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Sammanfattning
Högskolor och universitet använder i dag webbaserade system i allt större
utsträckning för att underlätta distansstudier, men också som ett
komplement för de studenter som studerar på campus. Högskolan
Trollhättan/Uddevalla (HTU) har utvecklat DisCo, ett system som
möjliggör kommunikation mellan studenter och lärare samt
kommunikation mellan studenter. Vårt syfte var att på uppdrag av ITenheten vid HTU undersöka studenternas uppfattning av DisCo som
verktyg för kommunikation. Vi valde att söka svar på våra frågor genom en
webbenkät. Enkäten bearbetades noga innan den publicerades på
Studentportalen vid HTU. Där hade samtliga studenter vid HTU möjlighet
att besvara enkäten. Vi har genomfört en omfattande litteraturstudie för att
finna relevanta teorier men också tagit hjälp av sökmotorer på Internet.
Resultatet påvisade att studenterna vid HTU var över lag nöjda med DisCo
som verktyg för kommunikation. Resultaten visade också på att DisCo inte
används vid kommunikation mellan student och student i samma
utsträckning som annan kommunikation exempelvis den mellan lärare och
student. Svaren avspeglade också skillnader i hur DisCo används mellan
olika lärare men också olika institutioner.

Nyckelord: kursplattform, VLE, användbarhet, distansutbildning, interaktion,
kommunikation, kommunikationsverktyg

Abstract
Universities all over the world today use web based systems to a larger
extent to help with distance education but also as a complement for
students on campus. The University of Trollhättan/Uddevalla (HTU) has
developed a system called DisCo, a system that makes communication
possible between teachers and students and student to student. Our
purpose was to, on behalf of the IT-department at HTU, examine the
students’ perception of DisCo as a tool for communication. To answer our
question we used a website questionnaire. The questionnaire was carefully
processed before it was published on the student portal at the website of
HTU. At this site any student could answer our questionnaire. We have
gone through a wide study of literature to find relevant theories but we also
searched the Internet. The research showed that students at HTU were
largely satisfied with DisCo as a tool for communication. The result also
indicated that DisCo is not used to communicate between students in the
same extent as teachers to students. The answers also reflected the
differences in how DisCo is used between different teachers and different
institutions.

Key words: course platform, VLE, usability, distance education, interaction,
communication, communication tool
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1 Inledning
Distansutbildning är något som funnits länge. Redan på 1700-talet har man i
Boston
tillhandahållit
utbildning
per
post
i
stenografi
(Utbildningsdepartementet, 1998). I Sverige har distansundervisningen
utvecklats och växt, en av det stora inom området var Hans Hermod som
grundade en korrespondensskola i Malmö 1898. Distansutbildningen eller
korrespondensutbildningens storhet låg i att vuxna kunde utbilda sig utan
att komma i konflikt med sina arbetssysslor. Utbildning kunde ske
oberoende av tid och plats (Utbildningsdepartementet, 1998). Med åren har
möjligheter vid distansutbildning utvecklas i kapp med tekniken. Man har
använt sig av olika medium under årens lopp. Kassettband, video och radio
mm. Under de senaste årtionden har Internet och datorer kommit att bli ett
nytt kommunikativt medium (Falkheimer & Heide, 2003). Detta har också
medfört att användningen av datorer vid kommunikation även sker inom
traditionell utbildning.
Dagens akademiska institutioner förändras och använder sig idag i stor
utsträckning av Internet för att kunna tillhandahålla kurser på distans lika
väl som att förbättra kommunikation och tillgängligheten för
campusstudenter (Palloff, 1999). I dag används någon typ av elektroniskt
uppbyggda system inom utbildning av de flesta högskolor och universitet
världen över. Systemen kan bestå av olika dataprogram som skall ge
användare, studenter, lärare och administration ett Internetbaserat verktyg
för att hantera kursrelaterad information av olika slag (Myndigheten för
Nätuniversitetet, 2005). Detta ger fördelar så som minskad betydelse av rum
och tid samt att lärandet kan uppstå när studenten själv vill (Keller, 2005).
Sveriges högskolor och Universitet har inte någon gemensam standard idag
utan de olika systemens som används varierar (Myndigheten för
Nätuniversitetet, 2005).
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1.1 Bakgrund
HTU, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla etablerades 1990. Verksamheten
är organiserad i fyra institutioner, institutionen för ekonomi och informatik,
institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, institutionen för teknik,
matematik och datavetenskap samt institutionen för individ och samhälle.
HTU är också indelat i tre olika campus på tre olika orter, Trollhättan,
Uddevalla och Vänersborg. Antalet studenter vid HTU uppgår till närmare
10 000 och antalet anställda är ca 470 personer. Vid HTU bedrivs också
distansutbildning (flexibel utbildning) både som program och kurser. År
2004 var det 2508 studenter som studerade kurs eller program på distans
vid HTU.
Systemansvariga och IT-ansvariga på HTU har arbetat fram ett system som
används av studenter och lärare. Detta system kallas DisCo (även kallat
DisCo2) och är en vidareutveckling av ett tidigare system (även kallat
DisCo1). Vid utvecklingen av DisCo hade man som mål att skapa ett system
med bättre säkerhetsstruktur, stabilare scriptdesign och förbättrad
funktionalitet. DisCo skall hantera kommunikation mellan lärare och
studenter samt mellan studenter och studenter. Ytterligare mål med det nya
systemet var att göra det enkelt att använda och till viss del mer flexibelt.
Man ville därför se till att funktionerna är valbara, så att endast de
funktioner man väljer skall visas i gränssnittet. Under utvecklingens gång
har man haft ständig kontakt med en referensgrupp bestående av flera
lärare men endast en elevrepresentant. Nu vill man ta reda på studenternas
uppfattning av systemet men också öka kunskapen angående studenternas
upplevelser av lärarnas användning. Den nya versionen av DisCo har
använts av studenter sedan hösten 2003.

2 Syfte och problem
2.1 Syfte
Syftet med vår rapport är att undersöka studenters generella uppfattning
och användning av DisCo som kommunikationsverktyg. Vi vill även
studera eventuella skillnader i uppfattning och användning främst mellan
institutioner men också eventuella olikheter mellan distansstudent och
närstudent (campusstudent).
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2.2 Problemformulering
Idag saknas en uppfattning angående studenters användande och åsikter
om DisCo som verktyg för kommunikation. Vi formulerar därför vår
frågeställning på följande sätt:
Hur
uppfattar
studenter
kommunikationsverktyg?

vid

HTU

DisCo

som

IT-baserat

För att ta reda på studenternas uppfattning av DisCo preciserade vi ett antal
delfrågor till hjälp att undersöka detta:
•
•
•
•

Har lärarnas engagemang betydelse för användningen/uppfattningen av
DisCo?
Skiljer uppfattningen av DisCo beroende på institution eller campus?
Finns ett behov av nya funktioner i DisCo?
Upplever studenterna DisCo som användbart?

3 Metod
I detta kapitel redogör vi för den metod som använts vid genomförandet av
studien. Vi redogör för hur litteraturgranskning och datainsamling gått till.
Vidare kommer vi att utvärdera undersökningens validitet och reliabilitet.

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod
Den kvalitativa metoden används när man vill få en bättre förståelse av det
man undersöker (Holme & Solvang, 1997). I kvantitativa metoder är det
viktigt att informationen man samlar in är reliabel (pålitlig) men i en
kvalitativ metod har detta inte samma centrala betydelse då man snarare
söker en bättre förståelse för vissa faktorer (Holme & Solvang, 1997). Det
måste dock nämnas att nackdelen med denna metod är att den behandlar
ett färre antal svar men den ger samtidigt ett djupare innehåll (Holme &
Solvang, 1997). Medan den kvalitativa metoden inte använder sig av siffror
eller tal utan snarare resulterar i verbala formuleringar används den
kvantitativa metoden främst vid numeriska observationer eller sådant som
låter sig omvandlas i detta (Backman, 1998).
Enligt Holme & Solvang (1997) ska valet av metod ske utifrån den
problemformulering som ligger till grund för undersökningen. De
frågeställningar vår studie utgår ifrån kan naturligtvis besvaras genom en
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kvalitativ metod men då vi främst ville nå ut till många respondenter och
dra generella slutsatser samt avsåg att göra statistiska beräkningar från de
data vi samlade in fann vi att en kvantitativ metod var det lämpligaste
tillvägagångssättet.

3.2 Enkäten
För vår empiriska undersökning valde vi att utforma en webbenkät som
publicerades på Studentportalen vid HTU. En stor anledning till att vi valde
att göra just en webbenkät var att det gav oss möjlighet att kontrollera att
respondenten svarade på alla frågor och på så sätt minska eventuellt
bortfall på grund av ofullständigt besvarade enkäter. Vidare fördelar med
den här typen av enkät är att man kan minimera eventuella fel i samband
med dataregistreringen (Dahmström, 2000).
Vår enkät innehöll mest svarsalternativ vars svar enkelt kunde översättas
till numeriska data. Vi valde dock att komplettera enkäten med möjligheten
att låta respondenten svara fritt på ett antal frågor. Anledningen till en
sådan kombination var att vi ville få svar som individen själv formulerade
och inte påverkades av fördefinierade alternativ samt kunde tillföra en
djupare förståelse för eventuella tidigare svar. Det kan bli bekymmersamt
att intervjua det antalet respondenter vi ansåg oss behöva för ett relevant
resultat och då även distansstudenter ingår i vår urvalsgrupp kan det
uppstå ytterligare problematik då tekniken mellan de intervjuade skulle
skiljas åt och kanske resultera i en skillnad i svaren. Vi undviker också
problematik som eventuella styrningar av svaren då vi kanske har en
speciell underton och på så sätt påverka svaren.

3.3 Genomförande
Vi började vårt arbete med omfattande litteratursökning för att finna
relevant tidigare forskning inom ämnet, detta innefattade även sökning på
Internet. Vi skapade våra frågor och svarsalternativ till vår enkät utefter vår
frågeställning, det är viktigt att enkäten är utformad på rätt sätt (Holme &
Solvang, 1997). För att försäkra oss om att vi undersökte det vi ville
undersöka (validitet) och att vi gjorde detta på ett tillförlitligt sätt
(reliabilitet) arbetade vi igenom enkäten i en iterativ process med
synpunkter från vår handledare och vår uppdragsgivare.
Enkätformuläret inleddes med en kort förklaring av syftet med enkäten. Vi
kände också att det var vikigt att understryka vad vi menade med DisCo. Vi

__________________________________________________________________________________________

Anna Anderson, Catrine Andersson

4

Studenters uppfattning av DisCo – en kvantitativ studie av HTU:s kursplattform

valde att göra detta för att minimera risken att respondenten förväxlade
DisCo med Studentportalen. Vi försökte sedan konstruera frågorna så
tydligt som möjlig för att undvika feltolkningar och missförstånd. Enkäten
innehöll 25 frågor, där majoriteten besvarades genom att respondenten fick
välja mellan ett antal alternativ. Formuläret innehöll även fyra frågor där
respondenten hade möjlighet att med maximal 250 tecken svara fritt.
Enkäten skapades i HTML och svaren lagrades med hjälp av PHP i en
MySql-databas.
Eftersom vår enkät berörde samtliga studenter vid HTU kan man på ett bra
sätt nå ut till dessa genom att publicera enkäten genom Studentportalen. Dit
har enbart studerande vid HTU tillgång och man kan komma åt den vart
man än befinner sig rent fysiskt. Den blev på så sätt lika tillgänglig för
samtliga studenter vid HTU. Vid publicering fick vi hjälp av IT-enheten på
HTU som via ett meddelande på Studentportalen informerade om och
länkade till enkäten. Enkäten fanns också tillgänglig via länk från DisCo’s
startsida samt på HTU’s studentsida. När enkäten varit tillgänglig i sex
dagar skickades e-post till samtliga studenter för att återigen informera om
enkäten. Meddelandet skickades ut till totalt 11 121 e-postadresser,
anledningen att det fanns fler e-post adresser än studenter beror på att
tidigare studenter fortfarande har e-post. Då risken för att missa de
studenter som inte besöker Studentportalen regelbundet ansåg vi att vi
genom e-post kunde nå även dessa. Efter ytterligare fyra dagar togs enkäten
bort efter att då ha varit tillgänglig i tio dagar. De data som lagrats i
databasen importerades då till Microsoft Excel.

3.4 Population och urval
Vår studie gick ut på att undersöka hur studenter vid HTU uppfattar och
använder DisCo, populationen bestod därför av samtliga studerande vid
HTU. Vi valde att inte göra något urval utan gjorde enkäten tillgängliga för
hela målgruppen. Anledningen till detta val var att om man gör ett
slumpmässigt urval är risken stor att man missar personer i vissa
delgrupper av populationen (Dahmström, 2000). I vårt fall kunde detta ha
inneburit att vi missade studenter som använder DisCo regelbundet eller att
vi fick en ojämn fördelning mellan institutioner.

3.5 Bortfallsanalys
Totalt besvarades vår enkät av 416 respondenter vilket vi anser oss nöjda
med, då webbenkäter tenderar leda till ett stort bortfall på grund av
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tekniska problem eller ovana hos respondenten (Dahmström, 2000). Då vi i
det första skedet valde att via Studentportalen informera respondenterna
om undersökningen kan detta ha medfört att samtliga i målgruppen inte
fick information om undersökningen från början, då många kan ha undgått
meddelandet eller helt enkelt inte besökt Studentportalen. Det samma gäller
påminnelsen som skickades via e-post, då vi får räkna med att många
studenter inte läst sin e-post under de fyra dagar enkäten fanns tillgänglig
efter att meddelandet skickats ut. Tack vare att vi hade möjlighet att
kontrollera svaren innan de registrerades undveks bortfall till följd av
ofullständigt ifyllda formulär. Dock gjordes ingen kontroll av de öppna
frågorna då dessa var frivilliga att besvara. Detta gjorde att bortfallet på
dessa frågor blev betydligt större.
Vi hade också oturen att råka drabbas av tekniska problem, då den server
på vilken enkäten fanns upplagd gick ner det sista dygnet. Detta ledde
naturligtvis till ett ganska stort bortfall, då de studenter som ville besvara
enkäten inte hade möjlighet. Ett programmeringsfel resulterade i att svaren
på fråga 14 (se bilaga 1) blev felaktiga. Alla svar på denna fråga
registrerades som Nej, även om respondenten svarat Ja. Vi valde därför att
bortse från denna fråga.

3.6 Metodkritik
Metoden vi har använt oss av, vi syftar främst på användandet av en
webbenkät som publicerats på Studentportalen, kan göra så att man missar
de studenter som inte använder sig av DisCo eller Studentportalen så ofta.
Detta var också anledningen till att vi skickade ut e-post till samtliga
studenter vid HTU. På så sätt kunde vi nå de studenter som inte
uppmärksammat meddelandet om enkäten på Studentportalen. Vidare kan
kritik riktas mot att vi inte redan vid publicering av enkäten informerade
respondenterna via brev eller e-post, men vi ville först se om länken på
Studentportalen gav tillräckligt med underlag. Det finns också nackdelar
förknippat med webbenkäter som till exempel bortfall på grund av tekniska
problem. (Dahmström, 2000).
Vår enkät innehöll svar i form av kryssalternativ, betygsskalor samt fritext.
Detta kan ha gjort att vår enkät upplevdes som något svårare att besvara. Vi
anser dock att detta gav oss en bättre bild av det vi sökte, vi konstaterade
därför att fördelen vägde upp nackdelen. Vi upptäckte också brister i
utformningen av framför allt fråga 14 och 21 (se bilaga 1) där alternativet
”vet ej” borde ha funnits med. Vidare kunde vi ha skapat mer avancerade
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kontrollfunktioner för att kontrollera att svaren var rimliga samt kontroll av
att vissa frågor endast besvaras av dem som givit ett bestämt svar på en
tidigare fråga. Detta visade sig vid sammanställningen av resultatet inte ha
blivit ett problem. En risk med vår webbenkät var att samma respondent
kunde lämna svar mer än vid ett tillfälle, anledningen till att vi inte
åtgärdade denna risk med exempelvis registrering av e-postadress var att vi
ville behålla anonymiteten och inte riskera ytterligare bortfall, vidare ansåg
vi risken för att detta skulle inträffa var mycket liten.

3.7 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet avgörs av hur vår mätning utförs och av vår noggrannhet under
bearbetning av informationen (Holme & Solvang, 1997). Med validitet
syftar vi på att vi mäter det vi avser att mäta (Holme & Solvang, 1997). Hur
ser då validiteten och reliabiliteten ut i vår studie?
Det var för oss viktigt att enkäten utformades på ett bra sätt och att frågorna
verkligen besvarade det vi ville undersöka. Vi arbetade med dessa i en
iterativ process tills vi kände oss nöjda, vi tog också hjälp av andra som
exempelvis vår handledare och vår uppdragsgivare för att granska våra
frågor. Vi anser att vi faktiskt kunnat besvara vår frågeställning och att våra
enkätfrågor ledde oss fram till detta och anser också därför att vår
undersökning har en relativt hög validitet. Vi har i vår studie också försökt
att få en hög reliabilitet d.v.s. att vi har varit noga med vår sammanställning
av resultatet. Vi har inte kunnat genomföra vår undersökning vid fler
tillfällen, detta hade kunnat ge oss en indikation på reliabilitetsnivån. Vi har
däremot sökt i svaren för att se om respondenter svarat motstridigt, detta
hade kunnat tyda på en lägre reliabilitet men några sådana har vi inte
funnit. Precis som vi tar upp i tidigare avsnitt har vissa brister i vår enkät
uppmärksammats i efterhand. Vi syftar då främst på avsaknad av
alternativet ”vet ej” på två frågor samt en fråga som på grund av
programmeringsfel måste bortses ifrån. Detta har enligt oss gjort att vår
validitet men också reliabilitet påverkats negativt. Detta eftersom ett antal
respondenter kan ha påtvingats svar i brist på alternativ samt lett till en
minskad möjlighet att besvara en av studiens frågeställningar eftersom
frågan som berörde denna bortsågs ifrån.
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4 Teori
Vi kommer att i detta avsnitt att redogöra för de teoretiska perspektiven
angående områdena distanssystem, användbarhet, kommunikation,
interaktion samt tidigare studier. Avsnittet börjar med en genomgång av
olika benämningar på lärandeplattformar. Vidare tittar vi på användbarhet
samt kommunikation och interaktion för att avsluta med ett avsnitt
berörande tidigare studier. Dessa perspektiv ligger sedan till grund vid vår
diskussion och tolkning av resultatet.

4.1 Distanssystem
Det finns en rad olika benämningar på elektroniska lärandeplattformar
(Myndigheten för Nätuniversitetet, 2005). Det finns bland annat följande
benämningar på system:
LMS, Learning Management System
LCMS, Learning Content Management System
LMS, Liabrary Management System
CMS, Content Management System
CMS, Course Management System
VLE, Virtual Learning Environment
ILE, Inteactive Learning Lnvironment
CLE, Collaborative Learning Environment
Det är svårt att finna en skillnad mellan de olika systemen och dess
benämningar. Vi kommer att benämna DisCo som ett VLE utifrån Keller
(2005). I hennes licentiatavhandling konstaterar hon att ett VLE
tillhandahåller till största delen textbaserad kommunikation samt att
funktionerna till största delen också är till för kommunikation från lärare till
student. Detta stämmer enligt oss väl överens med DisCo.

4.1.1 DisCo
DisCo (Distance Courses) är ett webbaserat system utvecklat för aktiv
kommunikation och interaktion mellan lärare och studenter, men även
studenter emellan. Utvecklingen av DisCo startade redan 1997 och då i syfte
att vara till stöd i distansundervisningen (Svensson, 2002). Idag används
DisCo
inte
bara
inom
distansutbildningar
utan
är
ett
kommunikationsverktyg för de flesta kurser och program på HTU, såväl
distans- som campuskurser. DisCo erbjuder läraren möjligeter som att
publicera kursrelevant material på en för kursen unik webbsida, t.ex.
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litteraturlistor, kursbeskrivning och föreläsningsmaterial. Studenten får
genom DisCo exempelvis möjlighet att ladda upp inlämningsuppgifter,
göra gruppbokningar, diskutera och ta del av tentamensresultat. Systemet
är uppbyggt så att det är möjligt för lärare att anpassa kurssidan genom att
välja de funktioner som är relevanta för den aktuella kursen.
Exempel på funktioner i DisCo:
•
Inlämningsfunktion (asynkron)
Ger möjlighet för studenter att skicka in sina inlämningsuppgifter
både individuellt och i gruppform
•
Diskussionsforum (asynkron)
•
Lista på deltagande studenter (asynkron)
•
Information angående lärare på kursen (asynkron)
•
Tillgång till kursmaterial (asynkron)
Material som PowerPoint presentationer, dokument
•
Relevanta länkar (asynkron)
•
Schema (asynkron)
•
Kursplan/studieguide (asynkron)

4.1.2 VLE
VLE står för Virtual Learning Environments och kan användas vid flexibelt
lärande,
distansundervisning
eller
som
ett
komplement
för
campusstudenter. VLE kan definieras som en webbplattform som
tillhandahåller interaktion mellan lärare och studenter (Keller, 2005). Det
finns många fördelar med så kallade VLEs. Studenter kan få tillgång till
läromedel när som helst, man pratar också om en viss kostnadsreducering
för såväl institutioner som studenter. Som student då man inte behöver åka
till en specifik plats varje gång man vill komma åt material eller få hjälp. I
sin licentiatavhandling nämner Keller (2005) tre vanliga VLEs. Dessa VLEs
är WebCT, BlackBoard och PingPong, hon plockar fram de funktioner som
dessa system tillhandahåller. Funktionerna som nämns är följande:
•

Kursinformation, textbaserad information, kommunikationen sker
från lärare till student, det är asynkron kommunikation

•

Lektioner och föreläsningar, kan vara video, ljud eller textbaserade
lektioner, kommunikationen sker från lärare till student, det är
asynkron kommunikation
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•

Examinationer och utvärdering, tentamen och kursutvärdering,
kommunikationen sker från lärare till student, eller student till
lärare, det är asynkron kommunikation

•

Bibliotek, dokument och länkar, kommunikationen sker från lärare till
student, det är asynkron kommunikation

•

Nyhetsinformation, viktiga meddelanden, kommunikationen sker från
lärare till student, det är asynkron kommunikation

•

Kursdeltagare, kort presentation om lärare, studenter inklusive namn
adress och foto, kommunikationen sker från lärare till student,
student till lärare och student till student. Det är asynkron
kommunikation

•

Diskussionsforum, textbaserad diskussion med bifogade dokument,
kommunikationen sker från lärare till student, student till lärare samt
student till student. Det är asynkron kommunikation

•

Chat, textbaserad diskussion (realtid), kommunikationen sker från
lärare till student, student till lärare och student till student. Det är
synkron kommunikation

•

Frågor
(FAQ),
svar
på
vanligt
förekommande
frågor,
kommunikationen sker från student till lärare samt lärare till student,
det är asynkron kommunikation

•

Meddelande, e-post meddelanden till andra kursdeltagare,
kommunikationen sker från lärare till student och student till lärare,
det är asynkron kommunikation

•

Kalender,
Meddelande
angående
viktiga
händelser,
kommunikationen sker från lärare till student, det är asynkron
kommunikation.

VLEs tillhandahåller till största delen textbaserad kommunikation. Man kan
använda sig av strömmade media, bilder och ljud men detta finner man
nästan alltid som ett komplement till den textbaserade informationen.
Keller (2005) finner också att funktionerna som finns till största delen är till
för kommunikation från lärare till student. Den största delen sker också
asynkront. Med asynkron kommunikation menar vi att kommunikationen
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inte kräver att sändare och mottagare är på plats samtidigt. Synkron
kommunikation däremot sker i realtid exempel på detta är chatt eller ett
telefonsamtal. Keller (2005) konstaterar att något som är viktigt att tänka på
när man arbetar med den här typen av plattformar är att lärarens
utnyttjande av tekniken påverkar eleven. Hon kommer i sin studie fram till
slutsatsen att när användandet av VLE är frivilligt för läraren leder detta i
större grad till en negativ inställning hos studenten. Begreppet VLE
används också ofta synonymt med LMS – Learning Management System
(Keller, 2005).

4.2 Användbarhet
Användbarhet kan ses som en del av begreppet systemacceptans (system
acceptability) som kan förklaras hur väl ett system tillfredsställer behovet hos
alla inblandade (Nielsen 1993). Hur systemet kommer att accepteras utgår
enligt Nielsen (1993) från vad han kallar social acceptans och praktisk
acceptans. Med social acceptans menas att systemet känns moraliskt och
etiskt riktigt att använda. Den praktiska acceptansen uppnås genom en
kombination av kostnad, pålitlighet, nytta och användbarhet.
Användbarhet är någonting som man bör överväga i alla system med vilka
människor interagerar (Nielsen, 1993). Enligt Nielsen (1993) måste man
väga in flera aspekter när man vill definiera användbarhet. Dessa delar
består av följande fem attribut:
Lärbarhet (Learnability)
Systemet skall vara utformat så att det är lätt att lära sig så att man snabbt
kan komma igång med att använda systemet. Inlärningsmomentet är den
allra första erfarenheten användaren har av systemet och är det mest
grundläggande attributet.
Effektivitet (Efficiency)
Systemet skall vara effektivt att använda, så att när man väl lärt sig
systemet ska man kunna nå hög produktivitet.
Kommihågbarhet (Memorability)
Systemet skall vara lätt att komma ihåg. Med detta menar man att en
användare som inte använt systemet under en tid skall kunna komma igång
snabbt utan att behöva lära om.
Fel (Errors)

__________________________________________________________________________________________

Anna Anderson, Catrine Andersson

11

Studenters uppfattning av DisCo – en kvantitativ studie av HTU:s kursplattform

Systemet skall vara utformat så att användaren gör så få fel som möjligt.
Om användaren ändå gör fel ska dessa inte få katastrofala konsekvenser
utan användaren skall lätt kunna åtgärda felet.
Tillfredställelse (Satisfaction)
Systemet skall vara angenämt att använda, så att användarna är nöjda när
de använder det.
Genom att specificera användbarheten i dessa fem delar kan man också
göra användbarheten mer mätbar. För att uppnå användbarhet krävs en
iterativ process där man omdesignar och utvärderar systemet (Nielsen,
1993).

4.3 Kommunikation
Under de senare åren har datorn i allt större utsträckning ersatt analoga
medier för kommunikation såsom exempelvis telefon, fax och radio.
Falkheimer och Heide (2003) kallar denna nya kommunikationskanal för
”metamedium” och med detta menar de att informationen inte längre är
begränsad till ett visst medium utan med datorns hjälp kan man numera
simulera samtliga tidigare medier. De talar vidare om något man benämner
som datormedierad kommunikation (CMC – Computer Mediated
Communication). Det handlar om att man använder datorn som
kommunikationslänk mellan två eller flera individer, exempel på detta är epost, diskussionsforum, chattsystem, nyhetsgrupper samt diverse
webbsidor (Falkheimer och Heide, 2003). Det som kännetecknar datorn
som kommunikationsverktyg är just förmågan att kommunicera oberoende
av tid och rum.

4.3.1 Kommunikationsstrategi
Det finns olika kommunikationsstrategier inom organisationer, det är bland
annat vanligt att man arbetar med strategier som man kan definiera som
”inifrån-strategier”, man sprider alltså informationen direkt till de avsedda
målgrupperna. Andra strategier kan definieras som så kallade ”utifrånstrategier”, dessa syftar på att man hämtar den information man behöver
när ett visst behov uppstår (Falkheimer och Heide, 2003).
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4.3.2 Push och pull
De traditionella medierna, d.v.s. analoga och elektroniska medium, bygger
på en push-strategi. Detta betyder att informationen levereras till
mottagaren. Man ”pushar” ut den informationen som man vill förmedla.
Vid datormedierad kommunikation använder man i allmänhet en pullstrategi. Pull-strategin bygger på att man som intresserad själv inhämtar
informationen (Falkheimer och Heide, 2003).

4.3.3 För- och nackdelar med datormedierad kommunikation
Det finns både för och nackdelar med datormedierad kommunikation.
Datormedierad kommunikation kan ibland upplevas lättare att använda då
man slipper att konfronteras med den man kommunicerar med. Det kan
dock kännas opersonligt att använda eftersom man saknar känslan av
närvaro och kan ge upphov till osäkerhet och tvetydighet (Falkheimer &
Heide, 2003). Andra fenomen som kan uppstå vid datormedierad
kommunikation är något som Falkheimer och Heide (2003) benämner
”informationsöverflöd”. Det syftas då på mängden information man kan få
via exempelvis e-post, blir den för stor i sin omfattning kan det generera
bekymmer för mottagaren att sålla viktig från mindre viktig information. En
mer positiv effekt kan vara något Falkheimer och Heide (2003) definierar
som ”kommunikationsöverspill”. Här menar de att information som kan nå
fler än den är ämnad för och det kan bidra till att fler personer får ta del av
informationen vilket kan leda till en större förståelse för organisationen och
dess uppbyggnad.

4.4 Interaktion
Det finns ett antal teorier om hur undervisning bör fungera och hur man
ska kunna underlätta för studenten att ta till sig information.
Grundproblemet är det samma oavsett om studierna bedrivs på traditionellt
sätt eller på distans. Gemensamt hos flertalet teorier är att de betonar vikten
av interaktion. Moore (1989) beskiver tre olika typer av interaktion, främst
då inom distansutbildning. Den första är interaktionen mellan studenten
och kursinnehållet, med detta syftar Moore (1989) på det material och det
innehåll kursen består av. Utan detta finns det ingen utbildning och
kunskapen uteblir. Vissa utbildningar är enbart upplagda för den här typen
av interaktion, en envägskommunikation där studenten får ta del av
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materialet och lära sig på egen hand. Den andra typen av interaktion som
Moore (1989) tar upp är student - lärare. Denna interaktion syftar på
kommunikationen mellan studenten och den expert som har sammanställt
materialet. Just inom distansutbildning kan man likna detta med vanlig
utbildning på så sätt att man har ett schema och att läraren försöker
uppmuntra och engagera studenterna. Lärarnas inflytande över
studenterna är högre vid den här typen av interaktion än om man jämför
med student – kursinnehåll. Den tredje typen av interaktion menar Moore
(1989) är student – student. Han kallar det för en ny dimension i
distansutbildning. Just student – studentkommunikation inom en klass
eller en grupp kan vara mycket bra för lärandet (Moore, 1989). Det varierar
lite beroende på studenternas ålder då unga studenter gärna influeras av
andra och behöver en annan typ av motivation jämfört med vuxna
studenter som kanske har en egen motivation och drivkraft redan från
början (Moore, 1989).
Det kan finnas vissa nackdelar med distansstudier då det ofta används ett
bestämt medium och detta kan medföra att endast en av interaktionstyperna är utförda på ett riktigt bra sätt (Moore, 1989). Distansstuderande
via korrespondens kan få väldigt väl utformat material (student –
kursinnehåll) och även bra dock något långsammare undervisning (lärare student) men då saknas ofta student – student interaktionen. Använder
man sig av telekommunikation kan student - student interaktionen fungera
väl och kanske en del av lärare – student interaktionen men här kan det lätt
bli en föreläsning som kanske hade lämpat sig bättre för inspelning via
media eller liknande (Moore, 1989). Interaktion är särskilt viktigt då
undervisningen sker på distans. Studenten har då inte samma
förutsättningar som närstudenten i form av fysisk närvaro och samtidighet
(Utbildningsdepartementet, 1998).

4.5 Tidigare studier
I en tidigare c-uppsats författad av Nilsson, Komljenovic och Nodin (2003)
genomförde man en kvalitativ studie av tre kursplattformar. Syftet med
denna studie var att ur ett användarperspektiv jämföra tre kursplattformar.
De tre kursplattformarna var WebCT, Blackboard och LUVIT. I denna
studie intervjuades användare, både studenter och lärare angående
uppfattning och upplevelser av kursplattformarna. Nilsson et al. (2003) kom
fram till slutsatsen att det var lärarnas/handledarnas användning som
avgjorde hur kursplattformarna användes och integrerades i
organisationen. Man nämnde också att en snabb feedback från läraren var
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viktig för att interaktionen skulle fungera. Dem ansåg också att lärarna
måste inse sin roll som initiativtagare och motivationshöjare och att detta
kunde leda till en bättre interaktion. Man konstaterade dessutom att det inte
fanns några skillnader beroende av kön. I denna studie kallade man de
nämnda systemen för kursplattformar eller LMS, detta motiverades dock
inte förutom att man bara gjort ett val då många olika benämningar finnes.
Axelsson, Hansson och Zetterfors (2002) skriver om DisCo och dess
funktionalitet. De hade som avsikt med studien att undersöka vilken
funktionalitet som studenter och lärare saknade och ville införa i ett
framtida DisCo. Metoden som Axelsson et al. (2002) använde sig av var en
kvalitativ metod där de intervjuade användare av DisCo d.v.s. både lärare
och studenter. De kom fram till att det fanns ett behov av ett mer utvecklat
diskussionsforum, att det även fanns behov av en manual till DisCo och de
konstaterade också att synkron kommunikation saknades i form av en chatt.
I slutdiskussionen tar Axelsson et al. (2002) upp att det inte finns någon
policy angående användning av DisCo hos lärarna vid HTU. Författarna
förespråkar att användningen av DisCo skall vara frivilligt för lärare och de
menar på att detta medför att de lärare som väljer att använda DisCo också
blir mer positivt inställda och använder DisCo i större utsträckning.

5 Resultat
I detta avsnitt redovisar vi resultatet av enkäten. Redovisningen följer den
struktur som vi använt oss av i enkäten, det vill säga att varje fråga
behandlas separat.

5.1 Genomgång av svaren
1 Kön
Den första frågan i enkäten var om man var man eller kvinna, genom en
sådan fråga kan man se om det finns eventuella skillnader i uppfattning
beroende på kön. Den totala mängden respondenter var 416. Av dessa var
286 kvinnor och 130 män. Av dem som studerar vid HTU idag är ungefär
två tredjedelar kvinnor.
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Kön

31%
Man
Kvinna
69%

Figur 1. Könsfördelning

2 Ålder
Vi skapade en fråga angående ålder. Vi valde att låta respondenten själva
skriva sitt födelseår.
Åldersfördelning
45Ålder

40-44
35-39
30-34
25-29
-24
0

50

100

150

200

Antal

Figur 2. Åldersfördelning

3-4. Campus och institution
Den tredje frågan berörde campus. Vi frågade alltså vilket campus man
läste vid eller om man läste på distans. För att förtydliga poängterade vi
också att man skulle välja det campus där studentens program/kurs eller
majoriteten av studierna bedrivs.
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Campus

76; 18%

52; 13%

Distans
Trollhättan

93; 22%

Vänersborg
Uddevalla

195; 47%

Figur 3. Campus

Det var totalt 416 studenter varav 195 läste i Vänersborg, detta var inte
förvånande med tanke på att Vänersborg är HTU:s största campus till
antalet studenter.
Vid vilken institution läser du?
institutionen för
inform atik och ekonomi
75; 18%

156; 37%

95; 23%

92; 22%

institutionen för teknik,
matematik och
datavetenskap
institutionen för individ
och samhälle
inform atik omvårdnad,
hälsa och kultur

Figur 4. Institution

5. Antal påbörjade terminer
De flesta respondenter har påbörjat sin första termin (104 stycken), 96
stycken har påbörjat sin tredje termin och tätt följt av 86 stycken som läst
fem terminer. Som man ser är det ganska jämt fördelat mellan dessa antal
terminer.

6. Komma igång med DisCo

__________________________________________________________________________________________

Anna Anderson, Catrine Andersson

17

Studenters uppfattning av DisCo – en kvantitativ studie av HTU:s kursplattform

På fråga sex fick respondenterna tala om, om de ansåg sig fått tillräcklig
information för att komma igång med DisCo. De flesta kände att så var
fallet, några valde alternativet ”ingen åsikt”.

Har du fått tillfredställande information för att
komma igång med DisCo?

9%

4%
Ja
Nej
Ingen åsikt
87%

Figur 5. Tillfredsställande information

Svaren skiljde dock lite beroende på institution. Det tycks vara något färre
som svarade ”ja” vid institutionen ekonomi och informatik. Där låg antalet
”ja” på cirka 82 %, fortfarande högt men dock en skillnad. Högst antal ”ja”
hade institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur här låg det på ca 95 %
av dem som svarat ifrån den institutionen.

7. I hur många av de kurser du läst har din lärare använt DisCo?
Här fanns det flera alternativ för respondenten varav två kunde betyda
samma sak. Dessa två alternativ var, ”har inte läste fler än en kurs” och
”alltid”. Vi ville på detta sätt separera de två svaren så de studenter som
bara läst en kurs och i den använt DisCo inte kryssar för alternativet
”alltid”.
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I hur många av de kurser du läst har din lärare
använt DisCo?
har inte läst fler än en
kurs
alltid
9%

0%

9%

mer än hälften

31%
mindre än hälf ten
51%
aldrig
vet ej

Figur 6. I hur många kurser används DisCo

Det framgår av svaren att DisCo används en hel del dock inte i samtliga
kurser. De respondenter som studerar på distans har högre
användningsfrekvens jämfört med övriga, där svarade 69 % ”alltid” och 19
% ”har inte läst fler än en kurs”. 10 % svarade ”mer än hälften” och de
övriga 2 % ”mindre än hälften”.
Tittar vi på skillnader mellan institutioner ser vi att institutionen för teknik,
matematik och datavetenskap sticker ut genom att hela 16 % av dem som
läst fler än en kurs anger att de använt DisCo i mindre än hälften av
kurserna. Vid samma institution är även andelen studenter som ger svaret
”Alltid ” lägre än vid övriga institutioner.

8. Hur tycker du generellt att lärarna utnyttjar DisCo som verktyg för
kommunikation?
Respondenterna fick här en möjlighet att sätta betyg på lärarnas utnyttjande
av DisCo främst då som kommunikationskanal. Åter igen blev det positiva
resultat.
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Hur tycker du generellt att lärarna utnyttjar DisCo
som verktyg för kommunikation, på en skala 1-5
där 1=dåligt och 5=mycket bra

23%

2% 7%

1
2

24%

3
4
5

44%

Figur 7. Lärarnas användning av DisCo

9. Tycker du att lärarna uppmuntrar aktivt användande av DisCo?
Alternativen var här ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. Cirkeldiagrammet nedan visar
en total överblick över de 416 svar som bearbetats.
Tycker du att lärarna uppmuntrar till aktivt
användande av DisCo?

39; 9%

77; 19%

Ja
Nej
Vet ej
300; 72%

Figur 8. Uppmuntrar lärarna till användning av DisCo?

Det var 19 % som svarat ”nej” närmare sagt 77 respondenter. För att se om
det finns eventuellt samband mellan de som svarat nej, jämförde vi siffrorna
mellan institutioner men också mellan campus och distans. Vi fann att
institutionen för teknik, matematik och datavetenskap hade 24 som svarade
”nej” fördelat på 92 respondenter totalt det är cirka 26 %. Campus
Trollhättan (där många från denna institution studerar) hade totalt 25 ”nej”,
en procentsats på ca 27 %. Jämför då detta med institutionerna individ och
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samhälle på 17 % och institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur på bara
ca 9 %. Campus Vänersborg hade 195 respondenter varav 30 svarade ”nej”,
det motsvarar ungefär 15 %. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
campus Trollhättan och institutionen för teknik, matematik och
datavetenskap anser i högre grad än övriga att lärarna inte uppmuntrar till
aktiv användning av DisCo.

10-11. Skiljer det mellan hur lärarna använder DisCo?
Skiljer det m ellan hur lärarna använder DisCo?

19%
Ja
Nej
19%

62%

Vet ej

Figur 9. Skiljer det mellan hur lärarna använder DisCo?

Av de 256 respondenter som svarade att lärarnas användning av DisCo
skiljer har 240 valt att förklara närmare var skillnaderna ligger. Bland dessa
svar är det vanligast förekommande att mängden material som läraren
väljer att publicera på DisCo skiljer kraftigt. En skillnad är också att
tidpunkten materialet kommer upp på DisCo varierar, till exempel väljer
vissa lärare att ladda upp föreläsningsmaterial innan föreläsningen men
andra väljer att vänta till efteråt.
Ett antal studenter som studerar vi institutionen för teknik, matematik och
datavetenskap (6 st.) skriver att det händer att lärarna använder egna
kurshemsidor istället för, eller som komplement, till DisCo. Många
studenter påpekar en ovilja att använda DisCo hos många lärare. Några
studenter uttrycker det så här:
”En del vill använda disco till all kommunikation,
inlämning, materialdistrubition etc. medan den del
vägrar att använda det överhuvudtaget.”
”Vissa lärare vägrar fortfarande använda disco och
använder egna webbsidor istället...”

__________________________________________________________________________________________

Anna Anderson, Catrine Andersson

21

Studenters uppfattning av DisCo – en kvantitativ studie av HTU:s kursplattform

Många av dem som valt att svara på den här frågan talar också om att
lärarens förmåga eller ambition att använda sig av DisCo i kursen påverkar
i vilken grad studenten själv använder sig av det.
”En del bryr sig inte om att följa upp informationen som
ges, utan slutar att ge information en bit in i kursen.
Man känner inte att det finns nån anledning till att ens
gå in och titta eftersom man vet att det inte har hänt nåt.
Så mer aktiva lärare.”

12. Utnyttjas de inbyggda funktionerna i DisCo på ett tillfredställande
sätt av dina lärare?
På denna fråga hade respondenterna möjlighet att ange ett av tre alternativ,
”ja”, ”nej” och ”vet ej”.
Utnyttjas de inbyggda funktionerna i DisCo på ett
tillfredställande sätt av dina lärare?

15%
Ja
Nej
26%

59%

Vet ej

Figur 10. Utnyttjas funktionerna i DisCo?

Majoriteten tycks vara nöjda, 245 respondenter svarade ”ja”. 61 stycken
valde alternativet ”vet ej”. En ganska hög andel valde dock alternativet
”nej”, närmare bestämt 110 stycken. Det skiljer inte heller nämnvärt emellan
institutioner, campus eller distans i denna fråga.

13. Är du nöjd med funktionerna i DisCo?
På denna fråga svarade 357 av 416 ”ja”. Alltså cirka 86 % anger att de är
nöjda med funktionerna men 8 % eller 34 respondenter anger att de inte är
nöjda genom ett ”nej”.

__________________________________________________________________________________________

Anna Anderson, Catrine Andersson

22

Studenters uppfattning av DisCo – en kvantitativ studie av HTU:s kursplattform

14-15. Är det någon funktion/modul du saknar i DisCo?
Eftersom ett programmeringsfel uppstått på fråga 14 måste vi bortse från
dessa resultat. Fråga 15 som var en följdfråga, ”om JA på fråga 14, tala
gärna om vilka funktioner du saknar?”, kan ge en indikation på vilka
funktioner man känner saknas. Det var 48 respondenter som valt att skriva
någonting här alltså cirka 12 % av respondenterna.
Ett vanligt svar är att det saknas gruppstöd. Bland svaren finner vi förslag
som virtuella grupprum med möjlighet till chatt och filuppladdning inom
gruppen. Även en funktion för att skicka e-post till alla kurs- eller
gruppdeltagare samtidigt tas upp av flera respondenter. Flera studenter vill
även ha tillgång till de filer det laddat upp via inlämningsfunktionen.
Ett flertal studenter nämner att de skulle vilja ha ett diskussionsforum med
utökad funktionalitet, som till exempel en sökfunktion.

16. Hur ofta besöker du DisCo?
Svaren på denna fråga var fem kryssalternativ. Man kunde som respondent
välja ”Dagligen”, ”flera gånger i veckan”, ”en gång i veckan”, ”enbart vid
kursslut/kursstart” samt ”mer sällan”.
Hur ofta besöker du DisCo?

Antal personer

250
200

210
157

150
100
50

45
1

3

0
dagligen f ler ggr/v en gång/v kursstart

mer
sällan

Figur 11. Hur ofta besöker du DisCo?

Om man tittar närmare på de olika svaren från institutionerna ser man att
det återigen är institutionen för teknik, matematik och datavetenskap som
har en större andel respondenter som inte besöker DisCo fullt så ofta.
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Hur ofta besöker du DisCo? (fördelat efter institution)

mer sällan

2
0
1
0

kursstart/kursslut

1
0
0
0

en gång / vecka

teknik, matematik och
datavetenskap

3

individ och samhälle

16

11

omvårdnad, hälsa och kultur

15
48

f lera ggr / vecka

75

43
44
25

Dagligen

68

28
0

10

20

informatik och ekonomi

36

30

40

50

60

70

80

Antal respondenter

Figur 12. Hur ofta besöker du DisCo? (Per institution)

17. Hur tycker du DisCo fungerar som verktyg för kommunikation?
Respondenterna
fick
möjlighet
att
betygsätta
DisCo
som
kommunikationsverktyg med hjälp av skalan 1-5, där 1 betyder dåligt och 5
mycket bra. Av de respondenter som svarade ”2” på denna fråga var det 14
stycken från institutionen teknik, matematik och datavetenskap och av dem
som svarade ”1” stod samma institution för två stycken. Totalt var det 92
respondenter från denna institution, alltså var det ca 15 % som gav en 2:a i
betyg från institutionen teknik, matematik och datavetenskap.

Antal respondenter

Hur tycker du att DisCo fungerar som verktyg
för kommunikation?
187

200
150

105

96

100
50

5

23

0
1

2

3

4

5

Skala där 1=dåligt och 5=m ycket bra

Figur 13. Hur fungerar DisCo som kommunikationsverktyg?
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Av de respondenter som studerar på distans var det ingen som hade givit
DisCo lägre betyg än ”3”.

18. Hur uppfattar du DisCo?
Här skulle respondenterna ange de som passade bäst in på enligt deras
åsikt.
Hur uppfattar du DisCO?
243
250
242

Instämmer helt

Lätt att använda

158
153
166

Instämmer
delvis

Lätt att förstå
Lätt att lära

15
13
8

Instämmer inte
alls
0

50

100

150

200

250

300

Antal respondenter

Figur 14. Hur uppfattas DisCo?

Det fanns inga direkta avvikelser när man jämför distans eller institution.
Här var åsikterna ungefär lika i sin fördelning. Majoriteten tycker att DisCo
är lätt att använda, lätt att förstå och lätt att lära men en stor andel vill bara
instämma delvis.

19-20. Har du använt DisCo för att kommunicera med lärare eller
andra studenter?
DisCo är en kommunikationskanal, detta gör följande frågor intressanta.
Den första frågan var: Används DisCo för att kommunicera med andra
studenter?
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Används DisCo för att kommunicera med andra
studenter?

0; 0%

166; 40%

Ja
Nej

250; 60%

Vet ej

Figur 15. Används DisCo i kommunikation med studenter?

De flesta respondenter använder alltså inte DisCo vid kommunikation med
andra studenter. Den institution som har flest ”nej” på denna fråga är
institutionen för teknik, matematik och datavetenskap. Här har 74 av 92
svarat nej (ca 80 %). De respondenter som studerar på distans har däremot
fler som faktiskt har använt DisCo vid kommunikation med andra
studenter, här var det 35 stycken som svarat ”ja” av 52 möjliga, alltså en
majoritet på ja-sidan.
Den andra frågan som berör ämnet kommunikation är:
Har du använt DisCo för att kommunicera med lärare?
Har du använt DisCo för att kommunicera med
lärare?

3; 1%
148; 36%

Ja
Nej
265; 63%

Vet ej

Figur 16. Används DisCo i kommunikation med lärare?

Kommunikationen från student till lärare har använts mer. Här kan vi se att
majoriteten faktiskt använt DisCo för detta ändamål. Respondenterna för
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institutionen för teknik, matematik och datavetenskap har dock 45 som
svarat ”ja” på frågan och 46 som svarat ”nej”, här skiljer det återigen.
Distansstuderande har använt DisCo för kommunikation med lärare i högre
grad än övriga här hade 41 av 52 svarat ”ja”.

21-23. Har du någon gång stött på problem med DisCo?
De flesta respondenter har inte stött på något problem med DisCo, men
andelen som har är dock ganska stor, ca 41 % av samtliga respondenter.
Frågan gav också möjlighet att beskriva det eller de problem man hade stött
på. Från dessa svar kan man utläsa att ett vanligt förekommande problem
är att det inte går att komma åt DisCo överhuvudtaget på grund av tekniska
problem eller problem med inloggningsuppgifter. Ytterligare problem som
nämns är att inlämningsfunktionen inte fungerar, flera nämner uppsatser
och inlämningsuppgifter som försvunnit och man har fått använda sig av epost istället. Av de respondenter som angav att de upplevt problem med
DisCo har 58 % valt att avvakta en lösning, 18 % kontaktade helpdesk.

24. Vad är den främsta orsaken till att du besöker DisCo?
På denna fråga är respondenterna överens, den främsta anledningen till att
man besöker DisCo är för att ta del av kursmaterial. Här har hela 85 %
kryssat för just detta alternativ. På andraplats kom kontrollera scheman,
sedan lämna in material och sist diskussionsforumet.

25. Studenters övriga tankar om DisCo
På den sista frågan gavs respondenterna möjlighet att med maximalt 250
tecken skriva helt fritt om sina tankar och åsikter om DisCo, 90 personer
valde att göra detta. Bland dessa svar finner vi att ett antal studenter
upplever inloggningen till DisCo som omständligt, de upplever att det
krävs för många klick för att ta sig till DisCo. Vidare upplevs systemet av
många som rörigt och svårt att navigera i och flera nämner att de har svårt
att hitta rätt kurs.
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6 Analys och diskussion
Vi anser att vi till största delen lyckats besvara de frågeställningar vi utgått
ifrån och vi kommer i detta avsnitt att reflektera över resultat och de teorier
vi nämnt i tidigare delar av uppsatsen och fundera över de frågeställningar
vi utgått från. Vi kommer att avsluta varje avsnitt med en sammanfattning
där vi också förtydligar de svar vi anser oss har funnit.

6.1 Hur uppfattar studenter vid HTU DisCo som IT-baserat
kommunikationsverktyg?
Om man tittar på det resultat enkäten visar, har studenterna en positiv syn
på DisCo som verktyg för kommunikation. Hela 68 % var mer än nöjda och
25 % var nöjda. Det visade sig dock att en mindre del av respondenterna var
missnöjda, cirka 7 %. Här fanns en skillnad i svar. Även om samtliga över
lag var positiva till DisCo som kommunikationsverktyg så utmärkte sig
distansstudenterna. Det var ingen av dem som hade givit DisCo ett lägre
betyg än ”3”, alltså minst godkänt. Falkheimer och Heide (2003) tar upp föroch nackdelar med datormedierad kommunikation, dem skriver att det kan
upplevas som lätt att använda då man slipper konfronteras med den man
kommunicerar med men också negativt då det kan kännas opersonligt. Vi
tror kanske att distansstudenter är mer vana vid denna typ av
kommunikation och upplever detta positivt men att man som
campusstudent tycker att det är opersonligt och samtidigt faktiskt måste
träffa de studenter man kommunicerar med i en större utsträckning. När vi
sedan tittade på resultaten av de andra frågorna som berörde
kommunikation nämligen om respondenterna använt sig av DisCo för att
kommunicera med andra studenter och lärare var inte siffrorna lika
övertygande. En majoritet av respondenterna hade aldrig kommunicerat
med en annan student och endast lite mer än hälften, närmare 63 % hade
använt DisCo för att kommunicera med lärare. Distansstudenterna hade
dock använt DisCo i kommunikativt syfte mer flitigt. Moore (1989) skriver
att det finns olika typer av interaktion, student – kursinnehåll, student –
lärare samt student – student. Det finns en nackdel enligt honom med just
distansutbildning då man ofta använder en kursplattform, den är för det
mesta bra på någon av dessa interaktioner men inte samtliga. DisCo tycks
uppfattas positivt när det kommer till interaktionen student – kursinnehåll
och kanske är det just på denna interaktion som DisCo är bra. Keller (2005)
nämner att lärandeplattformar främst gynnar kommunikation lärare –
student. Detta kan också vara svaret på att så många studenter anser att
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DisCo tillhandahåller kommunikation dock inte i lika stor utsträckning
mellan student - student och student - lärare.
När man ser till resultaten på frågan ”Vad är den främsta orsaken till att du
besöker DisCo?”, där 85 % av respondenterna menar att den främsta
anledningen till deras besök på DisCo är just för att ta del av kursmaterial,
förstärks uppfattningen om att DisCo främst används mellan student –
kursinnehåll. Vi har tidigare i arbetet nämnt push- och pullstrategierna
(Falkheimer och Heide, 2003). På DisCo är det meningen att studenterna
själva skall kunna hämta sitt material (pull) men det krävs också att lärarna
använder sig av DisCo och lägger ut material och meddelar studenten när
så har skett (push). Falkheimer och Heide (2003) nämner termerna
”informationsöverflöd” och ”kommunikationsöverspill”, vi har dock inte
kunnat uttyda något som pekar på att detta upplevs i DisCo.
Studenters
uppfattning
angående
DisCo
som
IT-baserat
kommunikationsverktyg är enligt våran tolkning positiv, det studenter
främst tycks använda DisCo till är åtkomst av material som lärare
publicerat, alltså kommunikation från lärare till student samt student –
kursinnehåll.

6.2 Har lärarnas engagemang betydelse för
användningen/uppfattningen av DisCo?
När respondenterna fick frågan angående lärarnas användning av DisCo
som verktyg för kommunikation, generellt sett, blev det återigen en ganska
positiv respons, det var bara 9 % av respondenterna som tyckte att lärarna
använde DisCo vid kommunikation på ett mindre bra eller dåligt sätt. De
flesta respondenter tyckte också att lärarna uppmuntrar till användning av
DisCo, men det var ändå 19 % av respondenterna som inte upplevde att
lärarna uppmuntrar till användning. Vi fann att det på institutionen för
teknik, matematik och datavetenskap fanns en negativ trend bland
respondenterna och detta över lag vid användning av DisCo men också
lärarnas användning av DisCo ur studenternas perspektiv. Keller (2005)
skriver i sin licentiatavhandling att frivillig användning av en kursplattform
hos lärarna leder till negativa uppfattningar hos studenter. Nilsson et al.
(2003) skriver också de att lärarens/handledarens användning av
kursplattformen är avgörande för användningen och integrationen. Totalt
sett kan vi konstatera att respondenterna i vår studie upplever att det skiljer
mellan hur lärare använder DisCo men det framkommer också att DisCo
inte används i samtliga kurser, dock de flesta. Nilsson et. El. (2003) nämner
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också att lärarna bör fungera som motivationshöjare och initiativtagare,
detta tror vi också är av vikt efter att ha genomfört denna studie. Axelsson
et al. (2002) menar att lärares användning av DisCo skall ske på frivillig
basis och att detta skall leda till en positiv användning för dem som väljer
att använda verktyget. Vi känner dock inte att vår studie styrker deras
påstående. Trots frivillig användning av DisCo skiljer användandet från
lärare till lärare. Vissa respondenter skriver i sina frisvar att man till och
tröttnar på att gå in och titta i DisCo på grund av lärarens brist på
engagemang. Vi skrev i tidigare avsnitt om distansstudenternas syn på
DisCo angående kommunikation, det fanns ingen respondent som angivit
att dem var missnöjda med DisCo i detta syfte. De har också använt DisCo
mer just för kommunikation. Som distansstudent är DisCo den största
kommunikationskanalen som finns att tillgå och man är också mer
beroende av denna. Vi kan enbart spekulera men tror att detta kan vara av
betydelse för den övervägande positiva synen på DisCo vid
kommunikation, kanske tyder detta på att frivillig användning inte
uppmuntrar till kommunikation.
Vi anser att lärarnas engagemang har betydelse för studenters uppfattning
och användning av DisCo. Detta grundar vi bland annat på att den
institution där lärare inte tycks använda DisCo i samma utsträckning också
visar på en negativ inställning ifrån respondenterna.

6.3 Skiljer uppfattningen av DisCo beroende på institution
eller campus?
Vi tycker att institutionerna och campus i stort har liknande uppfattning av
DisCo. Vi har i tidigare avsnitt analyserat och diskuterat kring skillnaden i
svar från institutionen för teknik, matematik och datavetenskap. Här
upplever vi att inställningen till DisCo skiljer något, studenterna vid denna
institution är mindre positiva till DisCo som verktyg för kommunikation,
majoriteten är dock nöjda. De studenter som läser på distans tycks vara mer
positiva till DisCo då främst som kommunikationskanal än andra. En viss
avvikelse i frågan om lärare uppmuntrar till användning av DisCo fanns,
såväl mellan olika campus som institutioner. Återigen är det institutionen
för teknik, matematik och datavetenskap som sticker ut och då även det
campus där många ifrån denna institution studerar.
Vi kan alltså utläsa en viss skillnad mellan institutioner samt
distansstuderande och campus. Uppfattningen tycks vara mer positiv där
DisCo använd i större omfattning.
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6.4 Finns ett behov av nya funktioner i DisCo?
Finns det med som man behöver i DisCo? Keller (2005) beskriver funktioner
i sin licentiatavhandling som är vanliga i VLEs och vid en närmare
jämförelse ser vi att DisCo saknar en synkron kommunikation i form av en
chatt eller liknande. Eftersom vi måste bortse från frågan om man anser att
det saknas någon funktion i DisCo kan vi bara konstatera att de
respondenter som svarade på följdfrågan ”om JA på fråga 14, tala gärna om
vilka funktioner du saknar?” saknar några just en funktion för chatt. I en
tidigare studie (Axelsson et al. 2002) förespråkar man en funktion för
synkron kommunikation i DisCo. Denna upplevs alltså fortfarande som
efterfrågad av respondenterna. Det fanns även andra förslag från
respondenterna till ny funktionalitet i vår studie. Några ville se ett mer
utvecklat diskussionsforum, detta nämns också i uppsatsen av Axelsson et
al. (2002). Här nämner man just en utökning av det diskussionsforum som
fanns i DisCo tidigare. Vi upplever alltså att detta inte heller idag är
tillfredställande utifrån de frisvar vi sammanställt i denna studie. Vi har
dock upptäckt att många av de funktioner som respondenter har efterfrågat
finns i kompletterande system till DisCo såsom Studentportalen. Detta
kanske inte studenter är medvetna om och då kan man ställa sig frågan om
informationen om dessa nått ut?
Det är svårt att rakt av konstatera att funktionalitet saknas eftersom en
avgörande fråga inte kan behandlas. Vi kan bara efter en sammanfattning
av frisvaren (på fråga 14) se att utökade funktioner för kommunikation
(såsom chatt, diskussionsforum) efterfrågas, även om majoriteten inte valt
att skriva någonting så är det en hel del som valt att skriva vad dom anser
saknas (12%).

6.5 Upplever studenterna DisCo som användbart?
Är då DisCo ett användbart system? Nielsen (1993) beskriver hur man kan
kontrollera om ett system har användbarhet, han nämner punkter som
lärbarhet, effektivitet, kommihågbarhet, fel samt tillfredställelse.
Majoriteten av respondenterna tyckte att DisCo var lätt att lära, lätt att
förstå samt lätt att använda, en ganska stor andel ansåg dock att de bara
delvis kunde instämma i dessa påståenden.
Fråga 6 berörde ämnet ”tillfredställande information för att komma igång
med DisCo”, vilket de flesta tyckte att de fått (87 %). Det är enligt Nielsen
(1993) en väsentlig del eftersom inlärningsmomentet är den första
erfarenheten användaren har med systemet. Det var trots allt en ganska hög
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andel som bara delvis höll med påståendet att DisCo var lätt att lära, kanske
tyder detta på en viss brist i användbarheten. Detsamma gäller påståendena
lätt att förstå och lätt att använda. Här finns det uppenbart mer att arbeta
på. I fritextsvaret i slutet av enkäten, om det fanns andra åsikter om DisCo,
fanns det respondenter som ansåg att det var krångligt att navigera och att
det krävdes många ”klick” för att komma dit man ville. Nielsen (1993) tar
upp effektivitet som en av hörnstenarna i användbarhet. Systemet skall vara
effektivt att använda, upplevs det då som krångligt och omständligt
motstrider det just effektiviteten. Tillfredställelse är något (Nielsen, 1993)
som kan uppnås när systemet är angenämt att använda, användarna ska
vara nöjda när systemet används. De flesta respondenter är överlag ganska
positiva till DisCo som kommunikationskanal och det används också
ganska flitigt, majoriteten har använt DisCo i samtliga kurser.
Det som är viktigt i alla typer av system är just reducering av fel (Nielsen,
1993). Respondenterna har upplevt bekymmer med inlämningsfunktioner
samt inloggningsfunktionen. Detta är något som kan påverka
tillfredställelsen negativt och skapa irritation (Nielsen, 1993).
Vi anser också här att DisCo upplevs positivt. Vi syftar då på
användbarheten utifrån den definition Nielsen (1993) har definierat. Det
finns dock en del frågetecken. Då vår undersökning var en
enkätundersökning saknas en del information som skulle kunna ge ett
tydligare och ingående svar på frågan. Vi kan bara konstatera att generellt
sett är respondenterna nöjda men också att viss problematik upplevs.

7 Slutsats
Det vår studie visar på är att DisCo är ett uppskattat verktyg för
kommunikation hos studenterna. Vi kan också konstatera att
kommunikationen från student till annan student eller från student till
lärare inte används i någon större utsträckning av studenter. DisCo
används, precis som andra VLE/LMS, snarare vid kommunikation från
lärare till student eller student till kursinnehåll. DisCo används i de flesta
men inte i samtliga utbildningar/kurser. Vi kan konstatera att lärarnas
användning av DisCo också reflekteras på studenternas användning och
uppfattning. Det skiljer också mellan institutioner men vi sammankopplar
detta till lärarnas användning av DisCo, alltså återigen studenternas
uppfattning påverkas av institutionen (lärarnas) användning. Det har också
framkommit att viss funktionalitet såsom chatt eller utökat
diskussionsforum efterfrågats i våra frisvar. Vi kan konstatera att DisCo
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generellt sätt upplevs som användbart, vi saknar dock information för att
kunna dra mer ingående slutsatser.

7.1 Rekommendationer
Vi skulle rekommendera att man hade en gemensam policy över lärarnas
användning av DisCo. En funktion som efterfrågats är ökat gruppstöd som
till exempel chatt, kanske skulle detta uppmuntra till mer kommunikation
studenter emellan och så även ett utökat diskussionsforum. Vi vill också
förespråka ett större informationsflöde när det gäller DisCo och dess
kompletterande system såsom studentportalen då ett flertal respondenter
inte känner till vilka funktioner som finns att tillgå.

7.2 Fortsatt forskning
När vi bearbetade resultatet av vår enkät upptäckte vi att ytterligare frågor
uppstod. Det skulle bland annat vara intressant med en kvalitativ
undersökning av studenters uppfattningar om DisCo:s användbarhet mer
ingående, vi syftar då på vår fråga 18 där många respondenter svarat
”delvis”. Det skulle vara intressant att se vilka delar av DisCo de
studerande anser vara lätta att lära, lätta att förstå och lätta att använda
respektive svåra. Ytterligare en aspekt som kunde vara mål för framtida
undersökningar är lärarnas åsikter och upplevelser, anser de att
kursplattformar (VLE/LMS) är ett hjälpmedel i undervisningen? Finns
kunskapen för att använda kursplattformar på ett tillfredställande sätt och
varför konstruerar några lärare egna kurssidor?
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Bilaga 1 – Webbenkät
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Bilaga 2 – DisCo
Nedan beskrivs HTU:s kursplattform DisCo (Distance Courses) och dess
olika funktioner.
DisCo finns tillgänglig på http://disco.htu.se/, där studenten möts av
nedanstående bild och som visa HTU:s institutioner (Figur 1). När
studenten valt institution kommer visas en lista med kurser som ges vid
den institutionen (Figur 2).

Figur 1 – DisCo’s startsida
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Figur 2 – Kurslista

När studenten valt kurs skickas han/hon vidare till kurssidan, där det finns
ett antal funktioner i menyn till vänster (Figur 3). Funktionerna är
uppdelade i tre huvudkategorier, Information, Material och Kommunikation.
Under rubriken Kommunikation kan man finna till exempel lista på
kursdeltagare, information om lärare samt kursplan. Rubriken Material
brukar innehålla kursrelevant material och länkar. Under Kommunikation
finns ofta funktioner för kommunikation med lärare och studenter. Dessa
funktioner kan variera mellan olika kurser, vi kommer här att beskriva ett
antal av de vanligaste.

Figur 3 – Kurssidan

En valigt förekommande funktion är Kursmaterial, här finner studenten det
material som läraren väljer att göra tillgängligt. Materialet kan ibland vara
uppdelat i flera kategorier. På kursen i figur 3 ser har uppdelningen gjorts i
kategorierna Inför kursstarten, Kursmaterial, Övningsuppgifter, Tentor, och
Inlämningsuppgifter.
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Till varje kurs på DisCo finns ofta ett diskussionsforum (Figur 4) som kan
användas av lärare och elever för att diskutera kursrelevanta ämnen. En
vanlig funktion är också Inlämning under rubriken Kommunikation, denna
gör det möjligt för studenten att via DisCo skicka in material till läraren
(Figur 5).

Figur 4 – Diskussionsforum
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Figur 5 - Inlämningsfunktion
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