”. Även 

nyckelord likt ovan och relaterat till social presence och kommunikation prioriterades som 

“Sociable”, “Asynchronous”, “Synchronous”, “Discussion forums”. “Social affordance*”, 

“Social media”, “Social network site*” och “Social networking site*” användes också. Vi 

utökade även sökningarna kring “Learning Management Systems” med andra benämningar 

på lärplattformar som: “Course Management System*”, “Collaboration and Learning 

Environment*”, “Virtual Learning Environment*”, “Learning Content Management 

System*”, “Managed Learning Environment*”, “Learning Support System*”, “Online 

Learning Centre”, “OpenCourseWare” och “Learning Platform*”. Ovan nämnda sökord 

kombinerades i olika konstellationer för att hitta för oss relevant material. I samband med 

detta valde vi även att gå efter rekommendationer från databasen. Vi valde också att studera 

de övriga artiklarna som fanns i de tidskrifter som tidigare källor kom ifrån, vid båda 

tillfällena hade vi samma nyckelord prioriterade som ovan. Vi satte i system att för varje 

källa värdera huruvida den var relevant när det kom till publikations år, tidskriften och 

självfallet innehållet för att få betydelsefulla källor. 

 

Källor som inte går in under forskning granskades genom att vi värderade dess trovärdighet 

utifrån källornas ursprung. I detta fall var det främst myndigheter 

(Universitetskanslersämbetet [UKÄ], Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap [MSB]) och statistik (Statistiska centralbyrån [SCB], UKÄ). 

Vi kollade likväl här på årtalet för att säkerställa relevans, de flesta källor äldre än 2015 

bortsågs från ifall de inte fortfarande sågs som betydelsefulla för studien och inget annat 

hittades, med samma trovärdighet, för att motsäga källan. 

 

Böcker har använts vid ett par tillfällen då materialet inte gått att få tag på i digitalt format, 

men funnits i bokform. 
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3.2. Val av metod 
Under detta kapitel kommer vi förklara varje metod vi valt för att utförande vår studie. 

Inledningsvis är det värt att nämna att studien har gjorts på distans (genom 

videokonferenstjänsten Zoom) på grund av den rådande situationen med COVID-19 

pandemin under våren 2020. 

 

3.2.1. Semistrukturerade djupintervjuer 

I detta arbete har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att fånga 

respondenternas upplevelse av social närvaro i olika digitala världar i förhållande till 

lärplattformen respondenten använder. Anledningen till detta är att i förhållande till tid och 

ansträngning, som krävs för utförandet, ger intervjuer den bästa utdelningen när avsikten 

är att utforska komplexa och subtila fenomen, såsom åsikter, uppfattningar och känslor 

(Denscombe 2018). Metodvalet har även sin grund i att vi vill basera vår studie på de krav, 

behov och uppfattningar som de distansstuderande har, eftersom de är huvudaktörerna vid 

distansundervisning (Shearer et al. 2020).  

 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer får vi ett mer flexibelt sätt att hantera 

progressionen som sker mellan intervjuerna när de utförs i direkt följd efter varandra. Detta 

gör att man kan fånga upp aspekter man på förhand inte kunde förutse skulle ha en inverkan 

på undersökningen. Samtidigt skapas en struktur under intervjun som gör så att man vet att 

de viktigaste frågorna för studien täcks in (Denscombe 2018). Detta ger en grund som 

tillåter att deltagarna kan utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som 

intervjuaren tar upp, samtidigt kan svaren på frågorna jämföras mot varandra i analysen 

(ibid.). 

 

Samtidigt som intervjuerna sker förs stödanteckningar som stöd för att senare kunna 

navigera i inspelningarna vid transkribering. Vi valde att framförallt använda oss av 

inspelning och transkribering vid analys (se 3.2.2. Inspelning och transkribering) då det 

inledningsvis är svårt att veta hur hög detaljnivå eller vilken information som behövs vid 

intervjutillfället då anteckningarna gjordes. 
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3.2.2. Inspelning och transkribering 

För att få fram ett så sanningsenligt underlag av intervjuerna som möjligt har vi valt att 

spela in och i efterhand transkribera delar av varje intervju. Detta skapar material som är 

lättare för oss i analysen, att referera till, jämföra och söka i på ett mer strukturerat sätt. 

Inspelningen och transkribering gjordes efter muntligt och skriftligt godkännande av 

respondenten, två gånger innan och under inspelning. 

 

Under intervjun var det frivilligt för respondenterna att använda och sätta på sin kamera i 

Zoom, vilket innebar att visuella ledtrådar kunde gå förlorade ifall respondenten valde att 

inte ha igång sin kamera under intervjun. Vår förhoppning var att deltagarna skulle välja 

att ha sin kamera igång vid inspelningen. Detta för att vi sedan under analysarbetet även 

skulle kunna göra en reflektion kring respondenternas kroppsspråk i samband med det som 

sades.  

 

I transkriberingen har vi valt att endast ta med de delar som vi i slutändan såg som 

betydelsefulla för analysen. I dessa fall behöll vi betydande “eh…”, pauser, skratt och 

liknande för att behålla integriteten i det material vi transkriberade. Detta är något vi är 

medvetna om kan vara problematiskt och diskuteras mer i detalj i kapitel 5.2. 

Metodologiska överväganden. 

 

Transkribering, editerad inspelning, deltagarlistor och anteckningar samt råmaterialet från 

inspelningen behålls fram till att vi har fått ett godkänt i kursen. Efter det förstörs materialet 

för att bibehålla respondenternas anonymitet. 

 

3.2.3. Fiktiva namn till respondenter 

Varje respondent har fått ett fiktivt namn givet sig utifrån deras könstillhörighet. Även 

respondentens ålder kommer skrivas ut (skrivet Namn, Ålder i uppsatsen) i kapitel 4. 

Resultat. Både att skriva ut fiktivt namn och ålder är för att förstärka känslan av att det är 

åsikter från riktiga människor som presenteras i kapitlet. Genom de fiktiva namnen är det 

även lättare att hänvisa till respondenter i andra delar av uppsatsen. Att skriva ut 

respondenterna på detta sätt skapade även möjlighet att diskutera möjliga skillnader mellan 

kön och ålder. 
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3.2.4. Förmedla resultat genom skiss 

Samtliga identifierade sociala och innehållsaffordanser samt kompletterande element 

kommer förmedlas genom en skiss i resultatet. Där funktionaliteten i det nya föreslagna 

verktyget baseras på dessa affordanser för att förbättra möjligheterna till social interaktion 

mellan studenterna (se kapitel 4.4. Sammanfattning). Skissen används för att vi vill 

förbättra förmedlingen av hur de identifierade affordanserna och elementen kan användas 

i praktiken för att underlätta en eventuell implementering av dem på lärplattformar. 

 

3.3. Genomförande 
Detta kapitel kommer att redovisa hur studien genomfördes från start till slutpunkt baserat 

på föregående metoder.  

 

3.3.1. Val av deltagare 

Målgruppen för uppsatsen och studien är distansstuderande vid högre utbildningar. Det 

gjorde att vi kunde göra ett bekvämlighetsurval och vända oss direkt till våra 

medstuderande på det 3-åriga kandidatprogrammet Digital Design. Programmet bedrivs 

helt på distans utan obligatoriska fysiska sammankomster vid Högskolan Kristianstad. 

Deltagarna går alla det tredje och avslutande året. Det är då studerande, enligt Da Silva et 

al. (2018), har lägre deltagande i diskussionsforum men ändå vidhåller intensivt samarbete. 

För att skapa ett godtyckligt underlag har vi valt att intervjua 6 personer, detta baserat på 

kravet som ställs från vårt lärosäte på kvalitativa intervjuer.  

 

Deltagarnas fiktiva namn på respondenterna går utefter är följande (här skrivet Namn 

(Ålder) för läsbarhetens skull, i uppsatsen står det Namn, Ålder): Lotta (36 år), Annica 

(22 år), Emil (29 år), Majken (48 år), Alfons (30 år) och Cecilia (23 år). 

 

3.3.2. Frågor 

Intervjuerna utgår från 6 frågor som grund men ger utrymme för naturligt förekommande 

frågor utifrån dialogen. Syftet med färre frågor är att ge utrymme för att anpassa intervjun 

enligt respondentens svar och därmed skapa en djupare dialog. Frågorna är: 
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1. Var engagerar du dig mest i diskussion/dialog på webben/via digitala verktyg? (ex. 

Facebook, Reddit, Minecraft etc.) 

2. Vad är det som gör så att du trivs i/på [vald preferens]? 

3. Upplever du att du får god kontakt med andra användare i/på [vald preferens]? 

(varför/varför inte tror du detta är fallet?) 

4. Vilka lärplattformar har du använt under din tid som distansstuderande? 

5. Hur upplever du diskussionsforumet på [lärplattformar som nämnts] i jämförelse 

med [vald preferens]? (reflektera) 

6. Upplever du att du får god kontakt med medstudenter i diskussionsforumet på 

[lärplattformar som nämnts]? (varför/varför inte tror du detta är fallet?) 

 

Texten inom hakparenteser [....] kommer vid intervjun att ersättas med den information 

som passar intervjudeltagaren. Till exempel om deltagaren föredrar Twitter som sitt 

diskussionsforum kommer fråga 2 utformas på följande sätt: Vad är det som gör så att du 

trivs på Twitter?”. Text som är skriven i kursiv stil är reflektioner som är relevanta att göra 

i samband med frågorna för att utveckla tankegångarna. 

 

3.3.3. Inför intervjuer 

Vi inledde den första kontakten med våra potentiella respondenter genom ett meddelande 

på Discord (se bilaga 1) där vi förklarade intervjuns och studiens syfte. Här ville vi vara 

ytterst tydliga med vad vi förväntade oss av intervjun samt vad respondenten kunde 

förvänta sig. Här skedde också första godkännandet av inspelning och transkribering, samt 

vår hantering av deras personuppgifter.   

 

Efter att respondenterna godkänt sin medverkan i studien skickades ett andra meddelande 

ut, genom samma kontaktväg, inför intervjun (se bilaga 2). I detta meddelande kom den 

tekniska och tidsmässiga informationen samt länk till Zoom-rum och vilken tid som 

avtalats för intervjun. Vi påminner även här respondenterna om att intervjun kommer att 

spelas in och därefter transkriberas. Detta för att det tydligt ska framgå för respondenterna 

vad deras deltagande innebär.  
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3.3.4. Utförande av intervjuer 

Intervjuerna utfördes över internet via videokonferenstjänsten Zoom och följde samma typ 

av manus enligt ovan (se 3.3.2. Frågor). Manuset är inte detaljerat då dialogen skiljde sig 

åt för varje respondent, men i grund och botten följde varje intervju samma mönster. 

 

Intervjun inleddes med att vi presenterade oss med webbkamera och ljud, vi förklarade 

även bådas roller under intervjun, något som också tas upp i ett tidigare meddelande (se 

bilaga 1). Uppdelningen var att Alice utförde intervjun och Felicia förde anteckningar. Efter 

presentationen frågade vi om godkännande för att påbörja inspelningen. 

 

Efter godkännande startades inspelningen och Felicia tystade sin mikrofon och stängde av 

webbkameran för att det inte skulle ske några fel vid inspelningen. Alice inledde nu 

inspelningen med att återigen förklara syftet och frågade om godkännande för inspelning 

och transkribering. Efter detta startas intervjun och frågorna ovan (se 3.3.2. Frågor) ställdes 

utifrån hur samtalet växte fram.  

 

Vid intervjuns avslut sa Alice tydligt till att intervjun är avslutad och då pausades 

inspelningen. Inspelningen fördes sedan över till datorn när zoom-rummet stängdes ner av 

Felicia.  

 

3.3.5. Transkribering och analys 

Transkriberingen utfördes enligt kapitel 3.2.2. Inspelning och transkribering. Medan vi 

lyssnade transkriberades den information vi ansåg vara betydelsefull för analysen. Vi gick 

även tillbaka till inspelningen för vidare transkribering i de fall vi ansåg att något saknades 

och ytterligare information som inte transkriberades vid första tillfället behövdes. Vi valde 

att dela upp transkriberingen emellan oss. Utav de 6 intervjuerna som utfördes 

transkriberade vi 3 var för att minimera tiden som lades på transkriberingen.  

 

Respondenternas svar analyserades och jämfördes med Garrison, Anderson och Archers 

(2000) Community of Inquiry samt SIPS-modellen och Short, Williams och Christie (1976) 

teori om social närvaro, som är kopplat till ökande av den sociala närvaron på digitala 

plattformar. Genom respondenternas svar och prefererade funktionaliteter på SNS 
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identifierades även sociala och innehållsaffordanser utifrån två (2) olika uppdelningar och 

kategoriseringar av affordanser (Pereira et al. (2010) element samt O’Riordan, Feller och 

Nagles (2016) kategoriseringsramverk). 

 

3.4. Etiska övervägande 
För att följa god forskningspraxis har vi vägletts av de forskningsetiska huvudprinciperna 

(Denscombe 2018) i utförandet av vår studie, dessa lyder som följande: 

 

1. Deltagarnas intresse ska skyddas. 

2. Deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke. 

3. Forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen. 

4. Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen. 

 

I enlighet med princip 1 ska potentiella och slutgiltiga respondenter inte lida fysiskt, 

psykologiskt eller ta personlig skada genom sin medverkan i studien. Risken anses vara 

minimal för att respondenter ska ådra sig dessa typer av skador i samband med vår studie. 

Studien genomförs på distans och inkluderar därför inga resor för respondenterna. Vidare 

kan respondenterna själva bestämma var de vill befinna sig geografiskt under deltagandet 

i studien. Deltagare i intervjuerna kommer också att vara anonyma i uppsatsen. Att specifik 

information så som lärosäte, studieform och kön samt ålder kommer redogöras i uppsatsen 

är sedan tidigare skriftligt och/eller muntligt godkänt av respondenten (se kapitel 3.3.3. 

Inför intervjuer och 3.3.4. Utförande av intervjuer). I syfte att kunna differentiera mellan 

respondenter i diskussion och analys kommer dessa få fiktiva namn som inte kommer att 

kunna härledas tillbaka till respondenterna. 

 

Vidare har vi i enlighet med princip 2 och princip 3 varit transparenta och tydliga med 

syftet och användningsområdet av studien (se bilaga 1 och 2). Vi har också bett om 

samtycke vid 3 tillfällen om deltagande i intervjun, användning av personuppgifter och 

inspelning (se kapitel 3.3.3. Inför intervjuer och 3.3.4. Utförande av intervjuer). Vi anser 

även att vi har agerat utefter den etiska principen Beneficium då studiens syfte kan ge direkt 

inverkan på respondenternas utbildning - ifall dessa väljer att fortsätta studera på distans. 
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Slutligen, i enlighet med princip 4 vidtog vi åtgärder för att förvara data och 

personuppgifter på ett säkert sätt och kan följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Att ge 

möjligheten att i enlighet med GDPR kunna radera specifik information på respondenternas 

begäran kommer finnas fram tills då vi har fått ett godkännande i kursen, efter det kommer 

all data (inspelningar, transkribering, videoklipp) förutom denna uppsats att raderas. Detta 

blev varje respondent informerad om innan sitt deltagande (se bilaga 1). 

 

4. Resultat och analys 
Respondenternas svar presenteras och kategoriseras utifrån användande av och tankar kring 

SNS (se 4.1. Användande av sociala nätverkssajter och 4.1.1. Sociala nätverkssajter och 

lärplattformar) samt respondenternas upplevda sociala närvaro på lärplattformar (se 4.2. 

Social närvaro på lärplattformar, 4.2.1. Kommunikation mellan studenterna och 4.2.2. 

Lärares och andra studerandes närvaro). Samtliga resultatredovisningar har tillhörande 

analyskapitel där resultatet analyseras utifrån litteraturgenomgången (se 4.1.2. Analys och 

4.2.3. Analys). Sedan analyseras vilka möjliga sociala och innehållsaffordanser som kan 

identifieras utifrån respondenternas svar (se 4.3. Analys av lämpliga affordanser). Slutligen 

presenteras en sammanfattning av resultatet i kapitel 4.4. Sammanfattning. 

 

4.1. Användande av SNS 
De primära sociala nätverkssajter (SNS) som respondenterna använder sig av utanför 

studiesituationer är Instagram (3 av 6 respondenter) och Facebook tillsammans med 

chattjänsten Messenger (4 av 6 respondenter). Utöver dessa SNS nämns även TikTok, 

Snapchat och Pinterest samt Discord, som är det nuvarande kommunikationsverktyget som 

används för student-student kommunikationen mellan respondenterna. Cecilia, 23 år, och 

Majken, 48 år, berättar om sina användarvanor på detta vis:  

 

[...] men annars så är det dom sociala medierna jag använder och det är Facebook, 

Instagram, TikTok, Snapchat. Ah, det är väl dom jag använder mest. Mest 

Instagram kanske. (Cecilia, 23 år) 
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Jag hänger väl inte egentligen. Jag har alltid, nästan alltid Facebook uppe men jag 

kan inte påstå att jag är väldigt aktiv där. Utan, njae...... nääe inte jätteaktiv vill jag 

inte påstå. (Majken, 48 år) 
 

När det kommer till graden av användande varierar respondenterna från att inte använda 

SNS alls (1 av 6 respondenter), likt Annica, 22 år, som förklarar: “[...] då har inte jag 

energin över till att lägga på å va tillgänglig på asså sociala medier eller i forum eller i 

Messenger eller Skype asså den tiden för mig den finns inte.”, till att ha ett aktivt deltagande 

i till exempel grupper på Facebook. Detta berättar Emil, 29 år, om: “Sociala medier så e jag 

med i väldigt många fotogrupper å webbdesign grupper där jag försöker att hjälpa och bidra 

till de små communities [...]”, samma respondent berättar även om aktivt användande av 

Discord “För vi sitter mycket i Discord å pratar när vi spelar.”.  

 

Funktioner som vanligtvis används mellan respondenterna är de kommunikationsverktyg 

som samtliga SNS erbjuder såsom Facebooks chattjänst Messenger. Alfons, 30 år, berättar 

“[...] alltså jag använder typ inte min Facebook för annat än chatten [...]”. Vidare berättar 

Lotta, 36 år, om användandet av Instagrams kommunikationsverktyg “[...] antingen 

kommentarer direkt på bilderna eller meddelanden som jag får via den 

meddelandefunktionen som finns.”. Som tidigare nämnt visar Emil, 29 år, på ett aktivt 

användande av Facebooks gruppfunktion, liksom Cecilia, 23 år:  

 

Men det finns en Facebook-grupp där det läggs upp liksom företagsinfo och det 

vill jag ju ta del av. Sen tidigare när jag har varit väldigt aktiv inom olika idrotter 

så har klubbar ofta grupper som det är liksom nödvändigt att ta del av den infon 

(Cecilia, 23 år). 
 

Dock reflekterar Cecilia, 23 år, att hon inte hade haft samma typ av användande om det inte 

hade varit ett vanligt informationsmedium för henne inom arbete och fritid, “[...] jag känner 

nästan att jag behöver använda det för att ta del av information, helt enkelt.”. Utöver detta 

verkar den huvudsakliga användningen av SNS vara att ta in flöden i syfte att få inspiration, 

likt Majken, 48 år: “Men jag är inte aktiv där utan det är mer om jag har ett syfte att jag 

måste hitta inspiration då kan jag hamna där.” och Lotta, 36 år: “Så det fyller väl en 

inspiration, ja, det tror jag. [...] Möjligheten att ta till sig den inspirationen man vill på 
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Instagram.”. Denna typ av användning berättar respondenterna i huvudsak är 

arbetsrelaterat.  

 

4.1.1. SNS och lärplattformar 

Att kombinera SNS med studerandet är något som respondenterna själv varit med om, då 

samtliga respondenter berättar om hur Discord används i studierna och som kontaktväg 

mellan studenterna: “[...] sen så har vi ju Discord-kanalen i mina studier [...]” (Cecilia, 23 

år), “I och med att vi använder Discord så blir det ju mer kontakt där [...]” (Alfons, 30 år) 

och “[...] vi har ju i klassen vi har ju haft både Slack och Discord [...]” (Annica, 22 år). 

 

När frågan att slå ihop SNS, i detta fall Facebook, med lärplattformen blir respondenterna 

skeptiska, Cecilia, 23 år, förklarar: 

 
Alltså, slå ihop vet jag inte riktigt hur det skulle bli… Om man kanske hade en 

inbäddad liten forum-aktig grej. Å andra sidan så är det ju sådant där som bidrar 

till att man antingen måste ha Facebook eller måste stanna där för att man känner 

att det är massa viktig information. Så på ett annat sätt är det kanske bra att det är 

liksom fristående för det tvingar ju ingen att hänga på någon annan social plattform 

än just Canvas. (Cecilia, 23 år)  
 

 

Majken, 48 år, reflekterar kring samma exkludering ifall SNS involveras: “[...] 

vilket suger för det är inte alla som har Facebook ändå.”. Emil, 29 år, reflekterar 

även kring involveringen av Facebook i kommunikationen mellan elever och 

konstaterar att han “[...] försöker begränsa vad som syns.”.  

 

4.1.2. Analys av respondenternas SNS-användande 

Weidlich och Bastiaens (2019) valde i sin studie att inspireras av Facebooks funktionalitet 

i sitt val av sociala affordanser, dock är respondenternas användande av SNS utspridda över 

ett flertal olika SNS utöver Facebook. Utifrån respondenternas svar skulle även Instagram 

kunna vara en inspirationskälla i valet av sociala och innehållsaffordanser, då hälften av 

respondenterna använder Instagram. Respondenternas svar står dock även till viss del i linje 

med Weidlich och Bastiaens (2019) val, då majoriteten använde sig av Facebook. Dock bör 
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här också nämnas att flera av respondenterna använde huvudsakligen chattjänsten 

Messenger som kan ses vara frånkopplat aktiviteterna på och användandet av Facebook i 

sin helhet. 

 

Respondenterna lägger också vikt i att användande av SNS ska vara frivilligt och inte 

uppmanas utifrån. Detta går i linje med strategi 3, att berika lärplattformar med sociala (och 

content) affordanser inspirerat av funktionaliteter som hämtats från SNS, vilket Weidlich 

och Bastiaens (2019) undersöker i sin studie. De kvarstående strategierna 1 och 2 uppmanar 

samtliga deltagare till medverkan på SNS. Antingen som komplement till eller ersättande 

av lärplattformar för att få ta del av den utbildningen och den gemenskap som finns där. I 

intervjuerna framgår det inte helt varför respondenterna önskar separera mellan SNS och 

lärplattformen. Det som lyfts är att det finns personer som inte är aktiva på SNS och som 

därmed blir uteslutna. En annan möjlig orsak till separeringen mellan SNS och 

lärplattformar kan vara det Anderson och Dron (2017) lyfter om att involvering av SNS i 

lärandet medför risker för deltagandes integritet. Om det är frivilligt deltagande, att 

utbildningen inte uppmanar till användande, på SNS kan även risken ses som frivillig. Detta 

lyfter dock ingen respondent som en specifik orsak, men integritet lyfts av en respondent 

som viktigt i deras användning av SNS. Det finns även ett perspektiv som Lai och Smith 

(2017) tar upp, studenter vid högre utbildning kan se kravet om att använda SNS vid 

gruppinlärning som något negativt i formella kurser. Dock framgår det inte från studiens 

respondenter varför detta krav skulle upplevas som negativt.  

 

4.2. Social närvaro på lärplattformar 
Att besöka lärplattformen handlar till stor del om att hämta den informationen som behövs 

på ett smidigt sätt, för att sedan snabbt lämna plattformen. Detta tar Lotta, 36 år, upp i sin 

intervju: 

 

För mig handlar det nog också mycket om: ‘kan jag kan minimera min tid så 

mycket som möjligt här?’ Jag liksom vill effektivisera det. (Lotta, 36 år) 
 

Det viktigaste för Lotta, 36 år, var att hitta det viktiga och inte delta i en social gemenskap, 

Lotta, 36 år, förklarar: “Alltså, upplägget funkar... Att jag hittar saker är viktigt för mig”. I 
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anslutning till lärplattformens diskussionsforum fick Alfons, 30 år, frågan Får du liksom 

en känsla av att det är andra personer närvarande? svarade han: “Nej, inte alls, helt 

ärligt. [...] Ser bara röken av 4 - 5 stycken av 20 personer.” När det jämfördes mot Facebook 

som Alfons, 30 år, brukar besöka så tyckte han att det fanns en skillnad i den mänskliga 

närvaron och anledningen var: “Jaa, jag tror ju att det är mer avslappnat i text på Facebook, 

där är det mer personligt”. Emil, 29 år, hade uppskattat om man kände en tydligare närvaro 

av människor när man gick in på lärplattformen. Men han tillade också “[...] ja e ärlig just 

nu i alla fall, men nä jag känner ingen närvaro utan jag känner de e nån som skriver 

nånting”. Det som ändå gör att Cecilia, 23 år, kände en närvaro av andra människor på 

lärplattformen var:  

 
Det är väl när man ser någons namn eller sådär så förstår man någonstans att det 

finns en person bakom när man ser varandra i olika listor eller mejllistor eller sådär. 

(Cecilia, 23 år)  
 

När Cecilia, 23 år, besvarade frågan Upplever du att du trivs bättre med dina studier 

när det finns en social gemenskap att ta del utav? Svarade hon: 

 
Jaa, det tycker jag absolut, det har ju varit till en väldigt stor hjälp att liksom ha 

kurskamraterna nära i chatten eller så då har man ju ibland suttit i mindre rum som 

jag har varit mycket i med [några medstudenter]. Vi har ju liksom ändå haft lite 

olika projekt under utbildningens gång och där känner jag att jag har liksom fått 

väldigt stort stöd när det har varit tungt och jag tror att sådana lite mer personliga 

relationer har varit liksom nyckeln, nästan iallafall, för att jag fortsatt eller för att, 

man kan verkligen vädra både gott och ont. (Cecilia, 23 år)  
 

Alfons, 30 år, besvarade frågan Om du inte hade haft kontakt med [medstuderande] på 

samma sätt, tror du att du hade fått ut lika mycket av utbildningen? med “Nä, det tror 

jag definitivt inte.”.  

 

Alla distansstudenter söker dock inte denna typ av kontakt. Annica, 22 år, berättar: “[...] 

jag har ju valt att läsa på distans för att kanske just för att jag har inte har känt nått behov 

av att liksom skaffa nya vänner eller sådär [...]” och samma respondent lyfter även “[...] 
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alla inte heller har ett behov av å kommunicera lika mycket å sen att för vissa som för min 

egen del så kan de nästan bara bli ännu ett stressmoment [...]”. För att trivas bättre på 

lärplattformen och för att kunna skapa en bättre samhörighet mellan studenterna spekulerar 

Annica, 22 år:  

 
Ehm, så att jag vet inte ja tror att om man ska få på själva lärplattformen då måste 

de ju finnas nån yta där lärarna inte e närvarande. För annars så blir man ju alltid 

fast i de här cykeln av att asså, där lärarna e med där kommer ju inte 

kommunikationen se ut som den gör i fristående verklighet där de inte är med. 

(Annica, 22 år) 
 

Majken, 48 år, lyfter fram samma åsikt: “Så nånstans så eh… [lärarna] äger ju varje 

kurskanal” och hon uttrycker också: “Asså, jag tror ju att det behövs ett privat studentforum 

då”. Majken, 48 år, fortsätter också genom reflektionen att det krävs både engagemang och 

eget initiativ från studenterna själva för att kunna skapa och bibehålla en social miljö.  

 

Det beror ju på vilka studenter det e, asså i och med att det krävs ju att de några 

som driver åå knuffar på dem andra. Finns de inte dem som vi hade första året 

[medstuderande] de var ju han som tag i det hela utan honom så hade vi kanske 

inte suttit där vi sitter ida. För det krävs ju att nån tar tag i det. (Majken, 48 år) 
 

Emil, 29 år, tar också upp att det kan behövas en mellanhand för att skapa en mer trivsam 

lärmiljö. En person som kan visa de andra studenterna hur saker fungerar och går till.  

 
Ehm.. men de e också de e väl där de blir skillnad jag vet att i vissa andra som till 

exempel myndigheter å sådär då försöker man ha nån form av mellanhand eller nån 

form av brygga mellan chef å anställd i de här fallet lärare å elever där man försöker 

ha nån kontakt med till exempel en av eleverna som ehm.. som är kanske ganska 

social som har lätt att ta på sig lite ledarroller som kan få ut ehh den här effekten 

till dem andra som kanske inte riktigt vet eller känner att de vill göra saker. (Emil, 

29 år) 
 

Respondenterna berättar att den primära vägen som de har fått kontakt med sina 

medstudenter är genom grupparbeten. Lotta, 36 år, uttryckte följande ”[…] Det är via 
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grupparbeten jag har fått kontakt med de jag har fått kontakt med, som jag också hoppas 

att jag kommer fortsätta ha”. Cecilia, 23 år, berättar “Ja, från början var det ju så. Sen 

fortsatte vi med några fler grupparbeten. [...] I andra kurser blev vi uppdelade med andra, 

så man fick prata med flera och det var trevligt”. För att komma i kontakt med sina 

gruppkamrater berättar Majken, 48 år, att de använda sig av klassens Slack kanal: “Det var 

grupparbete. Vi hamnade i samma grupp första gången, men vi hittade ju varandra tror jag 

genom Slack om jag inte minns helt fel.”. 

 

4.2.1. Kommunikation mellan studenterna 

Bland flera av respondenterna värnas snabb och personlig kommunikation. En känsla av 

personlig kommunikation skapas, enligt respondenterna, genom profilbilder, vars fördel 

ligger i, enligt Alfons, 30 år, “...så har man ju profilbilden så man får ett ansikte på den som 

skriver.”. Även att delge andra mer personlig information var en uppskattande del av 

sociala mediers funktionalitet, enligt Cecilia, 23 år, som uttalar sig så här kring att ha något 

liknande på lärplattformar “...jag hade inte tyckt att det hade skadat om man nästan kunde 

ha mer som en profil som var lite mer personlig...”. Cecilia, 23 år, betonar att detta önskas 

framförallt av läraren, dock.  

 

Den personliga kommunikationen förstärktes, enligt fler respondenter, genom den snabba 

kontakten mellan människor och därför förespråkades att lärplattformen skulle erbjuda en 

chattjänst likt Discord, som studenterna redan använder för student-student kommunikation 

utanför lärplattformen. Cecilia, 23 år, uttalar sig så här kring snabb kommunikation: “Jag 

upplever ju att de mest personliga och givande relationerna skapar jag ju när det går lite 

fortare.”. Den snabba kommunikationen problematiseras av samma respondent som också 

lyfter känslan av att missa något ifall man i efterhand märker av en dialog mellan 

medstuderande: 

 

[...] det är ju också någonting med chatt som jag kan uppleva ibland att det kan gå 

så himla fort så att på bara så här en halvtimme eller någonting så kan, om vi säger 

att det är 5 personer involverade i en av kurstrådarna på Discorden. Så på bara 

jättekort tid kan dom skriva typ 100 meddelanden och då kan jag känna mig lite 

stressad. (Cecilia, 23 år) 
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Samma respondent upplever inte att det är samma risk att känna så i relation till samma 

situation i diskussionsforum, men att asynkron kommunikation också kan bygga upp 

samma känsla, Cecilia, 23 år, säger: “...jag hade nog blivit mer stressad ifall jag hade haft 

50 missade mejl i en mejltråd, liksom.”.  

 

4.2.2. Lärares och andra studerandes närvaro 

Samtliga respondenter återkom flertal gånger under intervjuerna för att påtrycka att lärarens 

närvaro i kommunikationsverktyget satte prägeln på kommunikationen som utfördes. 

Cecilia, 23 år, berättar: 

 

[...] jag är präglad av nästan en av de första veckorna i den här Digital Design-

utbildningen, det var någon av lärarna som skrev att vi skulle formulera prydliga 

frågor i diskussionsforumet och, eh, ah det har jag liksom haft med mig sedan dess, 

tror jag. (Cecilia, 23 år) 
 

Detta stärks av Annica, 22 år, som också berättar om att lärarens närvaro förändrade 

kommunikationen: “För det känns inte som en riktig asså yta för å va... vad ska man säga, 

asså fundersam med tanke på att de e ju lärare å sånt å alla har ju tillgång till de.”. Alfons, 

30 år, fortsätter också i sin intervju: 

 

Ibland kan det vara svårt att fråga läraren, för att man är lite halvskraj att ‘det borde 

jag ju förstå’. Då är det lättare att fråga någon som sitter i samma sits som en själv. 

(Alfons, 30 år) 
 

Samma problematik med lärarens närvaro lyfter Majken, 48 år, i relation till 

kommunikation med äldre elever: “[...] dem e så mycke mycke bättre än va vi e så ja vill 

inte komma med en dum fråga för då verkar ja liksom bara barnslig eller att ja inte fattar 

asså lite.”. Majken, 48 år, resonerar dock också att ifall det hade fungerat hade hon 

uppskattat att ha alla årskurser på samma kommunikationsyta. Respondenterna vill 

generellt ta hjälp av andras kunskaper, tankar och idéer i en gemenskap. Respondent 1 

förklarar detta i relation till Instagram:  
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[...] för min del också att få ett ovärderligt flöde av inspiration, trendspaningar… 

Allt ifrån färg och form, liksom. Att för mig kunna följa sådana som har varit i 

branschen länge eller som precis har börjat och kunna se dom utvecklas. (Lotta, 36 

år) 
 

Även Alfons, 30 år, reflekterar kring delande av kunskap, relaterat till en uppgift i 

utbildningen:  

 
Man fick hjälpas åt, det blev lite mer som en pysselstund. Och då blir det ju liksom 

att man märker ju att man kommer lära känna varandra tillslut om man har gjort 

tillräckligt många så vet jag ju att [medstuderande] eller vem fasen, vilken som 

helst, hon är duktig på det här, då kanske jag ska fråga henne om det här. Medans 

[medstuderande] är duktig på det här, då kan jag fråga honom om det här. (Alfons, 

30 år) 
 

Lotta, 36 år, reflekterar också över vilka behov studenter har och hur de kan hjälpa 

varandra:  

 

[...] sen är det ju såklart det finns ju absolut en viktig, ett syfte med att blanda ihop 

gruppen och så att man kan hjälpas åt där för då kanske dom som har lite mer 

erfarenhet kan dela med sig av den till andra. (Lotta, 36 år)  
 

Alfons, 30 år, lyfter också fram kring betydelsen av samarbetet i utbildningen: 

 

[...] kontakten, att man kan ta del av andras arbeten tror jag att man lär sig mycket 

av, framförallt när det gäller design eller ska göra något kreativt. Att man kan tolka 

saker på helt olika sätt, har det visat sig. (Alfons, 30 år) 
 

4.2.3. Analys av studenternas upplevda sociala utrymme 

Respondenterna besvarade med säkerhet att den sociala närvaron från andra medstuderande 

förbättrade upplevelsen av studierna. Vilket går i linjen med Richardson et al. (2017) studie 

att social närvaro har en stark positiv inverkan på studenternas upplevda lärande och 

tillfredsställelse. Ett flertal respondenter förklarar dock att lärplattformen inte stödjer social 

närvaro i sin helhet och känns opersonlig, även fast diverse namnlistor skapar en känsla av 
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mänsklig närhet. I relation till Short, Williams och Christies (1976) teori återger alltså inte 

lärplattformen några ledtrådar om människors sociala närvaro. Enligt Kreijns, Kirschner 

och Vermeulen (2013) behövs dessa sociala ledtrådar för att tillhandahålla användarna 

information om sociala mönster av aktivitet och tillhörighet. Utan detta kan inte en livfull 

gemenskap online skapas (ibid.). 

 

Samtliga 6 respondenter berättar att det är främst via skoluppgifter i form av grupparbeten 

som de har fått kontakt med sina medstuderande. De såg detta som en positiv upplevelse, 

eftersom de gav dem möjlighet att få prata med fler studenter och Lotta, 36 år, uttryckte 

också att hon ville fortsätta att hålla kontakten med sina tidigare gruppmedlemmar. Detta 

visar att även bland studiens respondenter var inställningen till att samarbeta vid inlärning, 

såsom grupparbeten, positivt korrelerat med känslan av gemenskap och att även den 

socioemotionella variabeln i form av social interaktion har en stor inverkan på 

gruppbildning och gruppdynamik (Chatterjee och Correia 2020; Kreijns, Kirschner och 

Vermeulen 2013). Denna positiva inställning till grupparbeten går inte helt i linje med Lai 

och Smith (2017) studie där i genomsnitt hälften av de studerande vid högre utbildning 

föredrog att inte behöva göra grupparbeten i anslutning till sina formella kurser. Då Lai och 

Smith (2017) utförde sin studie i en campusbaserad miljö indikerar detta att upplevelsen av 

att genomföra grupparbeten skiljer sig åt mellan campus och distansstuderande vid högre 

utbildning. Detta hanteras dock inte i studien då fokuset ligger på distansstuderande.  

 

Respondenterna lyfter inte upp lärande aspekten i samband med grupparbete. Vilket lärarna 

vid högre utbildning i Lai och Smiths (2018) studie såg som ett sätt att stödja det formella 

lärandet hos studenterna genom att de fick möjlighet att lära av varandra. Respondenternas 

erfarenheter av grupparbeten visar tydligt på att det inte är lärplattformen i sig som erbjuder 

ett socialt utrymme där studenterna kan komma i kontakt med varandra och genom det 

utveckla en gemenskap och samhörighet, utan det är den lärande närvaron som i nuläget 

möjliggör detta. Detta går i linje med Garrison, Anderson och Archers (2000) CoI-ramverk 

där det är den lärande närvaron som möjliggör social närvaro. SIPS-modellen tar inte 

hänsyn till denna mänskliga faktor (Weidlich och Bastiaens 2017), men modellen visar att 

samma mönster återfinns när lärmiljön blir mer social även via lärarens närvaro. Kan 

lärmiljön möjliggöra sociala interaktioner kan den sociala närvaron förbättras och ett socialt 
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utrymme kan uppstå (ibid.). Studenterna visar att sociala utrymmen, som det som skapades 

vid grupparbetena, gav studenterna en bättre möjlighet att knyta an till varandra och genom 

det känna en större samhörighet med både varandra och läraren. Ökar samhörigheten kan 

även den osäkerhet som da Silva et al. (2018) lyfter i sin studie och den isolering som Rush 

(2015) talar om i sin studie minska när studenterna börjar lära känna varandra. Detta visar 

att det är viktigt att möjliggöra den sociala interaktionen både genom lärplattformens 

funktioner och lärarens närvaro. 

 

Dock problematiseras närvaron av lärare i lärplattformens sociala utrymmen då 

respondenterna uttrycker att lärarens närvaro i lärplattformens diskussionsforum hämmar 

betydelsefull kommunikation mellan de studerande. Respondenterna upplever att 

självförtroendet i att uttrycka sig fritt på diskussionsforumet sviktar i och med lärarens 

närvaro, detta går i linje med da Silva et al. (2018) antagande att elever aktivt söker sig bort 

från diskussionsforum på grund av bristande självförtroende. I detta fall kan det vara 

lärarens examinerande roll som sätter stopp för ett tryggt socialt utrymme för student-

studentkommunikation, då det kan upplevas att formell såväl som informell 

kommunikation på diskussionsforum blir underlag för betygssättning vilket kan antas inte 

är syftet med kommunikationen i detta fall. Respondenterna uttryckte även att de tidigt 

präglades av sättet lärarna ville att de skulle kommunicera i diskussionsforumet och att det 

har följt med dem genom utbildningen som en outtalad konvention. Enligt Rogoff et al. 

(2016) är det informella lärandet inte alltid av positiv karaktär vilket också kan ses i 

respondenternas ovanstående förhållande till läraren och användningen av 

diskussionsforumen. Detta kan ses som ytterligare en förklaring till varför respondenterna 

ser läraren som en hämmande faktor i kommunikationen. Att vilja exkludera lärarna från 

lärplattformens sociala utrymmen kan också tyda på att kommunikationen för 

respondenterna endast sker på en kommunikationsnivå och inte utefter de premisser 

studenternas idealiska lärupplevelse online byggs upp av enligt Shearer et al. (2020). Det 

idealiska lärandet bygger på att bildandet av gemenskaper uppmuntras och att det sker en 

stark, meningsfull kommunikation på klass-, program- och communitynivå (Shearer et al. 

2020). Att dela upp kommunikation och låta lärare närvara vid en, eller flera men inte 

samtliga nivåer, kan vara en möjlighet till att främja den sociala interaktionen mellan de 

studerande genom ett socialt utrymme på lärplattformen.  
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Att respondenter hellre föredrar ett utrymme utan lärare ska inte tolkas gå emot att 

respondenterna inte vill dela kunskap och lära av andra eller med varandra. Respondenterna 

visar på en vilja att bjuda in studerande från andra årskurser i det sociala utrymmet och ta 

hjälp av deras kunskaper. Det visar på en vilja att inte frångå Vygotskys (1978) idé om den 

proximala utvecklingszonen där även mer kunniga kamrater inom ett ämne kan hjälpa 

individen till en ny nivå i sin utveckling. Detta eftersom att bjuda in fler studenter, med 

olika kunskapsnivåer inom olika områden, förbättrar möjligheten för varje studerande att 

ta del av ny kunskap och nå nya nivåer i sin utveckling även utan en eller flera lärare 

närvarande. Detta går inte i linje med Garrison, Anderson och Archers (2000) lärande 

närvaro då den ledande personen i lärandet väljs bort. I en formell lärkontext där läraren 

har de största ämneskunskaperna och har ansvaret att leda hela undervisningen skulle detta 

få problematiska följder. Men sker detta i en informell lärkontext kan det enligt Lai och 

Smith (2018) understödja och stärka det formella lärandet hos studenterna. Studerande vid 

högre utbildningar ser det informella lärandet som något som sker utanför det formella 

lärandet och utan vägvisning av läraren (Lai och Smith 2017). Detta kan i sin tur ses som 

en vilja att separera kommunikationen mellan det som rör det formella lärandet och de mer 

avslappnade och informella samtalen som sker för att lära känna varandra. Kreijns, 

Kirschner och Vermeulen (2013) lyfter upp att den social interaktionen som sker i den 

socioemotionella dimensionen gynnas av informella och mer avslappnade sammanhang. 

Vilket våra respondenter inte finner inom ramarna för lärplattformens sociala utrymmen. 

 

Några av respondenterna berättade att det inte aktivt sökte efter en social gemenskap vid 

sina distansstudier, men både Cecilia, 23 år, och Alfons, 30 år, lyfte fram att de har fått ut 

mer av sin utbildning och trivts bättre med sina studier då de känt att de var inkluderade i 

en social gemenskap. Denna anknytning kan i enlighet med Rush (2015) studie tolkas ha 

ett haft en positiv inverkan på respondenternas upplevda känsla av isolering och minskat 

deras vilja att hoppa av utbildningen då de kände att de hade ett stöd i andra medstuderande 

under utbildningen. För att skapa och bibehålla en social miljö lyfter Majken, 48 år, att det 

behövs både engagemang och eget initiativ från studenterna själva. Genom att koppla 

samman de studerande kan detta engagemang öka medan känslan av isolering kan 

elimineras enligt Skelcher et al. (2020). Dock framgår det inte av studien om 
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respondenterna upplevt ett större studentengagemang när de funnit en anknytning till sina 

medstuderande.  

 

Respondenterna berättar att de har en vilja att lära sig tillsammans med andra. Enligt 

Weidlich och Bastiaens (2017) kan denna möjlighet även ges genom lärarens design av 

kursen. Detta stöds även av Chatterjee och Correia (2020) där integrationen av 

samarbetsinlärning och strategier för att utveckla en känsla av gemenskap kan stödja en 

ökning av studenternas tillfredsställelse. Faraon et al. (2019) studie visar att detta går att 

uppnå när det sociokulturella perspektivet applicerades på undervisningen vid högre 

utbildning. Lärandet skedde då i gemensamma sociokulturella aktiviteter där studenter och 

lärare samarbetade med varandra för att skapa mening och lära sig nya kunskaper 

tillsammans för att utveckla sina kognitiva färdigheter. Det sociokulturella perspektivet 

lägger betoning på ett kontinuerligt, synkront och praktiskt guidat deltagande enligt Faraon 

et al. (2019). Detta kan dock skapa en problematik för studerande som befinner sig i samma 

situation som Annica, 22 år, där hon uttrycker att hon inte har ett stort behov att 

kommunicera så mycket med andra under utbildningen och detta kan då istället upplevas 

som ett potentiellt stressmoment. Interaktion genom kommunikation lyfts fram som ett av 

de viktigaste kriterierna som påverkade studenternas känsla av anknytning och med det 

även den akademiska framgången (Ragusa och Crampton 2018). Respondenterna i denna 

studie visar dock att det finns två grupperingar kring viljan och behovet av att delta i en 

social gemenskap. Denna tvådelade uppfattning återfinns även i Skelcher et al. (2020) 

studie där hälften av de studerande inte kände något behov att vara delaktiga i en 

gemenskap med de andra medstuderande. Detta kan enligt Ragusa och Crampton (2018) 

bero på de studerandes personlighetstyp och nivå av självmotivering där den sociala 

anknytningen och den ökande interaktionen istället kunde upplevas distraherande och 

störande. Vilket vi ser i Annicas, 22 år, svar under studien där känslan av anknytning var 

irrelevant för hennes akademiska framgång. 

 

4.3. Analys av lämpliga affordanser 
Utifrån respondenternas föredragna funktionaliteter i sin användning av SNS samt andra 

svar i hur de upplever lärplattformar och SNS i sin helhet kan 6 av Pereira et al. (2010) 

element identifieras. De element som kan identifieras är Konversation, Grupper, Integritet 
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och Samarbete. Elementen Delning och Identitet kan också identifieras, som även Weidlich 

och Bastiaens (2019) identifierade till sin studie som sociala affordanser med möjlighet att 

bidra till ökad social närvaro på lärplattformar. 

 

Konversation innebär de resurser som erbjuder både asynkron och synkron 

kommunikationsväg för användarna (Pereira, Baranauskas och da Silva 2010). Detta 

speglas i det tydliga användandet av SNS i syfte att få kontakt med andra användare, genom 

både asynkrona (kommentarsfältet på Instagram) och synkrona (Messenger) 

kommunikationsvägar. Samtliga respondenter använder även Discord vilket kan antyda 

ytterligare att just detta element kan ses som viktigt i utformandet av en funktion som ska 

främja social närvaro. Pereira et al. (2010) element Konversation har stark koppling, nästan 

identisk definition, till O’Riordan, Feller och Nagles (2016, s.253) tekniska funktioner “[...] 

(1) asynchronous communication; (2) synchronous communication [...]” kopplat till deras 

sociala affordans Social interaktivitet som möjliggör interaktion mellan användare.  

 

Grupper är, enligt Pereira et al. (2010), möjligheten att bilda gemenskaper mellan 

användare, vilket vi ser tydligt i användandet av Facebooks grupper - även fast användandet 

till viss del inte är helt frivilligt. Elementet Delning, som är möjligheten att dela objekt 

mellan användare, kan ses starkt kopplat till den funktionalitet som Grupper innebär, då det 

som erbjuds genom Facebookgrupper är aktivt delande av data och objekt. Huvudsakligen 

drar respondenterna hellre nytta av andra användares villighet att dela med sig än att själva 

delta i delandet. Utifrån svaren verkar endast en av respondenterna aktivt dela med sig av 

data eller objekt. Dessa element kan kopplas till O’Riordan, Feller och Nagle (2016, s.252) 

tekniska funktion “[...] (3) connection lists/groups [...]” kopplad till deras sociala affordans 

Social anslutning samt samma författares innehållsaffordans Innehållsdelning. Detta med 

tanke på elementen Grupper och Delning koppling till Facebookgrupper. 

 

Samarbete, förklarat av Pereira et al. (2010) som resurser där användare tillåts att samarbeta 

med varandra, anses viktigt att lyfta då samtliga respondenter har primärt fått kontakt med 

medstuderande genom grupparbeten under deras utbildning. Att respondenterna även 

värnar om kunskapsdelning mellan studerande kan till viss del ses som ett samarbete. Det 
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kunde inte identifieras en tydlig koppling mellan Samarbete och ett av O’Riordan, Feller 

och Nagles (2016) sociala eller innehållsaffordanser. 

 

Några respondenter lyfter önskan om att det ska finnas personliga profiler mer tillgängliga 

på lärplattformar. Detta går i linje med Pereira et al. (2010) element Identitet, som innebär 

något (en eller flera) unika element som identifierar användare. Respondenterna tillägger 

att detta är i huvudsak relaterat till lärare men lyfter ändå att profilbilder förstärker känslan 

av mänsklig närvaro på lärplattformar. O’Riordan Feller och Nagles (2016) sociala 

affordans Profilbyggnad, med samtliga av dess tekniska funktioner, kan kopplas till 

elementet Identitet. Här bör dock även elementet Integritet lyftas då en respondent lyfte 

viljan att begränsa vad som syns publikt på en plattform. Integritet innebär just att 

användaren har kontroll över vilken information om dem som är publikt (Pereira et al 

2010). Alltså kan Integritet argumenteras ha en viktig roll ifall Identitet ska implementeras 

på en lärplattform, detta går även i linje med det som tidigare tagits upp om frivillighet och 

risker kopplat till SNS. Det kunde inte identifieras en tydlig koppling mellan Identitet och 

någon av O’Riordan, Feller och Nagles (2016) sociala eller innehållsaffordanser. 

 

Några respondenter poängterar att det kommer krävas engagemang och en drivande person 

för att kunna skapa en social närvaro, vilket bör tas i beaktning. Detta går inte i linje med 

resultatet ur Weidlich och Bastiaens (2019) studie där tillgängligheten till funktionalitet 

berikat med sociala affordanser bidrog till en ökad social närvaro. Dock kan det ändå inte 

ses som en garanti att enbart tillgängligheten skulle bidra till detta, som Weidlich och 

Bastiaens (2019) studie pekar på, baserat på vad våra respondenter vittnar till. 

 

4.4. Sammanfattning 
Studien har resulterat i att 2 element (Integritet och Samarbete), 3 sociala affordanser 

(Social anslutning, Social interaktion och Profilbyggnad) och 1 innehållsaffordans 

(Innehållsdelning) har identifierats utifrån respondenternas prefererade SNS. Dessa 

element och affordanser kan översättas till olika funktioner som kan användas för att berika 

lärplattformar och anpassa dessa bättre till de sociala behoven som respondenterna har 

uppvisat under studien. Utifrån dessa fynd kan ett flertal olika former ges till ett 

kommunikationsverktyg som möjliggör en bättre interaktion mellan studerande och 
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därmed en ökad sociala närvaro på lärplattformen. För att förtydliga hur en applicering av 

funktionerna som har identifierats utifrån ovanstående affordanser och element har vi valt 

att presentera dessa genom en skiss som kan ses i figur 3. Den valda utformningen tar också 

hänsyn till respondenternas vilja att utesluta läraren ur kommunikationen och ge de 

studerande möjlighet att själv skapa sina interaktionspunkter och anpassa sina 

kommunikationskanaler direkt på lärplattformen.  

 

 
Figur 3: Vår skiss av funktionerna som identifierats utifrån de sociala och innehållsaffordanser samt de 

kompletterande elementen. 

 

I skissen återses de sociala och innehållsaffordanserna samt de kompletterande elementen. 

De olika funktionerna har numrerats och förklaras närmare här. 1. Elementet: Integritet 

implementeras i form av lättillgängliga inställningar för att användaren snabbt ska kunna 

ändra dessa vid behov och själv kunna bestämma över hur mycket som visas för de övriga 

deltagarna på ytan. 2. Sociala affordansen: Profilbyggnad implementeras för att tydligt se 

vilka studenter som finns på lärplattformens studentutrymme genom både bild och namn. 

3. Innehållsaffordansen: Innehållsdelning som gör det lätt att dela information och objekt 

med de andra studenterna. Följande utrymme som presenteras inrymmer flera olika 
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funktioner som studenterna kan växla mellan vid behov. 4. Sociala affordansen: Social 

interaktion utgörs av en gemensam yta som i detta läge innehåller en chattfunktion där en 

konversation kan startas med en eller flera andra medstuderande genom att bjuda in dem 

till samtalet genom knappen: Bjud in längst upp till höger. 5. Elementet: Samarbete utgörs 

av en gemensam rityta som tar chattrummets plats vid användandet. 6. Sociala 

affordansen: Social anslutning utgörs av grupper/kanaler som studenterna själva kan skapa 

och de kan själva välja vilka de vill följa.  

 

5. Diskussion 
Syftet med studien är att identifiera egenskaper hos SNS som kan berika den sociala 

lärmiljön distansstuderande vistas i för att, genom det sociokulturella perspektivet, 

möjliggöra samhörighet mellan de studerande. Resultatet från studien är identifieringen av 

2 element, 3 sociala affordanser och 1 innehållsaffordans, som ger ett flertal möjligheter att 

forma ett kommunikationsverktyg som täcker de behov som respondenterna påvisade i 

studien för att skapa en social lärmiljö. Resultatet påvisar även aspekter hos den digitala 

lärmiljön som främjar eller hämmar en social lärmiljö för de studerande som 

årskursöverskridande kommunikation och lärarens närvaro. För att sätta samtliga element 

och affordanser, samt övriga aspekter, i en kontext och göra dem lättare att applicera på 

lärplattformar genererades en skiss innehållandes dessa (se kapitel 4.4 Sammanfattning).  

 

Weidlich och Bastiaens (2019) identifierade, likt vår studie, Profilbyggnad (Identitet) och 

Innehållsdelning (Delning) som 2 viktiga affordanser att inkludera på lärplattformar. Vilket 

stärker användandet av dessa för att möjliggöra en social lärmiljö som främjar samhörighet 

mellan studenter. Denna studie motsätter sig begränsningen av att endast identifiera 

affordanser utifrån Facebook, då vårt resultat påvisar en bredare användning av SNS hos 

studerande. Respondenterna använder sig av Facebook, men främst för funktionaliteten 

som används via Messenger. Messenger är numera även frikopplat från Facebook. 

Instagram används i sin helhet av respondenterna, vilket då även den borde kunna stå som 

inspirationskälla för sociala och innehållsaffordanser i en liknande studie. Det finns dock 

en problematik i användandet av SNS som bör adresseras vilket är att dess användande går 

i trender. Vilket gör att lärplattformar i teorin skulle behöva förändras utifrån dessa trender 

för att helt stämma överens med de studerandes preferenser. Studien behandlar inte om det 
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går att hitta inspirationskällor till sociala och innehållsaffordanser som inte baseras så 

uttryckligen på trender. 

 

Denna studie motsätter sig delvis även Weidlich och Bastiaens (2019) studie som 

konstaterar att sociala affordanser ska bidra till förbättrad social närvaro bara genom att 

vara tillgängliga. Detta då studiens respondenter uttrycker att engagemang är viktigt för att 

förbättra den social närvaron. Berikandet bör, enligt studiens resultat, göras på ett sätt så 

att studerande också använder den nya funktionaliteten. Det studien inte besvarar är hur 

man får studerande att engagera sig, heller ej om det finns specifika sociala och/eller 

innehållsaffordanser som bör appliceras för att skapa engagemang. 

 

Ny forskning indikerar att det sociokulturella perspektivet har goda förutsättningar att 

kunna skapa ett bra lärklimat som ger studenterna en hög tillfredsställelse under sina studier 

(Faraon et al. 2019). Genom att lärandet sker i gemensamma sociokulturella aktiviteter där 

både studenter och lärare är närvarande och aktivt deltar kan nya kontaktytor skapas direkt 

i dessa sociala utrymmet som uppstår. Interaktionen kan då ske utöver de 

kommunikationsvägar som lärplattformen redan erbjuder. Respondenterna talade dock om 

att lärarens närvaro på lärplattformens diskussionsforum satt en prägel på 

kommunikationen, att den blev formell och skapade inget utrymme för den informella 

kommunikationen. Detta stämmer inte överens med Garrison, Anderson och Archer (2000) 

forskning där lärande närvaro ska vara det som möjliggör kommunikationen. 

Följdeffekterna av detta blev att den sociala interaktionen mellan de studerande hindrades 

och möjligheterna till att bilda grupper och skapa en bra gruppdynamik försämrades 

drastiskt på lärplattformen. Detta har tidigare rapporterats vara ett problem i CSCL-miljöer 

(Kreijns, Kirschner och Vermeulen 2013) vilket gör att problematiken som kommit fram i 

denna studie kan förankras och ses som ett utbrett problem inom det studerade området och 

behöver därför fortsätta att adresseras vidare.  

 

Svårigheten att hitta en samhörighet utanför den formella utbildningskontexten visade sig 

också i studien genom att det var främst via uppgiftsbaserade grupparbeten som studenterna 

kom i kontakt med varandra. I nuläget är det läraren som har störst inflytande på hur väl 

studenterna kan knyta an till varandra. Vilket leder till att studenterna inte har några egna 
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möjligheter till att skapa ett socialt utrymme på lärplattformen. Vilket fortsatt tvingar de 

distansstuderande till att hitta andra digitala miljöer likt SNS att vistas på när de vill kunna 

kommunicera utan lärarens insyn.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet visar respondenterna en vilja att bjuda in andra 

medstuderande och göra kommunikationen årskursöverskridande, alltså öppna upp 

kommunikationen på programnivå. Detta leder till att Vygotskys (1978) proximala 

utvecklingszon kommer, trots uteslutande av en lärande närvaro i kommunikationen, vara 

närvarande och användas. I och med att distansstudier möjliggör bred ålders- samt 

kompetensfördelning kan studerande lära sig av varandra. Detta lärande sker inte i formella 

lärkontexter utan definieras istället som ett informellt lärande då detta lärande är icke-

pedagogisk. Detta ses som en meningsfull aktivitet att genomföra och som bygger på 

studenternas egen vilja samt intresse och inte externa krav. Detta visar på vikten av att det 

måste finnas ett socialt utrymme för studenterna som kan hjälpa dem att lära även i ett 

informellt sammanhang. Detta betyder också att respondenterna vill ha kommunikation 

utifrån Shearer et al. (2020) kommunikationsnivåer, som delar upp kommunikation på 3 

nivåer: klassnivå, programnivå och communitynivå. Här kan det då även öppnas upp 

potential till att bjuda in en lärarnärvaro på en eller flera nivåer i olika grader. 

 

5.1. Potentiella implikationer för individ och samhälle 
Eftersom studiens resultat ställer sig emot Garrison, Anderson och Archers (2000) 

konstaterande att en lärande närvaro är en viktig del i skapandet av social närvaro kan denna 

studie medföra konsekvenser kopplat till hur kommunikationen ser ut mellan lärare-student 

och student-student. Respondenterna är redan aktiva i en student-student kommunikation 

via Discord som utesluter en lärande närvaro, studien behandlar dock inte vad detta får för 

konsekvenser på kommunikationen mellan både lärare-student och student-student. 

Studien behandlar heller inte om det blir någon skillnad om det är lärplattformen i sig som 

främjar att läraren utesluts ur kommunikationen (student-student kommunikation) eller om 

det sker utifrån. Slutligen behandlar inte studien på vilket sätt olika former av 

kommunikation kan förändra synen på mänsklig närvaro och hur kommunikationen 

gentemot den part som utesluts blir. 
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Det kan finnas en problematik om lärplattformar anpassas utefter de behov som 

distansstuderande har och tar mindre i beaktande eller bortser helt från de behov som 

campusstuderande har. Denna studie har bara hanterat vad distansstuderande har för behov, 

då lärplattformar har varit lärarcentrerade med fokus på att täcka de behov som 

campusstuderande har. En studieform borde inte, i slutändan, främjas framför den andre 

speciellt nu när studieformerna har flertal studerande vardera utspritt på vid flera lärosäten. 

En studie som hanterar hur både distans- och campusstuderande kan samspela på en och 

samma lärplattform med de sociala behoven mätta skulle kunna ge inblick i hur 

lärplattformar kan främja båda studieformerna. 

 

Ytterligare en problematik som ligger i att utveckla, förbättra men främst förändra 

lärplattformar ligger i att arbetsytan för lärarna då förändras, vilket kan påverka och 

förändra strategin för undervisningen och ger då en större arbetsbörda för lärarna. I detta 

fall har studien utforskat en funktionalitet som lärarna i praktiken inte behöver lägga någon 

tid på då den är ämnad åt studenterna. Undervisningen kan ändå till viss del förändras då 

något nytt sker hos en part i kunskapsutbytet. Häri kan pedagogiska filosofier och 

övertygelser hos varje individuell lärare skapa både möjligheter och hinder för en ordentlig 

etablering av en ny funktionalitet. Denna problematik om en föränderlig digital lärmiljö 

och lärarnas individuella pedagogik tar även Jensen, Price och Roxå (2019) upp i sin 

forskning om lärarnas syn på vad som påverkar deras interaktion med sina studenter. 

Utifrån tanken att om undervisningen inte till viss del eller inte alls anpassas till det nya så 

blir det friktion som kan skapa motvillighet hos de studerande att använda den nya 

funktionen. Denna studie har dock inte hanterat lärares reaktioner på hur en ny 

funktionalitet på lärplattformar hanteras eller uppfattas.  

 

5.2. Metodologiska överväganden 
Detta kapitel kommer ta upp de aspekter av de val som gjorts i relation till metodvalet som 

är värda att diskuteras, ifrågasättas, förklaras och värderas utifrån deras roll i studien. Mer 

specifikt kommer valet av respondenter diskuteras utifrån bekvämlighetsurvalet samt kön- 

och åldersfördelning, även frågornas generering kommer värderas, valet att använda Zoom 

samt frivilligheten kring att använda kamera under intervjun. Även aspekter ur 

transkriberingen och inspelningen kommer diskuteras. 
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Urvalet av respondenter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval då samtliga respondenter 

passade in i studiens målgrupp. Respondenterna som valdes ut var distansstuderande vid 

årskurs 3 på ett program utan obligatoriska träffar på campus vid Kristianstads Högskola. 

Detta urval gjordes även på grund av tidsbesparande skäl. Valet av respondenter har haft 

tydliga konsekvenser på studiens resultat då respondenterna märktes bli alltför bekväma 

och det ledde till att vid ett flertal tillfällen under intervjuerna frångicks ämnet studien 

behandlade. Det gjordes inte något försök att kontakta andra distansstuderande på grund av 

den begränsade tidsaspekten som nämndes innan. I efterhand hade vi dock inte gjort samma 

urval då våra respondenter visade opraktiska tendenser under vår studie, samt att ett annat 

urval hade gett studien ett bredare perspektiv på ämnet som behandlades. Relaterat till 

urvalet ser ålders- och könsfördelningen av respondenter ut på följande sätt. Åldersspannet 

är 22–48 år samt 4 kvinnor och 2 män. Detta är till viss del överensstämmande med statistik 

från UKÄ (2019) där könsfördelningen vid distansstudier är 70% kvinnor och 30% män. 

Åldersmässigt är det en högre andel äldre som studerar vid distans då endast 13% av de 

studerande är 19-åringar. 

 

Intervjuerna utfördes via videokonferenstjänsten Zoom som det, efter intervjutillfällena, 

uppdagades hade säkerhetsbrister som skulle ha kunnat äventyrat respondenternas säkerhet 

och integritet (CERT-SE 2020). Intervjuerna påverkades dock inte av säkerhetsbristerna 

när de genomfördes, men hade samtliga säkerhetsbrister uppdagats tidigare hade Zoom inte 

använts vid intervjutillfället.  

 

Frågorna som ställdes under intervjuerna var självgenererade utifrån syfte och 

frågeställning. Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att frågorna inte med säkerhet kan 

ge de svar som studien behövde för att generera ett givande resultat. Dock var 

intervjuformen semistrukturerad och kunde på så vis anpassas efter situationen, vilket i sin 

tur genererade givande och relevanta frågor och svar. 

 

Under intervjuerna var det frivilligt att ha igång sin webbkamera. Det hade varit till förmån 

för studien om webbkameran hade använts, då videodata ger en långt mer komplett 

återgivning av en situation (Tjora 2012). Dock valde enbart 1 respondent att använda sin 

webbkamera vilket resulterade i att resultatet inte kunde observeras genom videodata 
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också, utan bara kunde tas in via ljud. Dock upplevdes det svårt att se visuella ledtrådar 

genom webbkamera, vilket leder till att konsekvenserna inte var så stora i detta val. 

 

Slutligen valdes det under transkriberingen att bara hantera delar av inspelningarna snarare 

än att transkribera hela materialet från intervjuerna. Detta frångår vissa rekommendationer 

som finns kring hantering och utförandet av transkribering. Då dialogen i intervjuerna inte 

kunde hållas helt till studiens ämne sågs detta som ett mer effektivt sätt till att hantera 

materialet från intervjuerna på, och andra delar i materialet kunde då istället prioriteras. Det 

var känt att vissa detaljer kunde falla bort genom detta tillvägagångssätt, men då 

ljudinspelningarna ändå användes flitigt vid skrivandet av kapitel 4. Resultat och analys 

behöll resultatet en hög detaljrikedom. Efter rådfrågning valde vi även att inte transkribera 

en del av en intervju som vi ansåg skulle kunna ses som ett personligt påhopp. Vi valde då 

att också redigera bort denna del från ljudinspelningarna utifall detta material skulle 

efterfrågas av examinerande part.  

 

6. Slutsatser och framtida forskning 
Studien visar att dagens lärplattformar inte är tillräckliga vid distansundervisning. Mer 

specifikt och baserat på resultatet i arbetet kan slutsatsen dras att det finns ett behov bland 

distansstuderande att hitta en samhörighet utanför den formella lärkontexten. Studien visar 

att student-student kommunikationen skulle främjas av att utesluta läraren ur 

kommunikationen, men då tidigare forskning visar att läraren har en viktig roll i att skapa 

ett bättre socialt lärklimat ser vi att det fortfarande behövs kanaler för att skapa en god 

kommunikation mellan student och lärare. I nuläget är det läraren som har störst inflytande 

på hur väl studenterna kan knyta an till varandra. Detta leder till att studenterna inte har 

några egna möjligheter att skapa ett socialt utrymme på lärplattformen. Vilket 

fortsättningsvis tvingar de distansstuderande till att hitta andra digitala miljöer som 

exempelvis SNS att vistas på för att kommunicera utan insyn av läraren. Detta försvårar 

även kommunikationsmöjligheterna mellan årskurserna då den huvudsakliga 

kommunikationen utifrån respondenternas svar skedde inom klassen. En kommunikation 

över årskurserna är något som efterfrågas av våra respondenter och sågs som ett viktigt 

inslag för att skapa en bättre samhörighet. Studien visar också att dessa 2 element (Integritet 

och Samarbete), 3 sociala affordanser (Social anslutning, Social interaktion och 
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Profilbyggnad) och 1 innehållsaffordans (Innehållsdelning) inspirerade av SNS kan främja 

samhörighet på lärplattformar mellan distansstuderande. 

 

Inledningsvis kan framtida forskning hantera implementeringen av sociala och 

innehållsaffordanser i praktiken på lärplattformar. Därigenom kan man testa vilka 

affordanser som främjar samhörigheten mellan studerande beroende på ifall de studerar på 

distansbaserade program eller fristående kurser. Häri ligger också en utmaning om 

huruvida lärplattformar kan anpassas så att behoven hos både distans- och 

campusstuderande kan mötas. Som tidigare nämnt i diskussionen borde en studieform inte, 

i slutändan, främjas framför den andre med tanke på mängden studerande som finns 

fördelat på flera lärosäten som studerar vid vardera. En studie som hanterar hur båda 

studieformerna kan eller inte kan samspela på en lärplattform med de sociala behoven mätta 

skulle kunna ge inblick i hur lärplattformar kan främja samhörighet för både distans- och 

campusstuderande eller om de borde använda olika plattformar. 

 

I diskussionen presenteras även andra ämnen som framtida forskning kan hantera, så som 

ifall det är möjligt att identifiera en eller flera inspirationskällor till valet av affordanser 

som inte baseras så tydligt på trender som SNS gör. Den tydliga kopplingen som återfinns 

mellan affordanser samt element och SNS, vars användande går i trender, kan ses som 

problematiskt för att hålla uppe utvecklingen och anpassningen av lärplattformar gentemot 

de sociala behoven som finns hos studerande. Det går även att undersöka vilken typ av 

kommunikation (informell eller formell) vissa sociala och innehållsaffordanser främjar och 

då även se ifall dessa har samma inverkan på andra områden, utanför skolkontexten, 

förslagsvis inom näringslivet där vissa arbetsplatser erbjuder anställda att arbeta på distans. 

Studien lyfter även upp en diskussion kring vilken roll den lärande närvaron har i informell 

såväl som formell kommunikation (både vid lärare-student och student-student 

kommunikationen) i både sin frånvaro och närvaro, då teori som studien lyfter upp 

beskriver den lärande närvaron som möjliggörande för kommunikationen. Här kan 

förslagsvis lärarens inverkan på kommunikationen undersökas samt vilka för- och 

nackdelar som utifrån detta påverkar undervisningen. 
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Bilaga 1 
“Hej!  
 

Jag och Felicia skriver vårt kandidatarbete kring hur diskussionsforum på lärplattformar 
används i jämförelse med andra digitala kommunikationsverktyg av distansstuderande, 
med syfte att förbättra samhörigheten mellan elever på distansprogram. Du passar väl in i 
den urvalsgrupp vi vill undersöka, skulle du vilja ställa upp på en inspelad 
semistrukturerad intervju via Zoom nästa vecka? I uppsatsen kommer alla deltagande att 
vara anonyma, bortsett från vissa personuppgifter som kan komma att användas. 
Personuppgifter kommer endast vara med som underlag för analysen och inte distribueras 
till tredje part. Fram till 14 maj kan vi förändra och/eller radera information utefter 
GDPR, efter det finns det inte möjlighet att efterfölja detta. Längden på intervjun kommer 
vara ungefär 1 timme. Länken till ett Zoom-rum kommer skickas till dig innan intervjun, 
där Alice kommer intervjua och Felicia tar anteckningar. Anledningen till att intervjun 
spelas in är för att vi i nästa steg ska kunna transkribera materialet.  
 

Allt gott! //Alice och Felicia” 
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Bilaga 2 

“Hej [namn]!  
Imorgon [datum och tid] är din intervju med oss för vår undersökning kring samhörighet 
på lärplattformar för vårt kandidatarbete. 
 

Här kommer länken till vårt Zoom-rum där vi möts för intervjun: [länk till zoom-rum]. 
Du får gärna använda webbkamera, men det är helt frivilligt.  
 

Vänlig påminnelse är att intervjun kommer att spelas in för transkribering.  
 

Vi ses imorgon! 
//Alice och Felicia” 
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