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Lärande på distans
En undersökning om studenters upplevelse av tillgängligt lärande i en kursyta.
Linda Plantin Ewe

Abstract
Syftet med rapporten var att undersöka och synliggöra studenters upplevelse av tillgängligt lärande i en kursyta i en lärplattform på nätet. I sä rskilt fokus stod antagandet om att
relationer fö regå r lä rande, mer konkret de relationer som sä rskilt beaktats i studien ä r
relationer mellan lä rare och student och studenter emellan. Tillgänglighet studerades utifrån ett relationellt perspektiv där den informativa och kommunikativa tillgängligheten
stod i fokus.
Undersökningen syftade dels till att identifiera styrkor men också till att få syn på var i
kursytan studenterna upplevde att barriärer för lärandet uppstod. Relationell pedagogik
(Aspelin, 2005; Aspelin, 2015; Aspelin & Persson, 2011), studentaktivt lärande (Biggs &
Tang, 2011; Crews & Butterfield, 2014; Elmgren & Henriksson, 2013, m.fl.) och Universal
Design for Learning (Dell, Dell & Blackwell, 2015; Rose et. al, 2006) har utgjort underlag
till forskningsöversikten. Den relationella pedagogiken har även utgjort det teoretiska
ramverket medan Universal Design for Learning har använts som analysverktyg i resultatdelen.

Metoden som användes vid undersökningen var dels en kvantitativ enkätstudie, dels en
efterföljande kvalitativ semistrukturerad fokusgruppsintervju.

Resultatet i undersökningen visar på att studenterna upplevde kursytan som informativt
tillgänglig i hög grad. Gynnande faktorer ansågs bland annat vara det faktum att information presenterades på olika sätt och genom olika media för att göra lärandet tillgängligt
för alla. Närheten till, och en personlig kommunikation med, lärarna i kursen ansågs också
främja tillgängligheten och därmed lärandet i hög grad. Den kommunikativa tillgängligheten upplevdes inte som tillgänglig i motsvarande grad, mycket beroende på att möjligheten till kommunikation i kursytan inte utnyttjades optimalt. Studenterna verkade inte
heller se varandra som läranderesurser och prioriterade kontakten med lärarna framför
kontakten med studiekamraterna.
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Rapporten ska ses som en pilotstudie till en kommande undersökning där ambitionen är
att studera relationer och kommunikativ tillgänglighet i en nätbaserad kurs med fokus på
samtal och bemötande.
Nyckelord: Universal Design for Learning, UDL, Relationell pedagogik, tillgänglighet,
högskolepedagogik, nätbaserat lärande
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Tillgänglighet och lärande – en bakgrund
Allt fler utbildningar ges numera helt eller delvis på distans vilket betyder att hela, eller
delar av, undervisningen ofta är förlagd till en kursyta i en lärplattform på nätet. Detta
ställer nya krav på läraren vid utformningen av undervisningen. Frågor som hur rum för
lärande skapas på distans blir aktuella liksom frågor om vad det är som definierar ett tillgängligt lärande i en kursyta. Begreppet tillgänglighet definieras vanligen utifrån personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26; SFS 2008:567; Högskolan Kristianstads Tillgänglighetsplan, 2014/2015). I Artikel 9 i Förenta Nationens (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning definieras tillgänglighet utifrån begreppen
fysik-, kommunikativ- och informativ tillgänglighet vilket enkelt förklarat innebär att alla
människor ska kunna ta sig fram och orientera sig överallt. Information ska ges på olika
sätt och genom flera sinnen för att alla människor ska kunna ta del av och förstå den och
slutligen ska det finnas hjälpmedel för kommunikation när så behövs (SÖ 2008:26).
Denna rapport avser inte att undersöka tillgänglighet utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv. Avsikten är istället att undersöka högskolestudenters upplevelse av att studera i den lärmiljö som jag i egenskap av kursansvarig utformat i kursytan. Tillgänglighet
studeras utifrån ett relationellt perspektiv där den informativa och kommunikativa tillgängligheten står i fokus. Med informativ tillgänglighet avses i denna rapport möjligheten
för alla studenter att ta del av och förstå den information som presenteras i kursytan.
Kommunikativ tillgänglighet undersöks utifrån föreställningen att kommunikation är en
grundsten för lärande och att information blir till kunskap när den kommuniceras. Kommunikation är dels viktigt vid själva lärandet, men också när studenter ska visa vad de
kan. Undersökningen syftar dels till att identifiera styrkor men också till att få syn på var
i kursytan studenterna upplever att barriärer för lärandet uppstår. Relationell pedagogik,
studentaktivt lärande och Universal Design for Learning (UDL) har utgjort inspiration vid
utformningen av kursytan och UDL’s tre principer för ett tillgängligt lärande har även fått
utgöra analysverktyg vid resultatredovisningen. En gemensam nämnare för nämnda val
är utgångspunkten i att kommunikation och interaktion utgör grund för lärande. UDL’s
tre principer handlar dels om hur läraren presenterar information för att göra den tillgänglig för alla studenter, dels om hur studenter ges möjlighet att kommunicera sin kunskap för att visa vad de lärt sig och slutligen om hur studenter motiveras till lärande (Rose,
Harbour, Daley & Abarbanell 2006). Utifrån relationell pedagogik uppstår lärandet i mötet mellan människor och Aspelin (2015) och Aspelin och Persson (2011) menar att läraren möjliggör lärandet, dels genom att skapa miljöer för lärandet, men också genom sitt
sätt att kommunicera och interagera med studenten. Biggs och Tang (2011) menar att
lärande gynnas av aktiva lärandemetoder och i ett aktivt lärande är interaktion med andra
en väsentlig komponent. Ett likande resonemang med fokus på interaktion förs även av
Jaldehag, Lindberg och Olofsson (2005). De menar att kommunikation är en fundamental
förutsättning för människors lärande. Nämnda författare hänvisar till Jobring och Carlén
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som menar att tonvikten på lärgemenskaper på nätet ligger på interaktion. Detta ställer
krav på att kursytan är utformad på ett sätt som främjar möten mellan människor vilket i
sin tur skapar rum för dialog. I den nätbaserade kontexten är dialogen till övervägande
del textbaserad (Heide, 2005). Detta innebär att den möjlighet till verbal kommunikation
och interaktion som annars sker mellan student och lärare eller student och student
måste omsättas och möjliggöras via kursytan och det är inom ramen för detta som kursytan byggts. Kursen som undersökningen utgår ifrån är en uppdragsutbildning på distans
för blivande speciallärare i matematik och svenska. Utbildningen ges på avancerad nivå
och studenterna är lärare med mångårig erfarenhet av pedagogiskt arbete. Majoriteten
av studenterna (84 %) är 40 år eller äldre och 84 % har mer än 11 års yrkeserfarenhet.

Syfte

Syftet med föreliggande undersökning är att bidra med kunskap om hur en tillgänglig
lärmiljö kan skapas i en kursyta. I särskilt fokus står antagandet om att relationer föregår
lärande. Mer konkret, de relationer som särskilt beaktas i denna studie är relationer mellan lärare och student och studenter emellan.

Forskningsöversikt

I följande avsnitt presenteras litteratur relevant utifrån studiens syfte och problemformulering. Undersökningen har sin teoretiska förankring i relationell pedagogik och kursytan är uppbyggd med inspiration av Universal Design for Learning och studentaktivt lärande. En gemensam nämnare för valet av litteratur är den gemensamma utgångspunkten
i att kommunikation och interaktion är en förutsättning för lärande.

Relationers betydelse för lärande

Den relationella pedagogiken utgår ifrån att människan existerar i relationer. Enligt Aspelin (2015) utgår relationell pedagogik från tesen att människan ”måste relatera sig till
omvärlden för att kunna prestera” (s. 14) vilket kan förstås som att lärandet inte är något
som sker isolerat utan istället är något som tar avstamp i, och är avhängt av, relationer till
någon eller något. Med detta menar Aspelin (2015) att lärandet påverkas av kvaliteten på
relationerna mellan lärare och studiekamrater då goda relationer skapar förutsättningar
för goda läranderesultat. Med goda relationer avses relationer som karakteriseras av kvaliteter som omsorg, närvaro och ett personligt bemötande.
Aspelin och Persson (2011) menar att alla mänskliga aktiviteter sker i relationer och
människan måste därför förstås i relation till sin omgivning. Utbildningens brännpunkt,
platsen där lärandet sker, är placerad i mellanrummet mellan människan och omgivningen och lärandet antas växa fram i människans möte med världen (Aspelin & Persson,
2011).
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Kommunikation, interaktion och sociala relationer är centrala begrepp i den relationella
pedagogiken och läraren måste försäkra sig om att studenterna relaterar till såväl innehållet i undervisningen som läraren och studiekamraterna (Aspelin, 2015). Aspelin
(2005, 2015) refererar till Buber som menar att människor existerar i relationer. Jaget
existerar inte ensamt utan är istället tvådimensionellt i grundorden Jag-Du och Jag-Det
där Jag-Du är det eftersträvansvärda samtidigt som Jag-Det är oumbärligt för människan.
Jag-Det beskrivs som förhållandet mellan subjekt-objekt och är ensidigt. Det kan tillexempel vara den fysiska miljön eller materiella ting. Detta betyder dock inte att Jag-Det endast
existerar mellan människan och materiella ting, lika lite som att Jag-Du endast existerar
mellan människor. Jag-Du är någon/något människan samspelar med, relationen mellan
Jag-Du är ömsesidig och Duet beskrivs enligt Aspelin (2015) som ”den personliga relationens värld” (s. 26), en slags subjekt-subjekt relation. Det avgörande för om relationen
är av slaget Jag-Du eller Jag-Det är inte karaktären av motparten i sig utan istället förbindelsen mellan Jaget och motparten (Aspelin, 2005, 2015). Aspelin (2015) menar att Detvärlden har företräde framför Du-världen och att det är i Det-världen som läraren inrättar
sig och sin verksamhet. Kunskaps mäts i prestationer och definieras oftast som Det-kunskap även om det är i Duet som det genuina lärandet sker. Aspelin (2015) menar vidare
att genuin kunskap utvecklas genom en pendling mellan Jag-Det erfarenheter och Jag-Du
kunskap.
… mellan att stå i relation till levande väsen och att erfara världen som ting, mellan att vara
delaktig, leva sig in i något och att distansera sig från detsamma. I en sådan pedagogisk process är förhållandet mellan Du och Det dialektiskt, ett kontrasternas möte. Den kunskap som
ger ordning åt subjektens värld (Jag-Det) bryts och efter ett kaotiskt moment (Jag-Du) etableras en ny ordning (Jag-Det) och så vidare (s. 76).

Universal Design for Learning – en modell för tillgängligt lärande

Dell, Dell och Blackwell (2015) refererar till Rose och Meyer som beskriver en tillgänglig
undervisning utifrån Universal Design for Learning (UDL). Metoden handlar om att göra
undervisning tillgänglig för alla och bygger på tre principer om tillgänglighet utvecklade
utifrån forskning om neurovetenskap och kognition. Huvudtanken med metoden är att
om undervisningen från början anpassas för att passa alla studenter så kommer alla, även
studenter utan funktionsnedsättning, att gynnas. Principerna är utvecklade utifrån forskning om hjärnan och lärande och utgår från tre nätverk i hjärnan som alla är inblandade
vid lärande. Det första nätverket handlar om igenkänning, hur studenten tar in och bearbetar information är avgörande för lärandet. Det andra nätverket, det strategiska nätverket, är kopplat till de exekutiva funktionerna och handlar om hur studenter kommunicerar sin kunskap och visar vad de kan och det tredje nätverket handlar om motivation.
Saknas motivation blir de övriga nätverken inte tillgängliga för studenten. Det tredje nätverket blir på så sätt det mest primära. Den första principen utgår ifrån igenkänning och
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refereras till som lärandets vad. Denna princip handlar om vikten av att presentera information på olika sätt och genom olika media. Hur människor tar in och bearbetar information har att göra med deras förförståelse och kognitiva lärstil och därför måste information presenteras på olika sätt för att passa alla studenter. Den andra principen härstammar ifrån det strategiska nätverket och utgår från de exekutiva funktionerna. Denna
princip belyser vikten av att låta studenter visa vad de kan på olika sätt och genom olika
media och refereras till som lärandets hur. Den tredje och sista principen handlar dels om
att utveckla studentens inre drivkraft och motivation, dels om att utarbeta strategier för
samarbete och kommunikation och refereras till som lärandets varför (Rose, Harbour,
Daley & Abarbanell 2006; Dell, Dell & Blackwell, 2015, http://www.udlcenter.org/).
Samarbete och kommunikation är något som är lättare för vissa än för andra men samtidigt något som dagens utbildningar ställer stora krav på. Genom ett studentaktivt arbetssätt ges studenter möjlighet att arbeta tillsammans och därigenom utökas möjligheterna
för samarbete och kommunikation. I ett studentaktivt arbetssätt ges studenter möjlighet
att vägleda och hjälpa varandra vilket ökar möjligheten till stöd och support för varje student jämfört med om läraren ensam skulle inneha denna uppgift (http://www.udlcenter.org/).

Dell, Dell och Blackwell (2015) beskriver hur UDL kan appliceras på onlinekurser inom
högre utbildning. Författarna refererar till Little Rock University i Kansas som utifrån
UDL:s principer utvecklat tio steg för att göra onlinekurser tillgängliga för alla studenter.
Vikten av att presentera information både visuellt och auditivt poängteras liksom värdet
av en enkel och konsekvent navigering i kursytan. Möjligheten till diskussion i kursytan
är ett viktigt lärverktyg och därför bör läraren utforma dessa forum så att det blir enkelt
för alla studenter att delta (ibid.). Även Rose et. al. (2006) menar att gruppdiskussioner
bidrar till en ökad tillgänglighet. När studenter diskuterar tillsammans sker ett samlärande vilket bidrar till att ny kunskap konstrueras. Genom diskussioner kan studenter nå
en ökad förståelse för det som litteratur och föreläsningar förmedlar. Rose et. al. (2006)
menar vidare att föreläsningar som läggs ut på nätet blir mer tillgängliga än traditionella
föreläsningar då studenterna kan gå tillbaka och titta på dem flera gånger.

Undervisning och lärande

Enligt Elmgren och Henriksson (2013) handlar lärande om samspel och relationer mellan
människor och mellan människor och det som ska läras. Information blir till kunskap när
den bearbetas och processas i interaktion med andra. Ett liknande resonemang förs av
Biggs och Tang (2011) som menar att lärande gynnas av aktiva lärandemetoder och i ett
aktivt lärande är interaktion med andra en väsentlig komponent. Även möjligheten att
koppla ny information till förkunskaper är väsentligt för att studenter ska kunna konstruera sin egen kunskap (Biggs & Tang, 2011; Elmgren & Henriksson, 2013). Såväl Biggs och
Tang (2011) som Elmgren och Henriksson (2013) menar att ett gott undervisningsklimat
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är en viktig komponent vid lärande och enligt Elmgren och Henriksson (2013) kännetecknas detta av flera komponenter där ömsesidighet i såväl lärarstudentrelationen som studenteter emellan är en viktig faktor. Genom att läraren agerar på ett sådant sätt att studenterna upplever sig sedda och lyssnade på läggs grund för ett gott lärandeklimat. I en
god undervisningsmiljö måste undervisningen vara i dynamisk samverkan med studenterna eftersom varje student är unik och har sina egna förutsättningar och förkunskaper
vilket påverkar hur lärandet ser ut för var och en. Ett sätt för läraren att samverka undervisningen med studenterna kan exempelvis vara att erbjuda alternativa arbetsuppgifter.
Att läraren är lyhörd och i dialog med studenterna är en primär förutsättning för att gott
dynamiskt lärande (ibid.).
Då studenter har olika lärstilar och därför tar in och bearbetar information på olika sätt
är det viktigt att variera såväl undervisnings- som examinationsformer. ”Variation ger alla
möjlighet att lära och visa vad de har lärt på sitt eget sätt” (Elmgren & Henriksson, 2013,
s. 57). Genom att läraren ger studenterna möjlighet att ta in och bearbeta information
genom flera sinnen skapas en bättre förutsättning för att fler studenter ska kunna ta till
sig och förstå undervisningen (ibid.).

Studentaktivt lärande i nätbaserade miljöer

Enligt Elmgren och Henriksson (2013) finns det flera saker som läraren kan göra för att
skapa ett studentaktivt lärande på nätet. En första och viktig insats från lärarens sida är
att hjälpa studenterna att ta sig in och orientera sig i lärplattformen. En annan viktig insats
för att utveckla ett studentaktivt lärande är att öppna upp för dialog och kommunikation.
Lärklimatet gynnas av att läraren är personlig utan att för den skull vara privat och vissa
lärare och studenter upplever till och med att de får en bättre relation över nätet än öga
mot öga. Cousin (2009) menar tillexempel att människor ofta känner sig mindre sårbara
i diskussioner via nätet än öga mot öga.
Även om kontakten med läraren är viktig så varken kan eller bör den vara studentens
enda kontakt. Läraren bör därför i ett tidigt stadium öppna upp för möjligheter till kommunikation och samverkan studenter emellan på nätet (Elmgren & Henriksson, 2013). En
form av studentaktivt lärande är modellen som kallas flippat klassrum. Crews och Butterfield, (2014) menar att det flippade klassrummet karakteriseras av att studenter som deltar i flippade aktiviteter förväntas ta del av nytt och obekant kursinnehåll på egen hand
innan själva seminariet. På så vis handlar det efterföljande seminariet mer om interaktion
än instruktion. I Crew och Butterfields studie visar resultatet att studenterna värdesätter
det aktiva lärandet och diskussionerna vid de efterföljande seminarierna.
Jaldehag, Lindberg och Olofsson (2005) menar att kommunikation är en fundamental förutsättning för människors lärande. Nämnda författare hänvisar till Jobring och Carlén som
menar att tonvikten på lärgemenskaper på nätet ligger på interaktion. I den nätbaserade
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kontexten är kommunikationen till största delen textbaserad och enligt Heide (2005) har
kommunikationens betydelse fått en allt större genomslagskraft. Hur vi ser på kommunikation påverkar vår syn på lärande vilket i sin tur påverkar hur vi organiserar lärandet.
Bjessmo och Karlsson (2008) menar att det är möjligt att förstärka individers lärande genom gemensam kunskapsbildning i en lärplattform. De ser kommunikation som en utgångspunkt för lärande. I en lärplattform begränsas kommunikationen till övervägande
del till det skrivna ordet vilket betyder att det är ”texter som talar till texter” (s. 70). Trots
det så har det gemensamma lärandet stor påverkan på det individuella lärandet. Genom
att möjliggöra forum där deltagarna genom text får syn på varandras tänkande sker ett
lärande och förståelse skapas (ibid.).

Summering

En gemensam nämnare för valet av litteratur är utgångspunkten i att kommunikation och
interaktion är en förutsättning för lärande. Mot bakgrund av detta kan det antas att relationer är en primär förutsättning för lärande då relationer i sig är en grundförutsättning
för att kommunikation och interaktion ska uppstå. Aspelins (2015) antagande utifrån relationell pedagogik, om att lärande är något som tar avstamp i, och är avhängt av, relationer stämmer väl överens med Universal Design for Learning då Rose et. al. (2006) konstaterar att kommunikation gör att ny kunskap konstrueras. Även inom det studentaktiva
lärandet är kommunikationen primär (Biggs & Tang, 2011; Bjessmo & Karlsson, 2008;
Elmgren & Henriksson, 2013; Jaldehag, Lindeberg & Olofsson, 2005). Elmgren och Henriksson (2013) menar dessutom i likhet med Bigg och Tang (2011) att information blir till
kunskap när den bearbetas och processas i interaktion med andra.

Något förenklat kan Universal Design for Learning sammanfattas till att dels handla om
hur lärare, genom olika metoder, kommunicerar kunskap för att därigenom göra lärandet
tillgängligt för alla studenter (princip 1). Dels om hur studenter, genom olika metoder och
stödjande teknik, ges möjlighet att kommunicera sin kunskap för att visa vad de kan (princip 2) och slutligen om hur lärare interagerar med studenter för att skapa motivation och
intresse (princip 3). Den sista principen påtalar även fördelarna med samarbete, kommunikation och kamratfeedback studenter emellan. Samtliga principer kan utifrån ovanstående antas innefatta relationer med någon eller något, vilket skulle kunna förstås som det
som Buber (Aspelin, 2005, 2015) refererar till som Jag-Det, det vill säga en slags subjektobjekt relation. Huruvida relationer även innefattar ögonblick av genuint lärande (JagDu) kan endast förstås utifrån individens upplevelse i stunden (ibid.).

Preciserade frågeställningar

Hur resonerar studenter runt sina upplevelser av tillgänglig undervisning i mötet mellan
kursyta och studenter, med särskilt avseende på:
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•
•

Informativ tillgänglighet.
Kommunikativ tillgänglighet.

Metod

I detta avsnitt redovisas inledningsvis de metodologiska valen följt av en utförlig beskrivning av urval och avgränsningar, genomförande och bearbetning. Slutligen tas etiska
aspekter i beaktande.

Val av metod

Metoden som använts vid undersökningen är dels en kvantitativ enkätstudie, dels en efterföljande kvalitativ semistrukturerad fokusgruppsintervju. Valet av undersökningsmetod motiveras med att den inledande enkätundersökningen genomfördes för att ge en
övergripande bild av hur majoriteten av studenterna uppfattade kursytan medan den efterföljande fokusgruppsintervjun var tänkt att bidra med en fördjupad förståelse för hur
enkätsvaren skulle tolkas. Enligt Patel och Davidsson (2011) utgörs kvantitativ forskning
av statistiska bearbetnings- och analysmetoder medan kvalitativ forskning mer handlar
om verbala analysmetoder. Den inledande kvantitativa enkätstudien kan sägas ha kvalitativa inslag på så vis att varje del avslutades med en öppen fråga där informanterna fick
möjlighet att göra förtydligande av sina svar. Den semistrukturerade utformningen av fokusgruppsintervjun motiveras med att formen öppnar upp för möjligheten för forskaren
att ställa fördjupade och förtydligande frågor (Cousin, 2009). Universal Design for Learnings tre principer för ett tillgängligt lärande har utgjort analysverktyg i studien
(http://www.udlcenter.org/).

Utformning

Enkäten (se bilaga 1) var utformad utifrån Trosts (2015) rekommendationer om hur enkäter bör utformas. Den var indelad i fyra områden där den första utgjordes av några inledande demografiska uppgifter där frågor om ålder och yrkeserfarenhet behandlades.
Del två handlade om relationer och närvaro och del tre handlade om möten och dialog.
Den fjärde och avslutande delen handlade om lärande. Inledningsvis gavs en övergripande förklaring över enkätens utformning och därefter inleddes varje ny del av några
inledande ord där strukturen i delen beskrevs. Majoriteten av frågorna var skattningsfrågor, men del två, tre och fyra avslutades med ett öppet svarsfält där det var möjligt för
informanten att göra egna tillägg. Fokusgruppsintervjun utformades som en semistrukturerad intervju vilket gjorde det möjligt för forskaren att ställa fördjupade och förtydligande frågor. På grund av tidsbrist skickades ingen intervjuguide ut innan intervjutillfället vilket naturligtvis måste tas i beaktande vid analysen av svaren. Underlaget för intervjun utgjordes av enkätsvaren som informanterna fick ta del av inledningsvis vid intervjutillfället.
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Urval och avgränsningar
Med rapportens omfattning i åtanke begränsades urvalet till att omfatta studenter i en
distanskurs. Av kursens 23 studenter accepterade 21 stycken att delta i enkätundersökningen. Därtill accepterade 4 studenter att delta i en fokusgruppsintervju. Urvalet kan
dels sägas vara det som Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval då informanterna valdes i egenskap av studerande i kursen, dels ett bekvämlighetsurval då det slutgiltiga urvalet helt enkelt utgjordes av de studenter som accepterat att delta i undersökningen (Bryman, 2011; Trost, 2015). Undersökningen avgränsades även till att endast behandla nätbaserade delar av kursen.

Genomförande

Initialt gjordes en förfrågan om deltagande via ett missivbrev (se bilaga 2) som var utformat i enlighet med Trosts (2015) rekommendationer. I missivbrevet förklarades syfte och
mål med undersökningen. Enkäten skickades ut via en webblänk, men då svarsfrekvensen efter två veckors tid fortfarande var låg skickades en påminnelse ut vilket fick till konsekvens att svarsfrekvensen ökade markant och svar från nitton respondenter kunde noteras. Både Bryman (2011) och Trost (2015) menar att man som forskare inte ska förringa betydelsen av påminnelser då dessa ofta gör skillnad i antalet svar.

Då avståndet till studenterna var långt var tanken att fokusgruppsintervjun skulle genomföras online. Cousin (2009) menar att med dagens teknik ska diskussioner via nätet inte
ses som en nackdel. Tvärtom visar studier att människor känner sig mindre sårbara och
utsatta när de deltar i virtuella diskussioner istället för verkliga. En annan fördel menar
författaren är att intervjun redan är inspelad och färdig att transkriberas (ibid.). Det visade sig dock att de informanter som accepterat att delta i fokusgruppsintervjun föredrog
en fysisk träff. Intervjun genomfördes därför i barn- och utbildningsförvaltningens lokaler
på informanternas hemort i en mellansvensk kommun. En av informanterna fick förhinder i sista stund varvid antalet informanter vid fokusgruppsintervjun slutligen blev tre.
Fokusgruppsintervjun genomfördes för att ge forskaren möjlighet att ställa förtydligande
och fördjupande frågor för att klargöra eventuella otydligheter i enkätsvaren för att på så
sätt bättre kunna förstå hur svaren kunde tolkas. Cousin (2009) menar att metoden kan
användas enskilt eller i kombination med andra metoder.

Bearbetning

Det nätbaserade programmet som användes vid utformandet av enkäten sammanfattade
de slutgiltiga svaren i såväl stapeldiagram som excellark. Stapeldiagrammen visade, på ett
lättöverskådligt sätt, hur informanterna svarat fråga för fråga. En nackdel med stapeldiagrammen var att informanternas svar relaterat till ålder inte gick att utläsa. I excellarken
visades svar från varje informant med åldersangivelse utifrån det åldersspann som angi12

vits i de inledande demografiska uppgifterna. Excellarken var dock något svåra att överblicka i sin helhet varvid en kodning, i likhet med det som Bryman (2011) beskriver som
kvantifiering, gjordes i form av en tabell där samtliga frågor skrevs ut och svaren kategoriserades utifrån de åldersspann som angivits i de demografiska uppgifterna. För att ytterligare förtydliga och visualisera svarsfördelningen färgkodades svaren från informanterna. Vid analysen av diagrammen upptäcktes dock att det inte gick att dra några generella slutsatser utifrån informanternas ålder då 73.7% av informanterna ingick i åldersspannet 41-50 år vilket fick till följd att resterande grupper 31-40 år och 51-60 år endast
utgjorde 15.8 % respektive 10.5 % av informanterna. Även om inga generella slutsatser
kunde dras utifrån ålder så gav tabellen ändå en överskådlig bild över vilka delar som
informanterna upplevt särskilt positiva respektive vilka delar som enligt informanterna
brast i tillgänglighet. Informationen i stapeldiagrammen och den färgkodade tabellen vägdes sedan samman med svaren från fokusgruppsintervjun som transkriberats i sin helhet.
Viss meningskoncentrering gjordes vid längre utlägg utan att kärnan av uttalandet för den
skull gick förlorad (Kvale & Brinkmann, 2014).

Etiska aspekter

I det inledande missivbrevet förklarades syfte och mål med projektet. Beaktandet av det
etiska perspektivet framgick tydligt (Vetenskapsrådet, 2011). Enkäten skickades ut via
en webblänk och behandlades konfidentiellt för att inget svar skulle kunde relateras till
någon särskild respondent (ibid.).
När det gällde fokusgruppsintervjun togs det etiska perspektivet i beaktande genom att
informanterna informerades om att deras deltagande byggde på frivillighet och att de när
helst de ville kunde avbryta intervjun. Syftet med undersökning förtydligades liksom vad
resultatet av undersökningen skulle användas till (Vetenskapsrådet, 2011).

Resultat och analys
Initialt i detta avsnitt redovisas resultat relevanta utifrån syfte och problemformulering.
Resultatredovisningen har delats upp i tre delar benämnda informativ tillgänglighet,
kommunikativ tillgänglighet och relationer och närvaro. Citaten utifrån fokusgruppsintervjun är kodade med I1, I2 och I3 där ”I” står för informant. Resultatredovisningen följs
av en analys av nämnda resultat. Som analysverktyg används Universal Design for Learnings tre principer för ett tillgängligt lärande. Avsnittet avslutas med några slutsatser i
punktform där syfte och frågeställningar försöker besvaras.
Av deltagarna i studien var majoriteten (84 %) 40 år eller äldre. Samtliga deltagare hade
minst sex års arbetslivserfarenhet och majoriteten (84 %) hade minst elva års arbetslivserfarenhet.
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Resultat informativ tillgänglighet
En primär förutsättning för ett tillgängligt lärande är att studenterna vet var och hur de
ska söka efter information. På frågan om informanterna upplevde kursytan som en tillgänglig lärmiljö på en skala från ”inte alls” till ”i mycket hög grad” svarade 89,5 % att de
upplevde detta i hög eller mycket hög grad. I den efterföljande fokusgruppsintervjun ombads informanterna precisera vad det var i kursytan som bidrog till den upplevda tillgängligheten. En primär faktor som angavs var stödet studenterna upplevt att de fått initialt
då den kursansvarige hjälpt dem att logga in och orientera sig på sidan. Även den i förväg
utlagda instruktionsfilmen ansågs vara ett stöd som bidrog till att öka tillgängligheten.
Sen fick vi ju information både av dig och det låg en film också … ja, ja, så man har ju fått
mycket hjälp för att klara av att sköta detta, för det var jag lite nervös för innan annars. (I2)

Att studenterna aktivt har fått använda sin egen förkunskap för att omvandla ny information till kunskap har värderats högt av informanterna och vid fokusgruppsintervjun
framkommer det att informanterna upplever att detta dels har underlättat lärandet, dels
har ökat motivationen.

Jag har tyckt att i och med att man har en förförståelse så sätter man det i ett sammanhang
på ett helt annat sätt … så var det väldigt bra i reflektionsprotokollen att man kunde diskutera litteraturen utifrån sina tidigare erfarenheter. Och så kändes det också som att ni i den
uppgiften tog tillvara vår erfarenhet. Det kändes bra att det fanns ett värde i den erfarenheten. Det bidrog till att man blev positivt inställd när man förstod att ni tyckte att det hade
ett värde, att det var viktigt i sammanhanget (I3)

I ett försök att möjliggöra för alla studenter att ta del av och förstå informationen i kursen
har studenterna fått ta del av viss information i förväg. Den utlagda informationen har
även legat kvar i kursytan vilket gjort det möjligt för studenterna att gå tillbaka och titta
på den vid flera tillfällen.
Möjligheten att i förväg ta del av det kunskapsstoff som behandlas vid efterföljande seminarium, så kallade flippade aktiviteter, har överlag skattats högt eller mycket högt av informanterna. 94.7 % ansåg att denna möjlighet bidragit till att göra deras lärande tillgängligt i hög eller mycket hög grad och 94.4 % menade dessutom att denna möjlighet ökat
deras förståelse i hög eller mycket hög grad. 94.7 % ansåg även att detta påverkade deras
lärande positivt i hög eller mycket hög grad.
Jag tyckte att det var jättebra! Den här filmen, den var verkligen en aha-upplevelse. Hur bra
det var att få en film som man kan bestämma över själv och titta på när man är motiverad
att titta på vissa moment och att man kan plocka ut det och titta på och sedan få hela sammanhanget ... ja, man gör ju vad man vill med den där och det är jättejättebra att den finns
där tycker jag… (I3)
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Bild 1

89.5 % av informanterna ansåg även att de flippade aktiviteterna i hög eller mycket hög
grad bidragit till att fördjupa diskussionerna vid seminarietillfället (se bild 1).

Bild 2

100 % av informanterna ansåg att möjligheten att ta del av föreläsarnas Powerpoint i förväg i hög eller mycket hög grad gynnat deras lärande och att det dessutom bidragit till att
de kunnat vara mer aktiva vid själva föreläsningstillfället (se bild 2).
... och sedan att man får Powerpoint, allt man får i förväg är jättejättebra. (I3)

Ju mer man får i förväg desto bättre tycker jag att det är för jag är en sådan antecknande
människa som måste anteckna för att minnas det jag läser och hör och då blir det jättesvårt
om man sitter med sina egna anteckningar. Får man åhörarkopiorna i förväg så är det
mycket lättare för mig att koncentrera mig på det som sägs istället för att jag behöver koncentrera mig på mitt skrivande (I1)

89.5 % ansåg även att ovanstående möjlighet i hög eller mycket hög grad bidragit till att
fördjupa diskussionerna vid föreläsningstillfället.
Informanterna skattade även repeterbarheten högt och 100 % ansåg att möjligheten att
gå tillbaka och titta på filmer, Powerpoints eller textdokument flera gånger bidragit till en
ökad förståelse i hög eller mycket hög grad och 94.8 % ansåg dessutom att detta påverkat
deras lärande positivt i hög eller mycket hög grad.

För att tillgodose studenters olika kognitiva lärstilar har viss information getts både visuellt (textdokument, Powerpoints) och audiovisuellt (film). Att information presenterats
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på olika sätt och genom olika media har uppskattats av informanterna. 88.9 % av informanterna har svarat att detta har underlättat deras lärande i hög eller mycket hög grad.
Ja, för min del är det definitivt det. Jag lyssnar hellre och tycker att det jag får muntligt det
gör att jag kan knyta ihop det rent läsmässigt ... Så för min del är det jättebra. (I1)

Resultat kommunikativ tillgänglighet

Kursytan har utformats i syfte att gynna kommunikation. Det ska vara lätt för studenter
att kommunicera, diskutera och reflektera tillsammans. Detta gäller såväl mellan student
och lärare som studenter emellan. För att gynna kommunikation mellan människor har
ett antal diskussionsforum skapats i kursytan. Några diskussionsforum förfogar studenterna själva över medan andra är till för undervisning och examinationer.

73.7 % av informanterna ansåg att möjligheten till kommunikation och diskussion i kursytan var viktigt och 78.9 % menade att denna möjlighet fanns i hög eller mycket hög grad
i kursytan. 84.2 % av informanterna ansåg att möjligheten till kommunikation mellan lärare och student existerade i hög eller mycket hög grad medan motsvarande siffra gällande kommunikation studenter emellan var 68.5 %. Möjligheten till kommunikation och
diskussion i de allmänna diskussionstrådarna, de som studenterna själva förfogar över,
skattades högt och 78.9 % av informanterna angav att dessa möjliggjorde för kommunikation och diskussion i hög eller mycket hög grad. Trots att möjligheten till kommunikation och diskussion skattades relativt högt så ansåg endast 57.9% att dessa forum även
bidrog till reflektion i någon högre grad och endast 42.1 % av informanterna ansåg att de
i hög eller mycket hög grad var en viktig förutsättning för deras lärande. Vid fokusgruppsintervjun framkom det att informanterna uppskattade att trådarna fanns men att de inte
deltog i dem i någon större utsträckning. Som anledning angavs dels att de inte riktigt
förstått vad de skulle användas till, dels att de var ovana vid att kommunicera via nätet.
(I2)

Det var väl det där med att vi inte riktigt fattat det där med de allmänna diskussionstrådarna.

Det låga deltagandet i diskussionstrådarna gjorde att möjligheten till gemensam reflektion och möjligheten att ta del av varandras kunskap skattades lägre.

Jag vet ju att jag har skattat dem lägre, inte seminarietrådarna utan de allmänna diskussionstrådarna, eftersom jag inte använder dem. Jag skattade högt att de finns men för min
personliga inlärning skattade jag det lägre eftersom jag inte använder dem, så det är ju en
förklaring på det. (I3)

Även om deltagandet i de allmänna diskussionstrådarna var lågt kunde informanterna i
fokusgruppen se nyttan med dem.
Jag känner att jag tittar mycket på sidan, men jag använder inte sociala medier så det är inte
ett naturligt forum för mig, men det tror jag kan ändra sig med tiden att man använder det
mer … men jag tycker att det är bra att de (trådarna) finns där. Jag tycker att upplägget är
bra och jag vet att jag kan gå in när jag vill det, men jag har inte varit så aktiv där, men det
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tror jag mer har att göra med att det inte är mitt sätt att kommunicera, jag mailar nog hellre.
(I3)

Kursens litteraturseminarium har även de genomförts i diskussionstrådar.

Bild 3

Av figuren ovan (se bild 3) framgår att endast 44.4 % av informanterna ansåg att litteraturseminarierna i hög eller mycket hög grad bidrog till en fördjupad förståelse av kurslitteraturen. I fokusgruppen påtalas dock fördelen med dessa seminarium och möjligheten
att få ta del av varandras kunskap och perspektiv anses berika det egna lärandet.
Ja, men det är klart att man får höra andra perspektiv och får se andras perspektiv på saker
och ting. För det är klart att det skulle bli lite futtigt om det bara var mitt eget perspektiv, så
det är ju berikande naturligtvis med andras. (I2)

På frågan om diskussionstrådarna bidragit till någon känsla av ett fördjupat lärande eller
en aha-upplevelse menade deltagarna i fokusgruppen att diskussionerna i litteraturseminarierna gjort det och att det i viss mån bidragit till tankevändor.
I seminarietrådarna tycker jag att man får det, för man får ju andras syn och det är ju verkligen ett komplement till sitt eget. Jaha, hur tänkte de, eller aha, så kan man också tänka. (I3)

Deltagarna i fokusgruppen skattade formen som litteraturseminarierna genomfördes i
högt medan den varierande graden av deltagande studenter emellan ansågs frustrerande.
… då kunde det bli en liten besvikelse när andra var inne mycket mindre än man själv. Om
man var jätteladdad själv och så fick man inte så mycket respons på det. (I3)

Att i efterhand gå tillbaka och läsa det som kommunicerats under seminariet ansågs vara
berikande.
Sen kan man ju gå tillbaka, tillexempel de här litteraturseminarierna vi haft. Där kunde man
gå tillbaka och se vad vi skrivit och då kunde jag gå tillbaka och se och ha nytta av det i någon
av de senare uppgifterna. (I2)

För att möjliggöra för alla studenter att kommunicera sin kunskap och visa vad de kan har
kursen varvat skriftliga examinationer med muntliga. De muntliga examinationerna har
även till viss del varit flexibla då studenterna har kunnat välja om de velat presentera sina
arbeten via ett olistat Youtubeklipp alternativt en ljudinspelning i Audacity. 68.5 % av
informanterna ansåg att möjligheten att till viss del välja redovisningsform i hög eller
mycket hög grad bidragit till att underlätta examinationen. Vid fokusgruppsintervjun
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framkom dock att de muntliga examinationerna inte upplevdes som alltigenom muntliga
då informanterna ansåg att de behövde ett skriftligt manus för att kunna genomföra sin
redovisning.

Bild 4

De muntliga presentationerna har publicerats så att studenter i samma seminariegrupp
har kunnat ta del av och diskutera sina presentationer med varandra. Endast 42.1 % ansåg dock att möjligheten att ta del av och diskutera studiekamraters presentationer bidrog till det egna lärandet i hög eller mycket hög grad (se bild 4).

Resultat relationer och närvaro

Bild 5

Informanterna ombads skatta sin upplevelse av kursytan som en tillgänglig lärmiljö där 1
betydde inte alls och 6 betydde i mycket hög grad. 89,5 % av informanterna skattade tillgängligheten som hög eller mycket hög i kursytan (se bild 5). Vid fokusgruppsintervjun
framkom det att det som informanterna skattade högt och definierade vara av stor betydelse var det upplevda stödet från kursansvarig och seminarieledare.
… man har ju fått mycket hjälp för att klara av att sköta detta, för det var jag lite nervös för
innan annars. Hur ska det gå? Jag är inte världens mesta it-nörd sådär precis men jag tycker
att det har gått bra. (I2)
Ja, och sen i början vid något tillfälle där så skrev jag till dig, och nu kommer jag här igen
med mina frågor och då skrev du tillbaka "men det gör ingenting vet du, här ska du använda
oss och ställa frågor och så", och då kändes det ju jättebra tyckte jag, att jag fick det svaret,
jag kände mig tryggare då och tänkte att nej men det här ska nog gå. (I2)

Upplevelsen av kursansvarigs- och seminarieledares närvaro i kursytan var något som
påtalades och informanterna upplevde närvaron som högre än vid campusförlagda ut18

bildningar. Upplevelsen motiverades utifrån den snabba respons som informanterna i fokusgruppen upplevde att de hade fått när de ställt frågor i kursytan. Även den kontinuerliga informationsuppdateringen i kursytan ansåg bidra till att relationer skapades och informanterna angav att de upplevde en känsla av stöd och närvaro.
Ja, när du lägger ut saker där i mitten (kursinformation) så är det jättebra. När du skriver
vad vi ska tänka på eller, även ... nä, men den tycker jag har varit jättebra, att man hela tiden fått uppdateringar, litegrann "vi finns här" och det har jag känt ett stort stöd i. Där är
inte bara information utan också lite personligt och peppande. Det blir inte bara en dator
som jag kommunicerar med, så det tycker jag är väldigt viktigt. (I1)

Känslan av närvaro motiverades även med den möjlighet till kontakt som hela tiden finns
i en kursyta. Att kunna ställa frågor oberoende av tid och få snabb respons ansågs bidra
till en hög känsla av närvaro.
Jätteviktigt. Att läsa på distans innebär ju att vi inte träffar er, men att då kunna få snabb
respons iallafall och så, det tycker jag är skönt. (I1)

Bild 6

72,2 % av informanterna upplevde att relationen mellan lärare och student påverkar lärandet i hög eller mycket hög grad (se bild 6).

Relationerna i kursytan ansågs vara av en mer personlig karaktär än tidigare upplevelser
av campusförlagda studier.

Analys

Ja, konstigt nog, för det låter ju konstigt, men man får en mer personlig kontakt kanske. Tillexempel vid litteraturseminarierna. Det kändes ju som mer personligt än när man sitter i en
(seminariegrupp) ... fast man inte ser er så tycker man ju, nej men du skriver dina meddelanden och seminarieledarna skriver sina, ja, det känns faktiskt mer personligt. Det trodde jag
aldrig att jag skulle uppfatta det så. (I3)

I detta avsnitt analyseras resultatet av den empiriska undersökningen med stöd av litteraturen i forskningsöversikten. Som analysredskap används Universal Design for Learnings tre principer för ett tillgängligt lärande. Principerna, som beskrivits i forskningsöversikten, handlar om:
1. Hur läraren presenterar information för att möjliggöra lärande, eftersom det inte
finns ett sätt som passar alla studenter måste läraren presentera information på
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olika sätt och genom olika media. Igenkänning är viktig för att omvandla ny information till kunskap.
2. Hur studenter tar till sig och bearbetar den information som presenteras. Hur de
ges möjlighet att kommunicera sin kunskap för att visa vad de kan.
3. Hur studenter motiveras, vikten av att lärandet ska vara engagerande och motiverande. Principen handlar dels om studentens inre drivkraft, dels om samarbete och
kommunikation. (http://www.udlcenter.org/)
En primär förutsättning för ett tillgängligt lärande är möjligheten för studenter att ta sig
runt och orientera sig i kursytan. Enligt informanterna bidrog den i förväg utlagda instruktionsfilmen och det upplevda stödet från kursansvarig i hög grad till att göra kursytan till en tillgänglig lärmiljö. Detta styrks av Elmgren och Henriksson (2013) som menar
att det initiala stödet där studenterna får hjälp att logga in och orientera sig i kursytan är
en grundförutsättning för att skapa ett studentaktivt lärande på nätet.
Utifrån resultatet går det att skönja att igenkänning är något som värderas högt av informanterna och möjligheten att få kommunicera ny kunskap utifrån tidigare erfarenhet anses dels bidra till ett ökat lärande, dels till att höja motivationen. Resultatet styrks av Elmgren och Henriksson (2013) som menar att undervisningen måste vara i dynamisk samverkan med studenterna då varje student är unik och baserar sitt lärande på den egna
förförståelsen.

Möjligheten att i förväg få ta del av det som ska behandlas vid efterföljande seminarium
påverkar enligt informanterna såväl det egna lärandet som de efterföljande diskussionerna positivt och informanterna upplevde även att de genom detta arbetssätt kunde vara
mer aktiva vid det efterföljande seminariet. Det studentaktiva lärandets positiva effekter
styrks av Biggs och Tang (2011); Crews och Butterfield (2014) och Dell, Dell och
Blackwell, (2015) och Crews och Butterfiels (2014) menar dessutom att flippade aktiviteter bidrar till att fördjupa det efterföljande seminariet till att mer handla om interaktion
istället för instruktion.
Repeterbarheten, möjligheten att gå tillbaka och titta på utlagd information i kursytan,
skattades högt och informanterna ansåg att denna möjlighet bidrog till en ökad förståelse
vilket underlättade deras lärande. Resultatet styrks av Rose et. al. (2006) som menar att
föreläsningar som läggs ut på nätet blir mer tillgängliga än traditionella föreläsningar eftersom studenter kan gå tillbaka och titta på dem flera gånger.

Informanterna skattade möjligheten att få ta del av information på olika sätt och via olika
media högt. Enligt Elmgren och Henriksson (2014) måste undervisningen vara i dynamisk
samverkan med studenterna och ett sätt att möjliggöra detta kan vara att erbjuda alternativa sätt att ta in information eftersom detta möjliggör för alla studenter att ”lära och
visa vad de kan på olika sätt” (ibid, s. 57). Även Dell, Dell och Blackwell (2015) påtalar
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vikten av att information presenteras både auditivt och visuellt för att möjliggöra lärande
för alla.

Enligt Bjessmo och Karlsson (2008) begränsas kommunikationen i en kursyta till övervägande del till att utgöras av ”texter som talar till texter” (s. 70). Trots detta anger informanterna att relationerna i kursytan präglas av personlighet och informanterna i fokusgruppen anger att det funnits tillfällen då de känt sig bekräftade som människor vilket
skulle kunna tolkas som att förutsättningar för det som Aspelin (2015) beskriver som genuina möten skulle kunna finnas i en kursyta.

För att möjliggöra för alla studenter att kommunicera sin kunskap för att visa vad de kan
har skriftliga moment varvats med muntliga vilket är i likhet med vad Elmgren och Henriksson (2013) förespråkar. Litteraturseminarierna har varit tillfällen där texter i enlighet
med det Bjessmo och Karlsson (2008) beskriver ”talat till texter” medan de muntliga examinationerna har kommunicerats muntligt via inspelade film- eller ljudfiler. Endast 44.4
% av informanterna upplevde dock att litteraturseminarierna i hög eller mycket hög grad
bidrog till att fördjupa deras förståelse för kurslitteraturen vilket var något förvånande,
inte minst då Rose et. al. (2006) menar att gruppdiskussioner bidrar till ett samlärande
där ny kunskap konstrueras vilket i sig kan ge en ökad förståelse för det som litteraturen
förmedlar. Även Bjessmo och Karlsson (2008) menar att det gemensamma lärandet har
stor påverkan på det individuella lärandet och när studenterna genom text får syn på
varandras tankar sker ett lärande och förståelse skapas. I fokusgruppsintervjun påtalades
dock fördelarna med att få ta del av andras perspektiv för att nå en fördjupad kunskap
och här beskrevs även såväl aha-upplevelser som tankevändor. En möjlig förklaring till
att såväl litteraturseminarierna som de allmänna diskussionstrådarna inte skattades
högre i enkäten kan vara det faktum att närvaron i seminariegrupperna varierade stort
och i fokusgruppen uttalades en frustration över att de egna förväntningarna på studiekamraternas deltagande inte alltid överensstämde med det faktiska deltagandet.
Vid de muntliga examinationerna kunde studenterna välja mellan att spela in ett olistat
Youtubeklipp eller göra en ljudinspelning i Audacity. Tanken med valmöjligheten var att
studenterna själva skulle få välja det sätt som de kände sig mest bekväma med att använda. 68.5 % av informanterna angav att denna valmöjlighet i hög eller mycket hög grad
bidragit till att underlätta redovisningen. En möjlig förklaring till det något medelmåttliga
resultatet kan vara att det vid fokusgruppsintervjun framkom en viss frustration över att
de muntliga examinationerna inte upplevdes som alltigenom muntliga då informanterna
ansåg att redovisningsformen krävde någon form av skriftligt manus. Ytterligare en tänkbar anledning skulle kunna vara att presentationerna spelades in och därmed antog formen av monolog istället för dialog.

Enligt Aspelin (2015) utgår relationell pedagogik från tesen att människan ”måste relatera sig till omvärlden för att kunna prestera” (Aspelin, 2015, s. 14). Dell, Dell och
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Blackwell (2015); Rose et. al. (2006); Biggs och Tang (2011), Jaldemark, Lindberg och
Olofsson (2005), Heide (2005) och Elmgren och Henriksson (2013) talar alla om interaktion och kommunikation som väsentliga komponenter för lärande och enligt mitt sätt att
tolka den tredje av Universal Design for Learnings principer är relationer, kommunikation och interaktion en grundförutsättning för att stärka studenters inre motivation. Något
som styrker denna tolkning är det som framkommer i resultatet från såväl enkät som fokusgruppsintervju, nämligen att informanterna upplever att motivationen stärks av det
upplevda stödet från kursansvarig och seminarieledare. De anger att de känt sig sedda
och bekräftade och att kommunikationen varit personlig och ”peppande” vilket i sig anses
ha bidragit till att stärka relationen mellan student-lärare till att bli mer personlig än det
som informanterna upplevt vid tidigare campusförlagda studier. Detta är något som
styrks av Biggs och Tang (2011) som menar att vissa lärare och studenter upplever att de
får en närmare relation över nätet än öga mot öga. Ovanstående styrks även av Elmgren
och Henriksson (2013) som menar att ett gott lärandeklimat skapas genom att läraren
agerar på ett sådant sätt att studenterna upplever sig sedda och lyssnade på. Även Biggs
och Tang (2011) menar att lärandet gynnas av att läraren är personlig utan att för den
skull vara privat.
Samtidigt som kontakten mellan lärare och student är viktig så påtalar såväl informanter
som Biggs och Tang (2011) vikten av kontakt studenter emellan. Av resultatet framgår att
informanterna upplever att möjligheten till kommunikation studenter emellan existerar
i kursytan, dock inte i den omfattning som den mellan student-lärare. Svaret är något förvånande då studenterna i realiteten har tillgång till flera olika forum för kommunikation.
Dock bör det poängteras att dessa forum inte utnyttjats i någon större utsträckning och
vid fokusgruppsintervjun framkom det att informanterna värderade det faktum att forumen fanns högt men möjligheten till reflektion och samlärande lägre eftersom de inte utnyttjat dessa forum i någon större omfattning. Som anledning till det låga utnyttjandet
angavs en osäkerhet över hur de allmänna diskussionstrådarna skulle användas beroende på en bristande tidigare erfarenhet av kommunikation via nätet. Dell, Dell och
Blackwell (2015) påtalar, utifrån Universal Design for Learnings tre principer, vikten av
igenkänning. På grund av informanternas bristande tidigare erfarenhet kan igenkänningsfaktorn sägas vara låg vilket försvårar omvandlingen av information till kunskap och
detta kan antas spela en relativt stor roll för utfallet. Frågan är om resultatet hade blivit
annorlunda om kursansvarig hade promotat dessa forum i högre grad och vid fler tillfällen. Som det var nu fick studenterna information om de allmänna diskussionstrådarna
och dess användning vid två tillfällen. Båda tillfällena när informationen gavs var dock i
uppstarten av kursen och mängden information vid dessa tillfällen kan också ha spelat
roll för hur tillgänglig informationen faktiskt blev i realiteten. En annan möjlig förklaring
till varför kommunikationen mellan student och lärare upplevdes fungera bättre än kommunikationen studenter emellan kan i grunden handla om prioritering från studenternas
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sida. I realiteten fanns det fler kommunikationskanaler studenter emellan än mellan student och lärare vilket borde borgat för en god kommunikation studenter emellan. Dock
går det inte att bortse ifrån att läraren, utifrån sin roll, antas har mer kunskap än studiekamraterna vilket kan få till följd att denna relation prioriteras framför relationen studenter emellan om studenterna inte sedan tidigare är vana vid ett studentaktivt arbetssätt
där diskussion studenter emellan är en naturlig del.

Slutsatser

Nedan görs ett försök att, utifrån rapportens syfte och problemformulering, besvara hur
studenter resonerar runt sina upplevelser av tillgänglig undervisning i mötet mellan kursyta och studenter med särskilt avseende på informativ och kommunikativ tillgänglighet.
•

•

•

Utifrån informanternas svar framträder bilden av en kursyta som uppfattas som
informativt tillgänglig. Informanterna upplever att igenkänningsfaktorn är hög
och att deras förkunskap tas tillvara och används som verktyg för att omvandla ny
information till kunskap. Att information presenteras på olika sätt och genom olika
media uppskattas och anses göra informationen tillgänglig för alla studenter oberoende av lärprofil. De flippade aktiviteterna och repeterbarheten, möjligheten att
gå tillbaka och titta på utlagt material, anses dels fördjupa förståelsen och därmed
lärandet, dels möjliggöra för ett mer studentaktivt arbetssätt vid de efterföljande
seminarierna med fördjupade diskussioner och mer interaktion som följd.
Utifrån informanternas svar framträder bilden av en kursyta där den kommunikativa tillgängligheten varierar. Kommunikationen mellan lärare och student anses
ha en hög grad av tillgänglighet, mycket beroende på en hög känsla av lärarnärvaro, möjlighet till snabb respons, ”peppning” och ett personligt bemötande vilket
i sig lett till en känsla av inre motivation hos informanterna. Kommunikationen
studenter emellan har inte upplevts som alltigenom tillgänglig. Visserligen har informanterna skattat att möjligheten till kommunikation och diskussion studenter
emellan finns i kursytan i hög grad men då möjligheten inte utnyttjats optimalt har
effekterna av samlärande och gemensam reflektion begränsats. Svaren i undersökningen visar att studenternas upplevelse av hur de ges möjlighet att kommunicera sin kunskap och visa vad de kan brister i tillgänglighet. De muntliga examinationerna har i realiteten inte upplevts som alltigenom muntliga då informanterna
ansetts sig behöva ett skriftligt stödunderlag vid redovisningen. Den inspelade redovisningsformen har även gjort att den muntliga delen mer antagit formen av
monolog än dialog.
Avslutningsvis skulle en försiktig slutsats utifrån informanternas svar kunna göra
gällande att personliga relationer är betydelsefulla för studenters inre motivation
vilket i sin tur är en förutsättning för ett tillgängligt lärande.
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Diskussion
I följande avsnitt diskuteras de resultat som anses relevanta utifrån studiens syfte och
problemformulering på ett fördjupat sätt. Vidare förs en diskussion över den använda
metoden, tillämpning och avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning.

Diskussion av resultat

Vid resultatredovisningen framgick det att informanterna skattade upplevelsen av seminarieledarens närvaro som en viktig förutsättning för deras eget lärande vilket kan tolkas
som att upplevelsen av lärarens närvaro påverkar studentens inre motivation. Frågan är
om den upplevda närvaron även innefattar upplevelsen av genuina möten eller mer primärt handlar om möjligheten till snabba svar på frågor. För att få svar på detta hade ytterligare fördjupande intervjuer behövt göras vilket rapportens omfattning inte medgett.
Det som talar för de genuina mötena är dock studenternas upplevelse av personlighet i
såväl kommunikation som kursinformation vilket är något som såväl Elmgren och Henriksson (2013) som Biggs och Tang (2011) påtalar som viktigt för att relationer ska
skapas. Informanterna påtalar vikten av personlighet i mötet mellan lärare och student
vilket skulle kunna tolkas som en efterfrågan av ett genuint möte, en subjekt-subjekt relation (Aspelin, 2015). En student anger vid fokusgruppsintervjun att hon upplever att
informationen som läggs ut i kursytan är personlig och peppande vilket gör att hon upplever att informationen riktar sig till henne som person. Det blir enligt studenten inte enbart en dator som hon kommunicerar med. Detta kan tolkas som att studenten upplever
mötet som personligt vilket gör att hon känner sig bekräftad. En annan student påtalar
personligheten i kommunikationen mellan lärare och student och anger ett specifikt tillfälle då hon kände sig lyssnad på och bekräftad som människa. En försiktig tolkning
skulle möjligen kunna förklara dessa tillfällen som goda förutsättningar för att Jag-Du möten ska uppstå. Enligt Aspelins (2005, 2015) referering av Buber så är det avgörande för
om relationen är av slaget Jag-Du eller Jag-Det inte karaktären av motparten i sig utan
istället förbindelsen mellan Jaget och motparten.
Studenterna påtalade det studentaktiva arbetssättet som något positivt vilket också
styrks av Biggs och Tang (2011); Crews och Butterfield (2014) och Dell, Dell och
Blackwell, (2015). Den positiva inställningen till trots användes inte de allmänna diskussionsforumen i någon större utsträckning vilket kan anses som förvånande då samtliga informanter är yrkesverksamma lärare och därmed troligtvis medvetna om det studentaktiva lärandets positiva effekter. Möjligtvis kan det vara så att de inte per automatik ser
varandra som resurs utan istället värderar närheten till läraren högre vilket kan göra att
kontakten mellan student och lärare prioriteras framför kontakten studenter emellan.
Frågan är, i likhet med det som behandlats i analysen, om utfallet hade blivit annorlunda
om kursansvarig hade promotat de allmänna diskussionstrådarna i högre grad och vid
fler tillfällen. Naturligtvis måste även vikten av igenkänning (Elmgren & Henriksson,
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2013; Rose et. al., 2006; Dell, Dell & Blackwell, 2015; http://www.udlcenter.org/) tas i
beaktande. När studenterna, helt eller delvis, saknar tidigare erfarenhet av att kommunicera via nätet kan det påverka deras möjlighet att se fördelarna med detta. Elmgren och
Henriksson (2013) påtalar vikten av att läraren hjälper studenterna igång i kursytan och
för att ytterligare möjliggöra kommunikationen studenter emellan kunde studenterna,
med facit i hand, fått en inledande uppgift där de fick träna på att kommunicera med
varandra i de allmänna seminarietrådarna under lärarnas guidning. Detta hade troligtvis
gjort att studenterna känt sig mer trygga i användandet av seminarietrådarna vilket i sin
tur borde bidra till ett högre deltagande.
Även om litteraturseminarierna enligt informanterna bidragit till såväl tankevändor som
aha-upplevelser så skattades möjligheten till ett fördjupat lärande i dessa trådar trots det
relativt lågt och anledningen ansågs vara det varierade deltagandet. Resultatet belyser
vikten av precisa och konkreta instruktioner vid nätbaserade aktiviteter. Det räcker inte
att studiens syfte och genomförande beskrivs, läraren måste också förtydliga hur ofta och
hur mycket studenten förväntas delta i aktiviteten för att ett optimalt lärande ska uppnås.
Informanternas svar gör gällande att en god möjlighet till kommunikation i kursytan är
en gynnande faktor vid lärande vilket styrks av bland annat Elmgren och Henriksson
(2013). Huruvida kommunikationen sker verbalt eller via text verkar av resultatet att
döma spela mindre roll så länge studenterna känner sig trygga i formen för kommunikation och strukturen är konkret och tydlig.

Strategierna, hur studenter ges möjlighet att kommunicera sin kunskap för att visa vad de
kan, skattades inte högt av informanterna och de anpassningar som gjorts i kursytan i
form av varierade examinationsformer och delvis flexibla muntliga examinationer värderades inte så högt som förväntat. Detta var intressant och visar på det faktum att läraren
inte alltid kan se var barriärerna för lärandet uppstår. För att få möjlighet till detta måste
lärandet istället ses och förstås utifrån studenternas synvinkel. Det faktum att de muntliga
examinationerna inte upplevdes som alltigenom muntliga, då informanterna upplevde att
de behövde ett manus för att kunna genomföra examinationen, måste tas i beaktande liksom reflektionen över att undervisningsformen mer bidrog till monolog än dialog. En möjlig utveckling skulle kunna vara att genomföra de muntliga examinationerna via exempelvis Adobe connect i realtid. Cousin (2009) påtalar positiva effekter av nätdiskussioner i
realtid och det skulle kunna antas att studenternas upplevelse av examinationen som
muntlig skulle stärkts då möjligheten till diskussion skulle finnas. Upplevelsen av att behöva manus eller stödanteckningar kan dock aldrig riktigt förbigås, men då dessa anteckningar vid muntliga examinationer endast är för eget bruk behövs ingen hänsyn till formen för det akademiska skrivandet tas vilket i sig borde göra att upplevelsen av examinationen som muntlig ändå borde kunna infinnas.
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Metoddiskussion
Den valda metoden kan sägas ha fungerat på så sätt att syfte och problemformuleringar
har kunnat besvaras. Det kan dock vara rimligt att anta att studiens validitet hade ökat
om fokusgruppsintervjuerna hade bytts ut mot enskilda djupintervjuer där varje informant fått uttrycka sin åsikt utan påverkan av andra vilket inte kan garanteras i fokusgrupper då sammansättning och intern dynamik i gruppen kan påverka svaren (Cousin, 2009).

Valet att inledningsvis göra en enkätundersökning kan ifrågasättas utifrån rapportens
syfte och frågeställning men motiveras med studiens utgångspunkt i Universal Design for
Learning där tillgängligheten för ALLA studenter är primär (Rose et. al. 2006). Forskarens
avsikt var att genom enkäten skaffa sig en generell överblick över hur majoriteten av studenterna resonerade runt sina upplevelser av att studera i den lärmiljö som kursytan utgjorde för att på så sätt ha det som utgångspunkt vid fokusgruppsintervjun. Undersökningen bör därför ses som kvalitativ trots den inledande enkätdelen. Det faktum att enkäten var utformad så att svaren behandlades konfidentiellt kan, med tanke på forskarens
dubbla roller i egenskap av både kursansvarig och forskare, anses vara positiv då risken
för intervjuareffekt, att intervjuaren genom sin närvaro påverkar svaren, minimeras (Bryman, 2011).
Det faktum att ingen pilotstudie gjordes kan med facit i hand sägas vara negativt då det
vid granskningen av enkätsvaren upptäcktes att några frågor var snarlika medan ytterligare någon fråga saknades, men då granskningen av enkätsvaren gjordes innan genomförandet av fokusgruppsintervjun kunde den saknade frågan täckas in i intervjun. Det faktum att informanterna inte fick tillgång till intervjufrågorna i förväg, eftersom frågorna
utgick från enkätsvaren, måste tas i beaktande och möjligheten finns att svaren hade blivit
mer uttömmande om informanterna fått tillgång till frågorna i förväg. Enligt Cousin
(2009) måste forskaren ta hänsyn till dynamiken i gruppen och relationen mellan moderator och deltagare och här måste forskarens dubbla roller, i egenskap av kursansvarig
och forskare, beaktas då svaren vid fokusgruppsintervjun kan ha påverkats.

Tillämpning

Resultatet i denna rapport kan tänkas vara av intresse för lärare inom högre utbildning
och förhoppningen är att det kan utgöra inspiration vid utformandet av framtida nätbaserade distansutbildningar.

Fortsatt forskning

En möjlighet till fortsatt forskning i ämnet skulle kunna vara att undersöka hur den informativa och kommunikativa tillgängligheten i campusförlagda studier kan utvecklas utifrån Universal Design for Learning.
26

Referenser
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Aspelin, J. (2005). Den mellanmänskliga vägen: Martin Bubers relationsfilosofi som
pedagogisk vägvisning. Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion.
Aspelin, J. (2015). Inga prestationer utan relationer – studier för pedagogisk socialpsykologi. Malmö: Gleerups.
Aspelin, J. & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups
Biggs, J. & Tang, C. (2011) Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: McGraw-Hill/society for Research into Higher Education & Open University
Press.
Bjessmo, L-E. & Karlsson, U. (2008). Länkar i lärandets kedja – Om nätbaserat och
interaktivt lärande. Stockholm: Liber.
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB.
Cousin, G. (2009). Researching learning in higher education: an introduction to
contemporary methods and approaches. New York: Routledge.
Crews, T. & Butterfield, J. (2014). Data for flipped classroom design: Using student feedback to identify the best components from online and face-to-face classes. Higher
Education Studies, 4(3). Från http://scholar.google.se/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dsv%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1%26scioq%3DCr
ews,%2BT.,%2B%2526%2BButterfield,%2BJ.%2B(2014).%2BData%2Bfor%2Bflipped%2Bclassroom&citilm=1&citation_for_view=bG1ptiIAAAAJ:u5HHmVD_uO8C&hl=sv&oi=p .
Dell, C-A., Dell, T-F & Blackwell, T-L. (2015). Applying Universal Design for Learning in Online Courses: Pedagogical and Practical Considerations. The journal of
educators Online-JEO, 13 (2). Från http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.hkr.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=1c5a77d0ebc1-4ed9-949f-6139072903f4%40sessionmgr110&hid=116http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=4b469f0b-4acc-4c78-9c6ac0acfdbcff81%40sessionmgr4001&hid=4114
Elmgren, M. & Henriksson, A-S. (2013). Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur.
Heide, M. (2005). Kommunikationsperspektiv och gemenskapers lärande. I Jobring, O. & Carlén, U. (Red.), Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet (s.
33-49). Lund: Studentlitteratur.
Högskolan Kristianstads Tillgänglighetsplan (2014/2015).
27

•

•
•
•

•

•

•
•

Jaldehag, J., Lindberg, O. & Olofsson, A. D. (2005) Att förstå hur man deltar via
redskap i en lärgemenskap. I Jobring, O. & Carlén, U. (Red.), Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet (s. 109-141). Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.
Rose, D-H., Harbour, W-S., Johnston, C-S., Daley, S-G & Abarbanell, L. (2006) Universal Design for Learning in Postsecondary Education: Reflections on Principles
and their Application. Journal of Postsecondary Education and Disability, 19 (2).
Från http://eric.ed.gov/?id=EJ844630
SFS: 2008:567. Diskrimineringslagen. Hämtad: 6 november, 2015, från Riksdagen,
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
SÖ 2008:26. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och
fakultativt protokoll till konventionen. Hämtad 2 december, 2015, från Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/contentassets/f6446d9266db46dea0e0e58cd6d53a97/konvention-om-rattigheter-forpersoner-med-funktionsnedsattning-och-fakultativt-protokoll-till-konventionenom-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
Trost, J. (2015). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet

28

Bilagor
Bilaga 1
Enkät
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Utvärdering SP110U
Hej och tack för att du vill ta dig tid att besvara denna enkät. Samtliga frågor i formuläret ska
besvaras utifrån den kurs du läser nu (sp110u). Med kursyta avses den plats i lärplattformen
It´s Learning som vi använder oss av. Inledningsvis presenteras några övergripande frågor
och därefter formuleras frågorna utifrån tre huvudteman: 1. Relationer och närvaro 2. Möten
och dialog och slutligen 3. Lärande.

Inledande frågor
Vilken ålder är du i?
20-30 år
31-40 år
41-50 år
51-65 år

Hur många års yrkeserfarenhet har du?
0-5 år
6-10 år
11-15 år
mer än 15 år

Till vilken grad upplever du kursytan som en tillgänglig
lärmiljö?
1
Inte alls

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Relationer och närvaro
Nedan följer några påståenden som du ska ta ställning till. Avslutningsvis återfinns en
öppen fråga där du har möjlighet att utveckla dina svar (valfritt)

Relationen mellan lärare och student påverkar lärandet
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Relationen mellan dig och din seminarieledare har betydelse
för ditt lärande
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Relationen mellan dig och dina studiekamrater har betydelse
för ditt lärande
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Kursansvarigs närvaro i kursytan har betydelse för ditt
lärande
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Kursansvarig är närvarande i kursytan
1
Inte alls

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

grad

Seminarieledarens närvaro i kursytan har betydelse för ditt
lärande
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Seminarieledaren är närvarande i kursytan
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjlighet att utveckla dina svar (valfritt)
Ditt svar

Möten och dialog
Nedan följer några påståenden som du ska ta ställning till. Avslutningsvis återfinns en
öppen fråga där du har möjlighet att utveckla dina svar (valfritt)

Möjligheten till kommunikation och diskussion i kursytan är
viktig
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjligheten till kommunikation och diskussion finns i
kursytan
1
Inte alls

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Ditt lärande påverkas av möjligheten till kommunikation och
diskussion i kursytan
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjligheten till kommunikation och diskussion i kursytan
påverkar ditt lärande positivt
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Kursytan möjliggör för samtal mellan studenter
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Kursytan möjliggör för samtal mellan student och lärare
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Den allmänna diskussionstråden möjliggör till
kommunikation och diskussion studenter emellan
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Den allmänna diskussionstråden möjliggör till reflektion
studenter emellan
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Den allmänna diskussionstråden (seminariegrupp) möjliggör
till kommunikation mellan studenter i samma
seminariegrupp
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Den allmänna diskussionstråden (seminariegrupp) möjliggör
till reflektion mellan studenter i samma seminariegrupp
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Diskussionstrådarna är en viktig förutsättning för ditt
lärande
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Litteraturseminarierna i trådar bidrar till en fördjupad
förståelse av kurslitteraturen.
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjligheten att ta del av studiekamraters
examinationer/presentationer (delprov 2) bidrar till ditt
lärande
1

2

3

4

5

6

I mycket hög
grad

Inte alls

Nedan följer några frågor gällande handledning i trådar i
kursytan
Handledningen möjliggör till kommunikation runt uppgiften
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Handledningen underlättar genomförandet av uppgiften
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjlighet att utveckla dina svar (valfritt)
Ditt svar

Lärande
Nedan följer några påståenden som du ska ta ställning till. Avslutningsvis återfinns en
öppen fråga där du har möjlighet att utveckla dina svar (valfritt)

Möjligheten att i förväg, innan undervisningstillfället, titta på
inspelade filmer (kursintroduktion och "Inför handledning av
delprov 5") som ligger ute i kursytan, bidrar till att göra
undervisningen tillgänglig
1
Inte alls

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Möjligheten att innan undervisningstillfället titta på
inspelade filmer bidrar till en ökad förståelse
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjligheten att innan undervisningstillfället titta på
inspelade filmer påverkar ditt lärande positivt
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjligheten att innan undervisningstillfället titta på
inspelade filmer bidrar till att fördjupa diskussionerna vid
undervisningstillfället
1

2

3

4

5

6

Inte alls

I hög grad

Möjligheten att gå tillbaka och titta på inspelade filmer flera
gånger bidrar till en ökad förståelse
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjligheten att gå tillbaka och titta på instruktioner flera
gånger påverkar ditt lärande positivt
1
Inte alls

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Filmerna har bidragit till att fördjupa efterföljande
diskussioner
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Alternativ 1

Inför föreläsningar läggs underlag i form av Powerpoints
ut i kursytan. Tanken med detta är att du som student
ska ha möjlighet att titta på det utlagda materialet innan
föreläsningen och därmed få en viss förförståelse för
vad föreläsningen ska handla om.
Ovanstående möjlighet gör det lättare att aktivt delta i
undervisningen
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Att få powerpointen utlagda i förväg gynnar ditt lärande
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Möjligheten att i förväg läsa igenom powerpointen bidrar till
att fördjupa diskussionerna vid föreläsningen
1
Inte alls

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Det faktum att du till viss del kunde välja examinationsform
av delprov 2 (Youtube alt. Audacity) underlättade din
redovisning
1

2

3

4

5

6
I mycket hög
grad

Inte alls

Vissa moment läggs ut i kursytan dels i textform men också
som film (kursanvisningar och "Inför handledning av delprov
5") vilket underlättar ditt lärande
1

2

3

4

5

6

Inte alls

I mycket hög
grad

Till sist: Hur kan kursytan utvecklas för att den
kommunikativa tillgängligheten ska öka?
Ditt svar

SKICKA
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning Användarvillkor - Ytterligare villkor

Bilaga 2
Hej!

Inom ramen för dels en projektutbildning, dels en undersökning
om tillgänglighet i verksamhetsförlagda utbildningar vid Högskolan Kristianstad, kommer jag att undersöka hur studenter
upplever tillgängligheten på webbaserade delar av utbildningen. Då stora delar av din utbildning bedrivs via nätet ingår
du i en viktig målgrupp för min undersökning. Jag skulle därför
uppskatta om du vill delta i nedanstående.

Som ett första led har jag för avsikt att skicka ut en webbenkät
som jag hoppas att du vill svara på. Nämnda enkät besvaras via
en webblänk som du får i ett mail i slutet av november. Deltagandet kommer endast att ta några minuter av din tid i anspråk
och dina svar kommer att hanteras konfidentiellt.
I ett andra led, och för en fördjupad förståelse, kommer jag att
samla några studenter till en fokusgruppsintervju via Adobe
Connect. Denna intervju beräknas ta max. 45 minuter.

De Forskningsetiska principerna tas i beaktande genom att ditt
deltagande är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta. Som deltagare är du garanterad anonymitet och det insamlade materialet kommer endast att användas för nämnda
projekt (Vetenskapsrådet, 2011).
Med vänlig hälsning och en önskan om ett högt deltagande.
Linda Plantin Ewe

Vetenskapsrådet, 2011. God forskningssed.
Stockholm:Vetenskapsrådet.
30

Jag kan tänka mig att delta i enkätundersökningen gällande tillgänglighet på distansutbildning
Namn

Mailadress

31
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Jag kan även tänka mig att delta i en efterföljande fokusgruppsintervju via nätet om ca. 45 minuter.
Namn

Mailadress

33
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