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Abstract 
 
E-learning is a potential business. Motives for these are the global mobility of people 
and the alteration of the labor-market. This paper is built upon a qualitative study of 
tree learning platforms WebCT, Blackboard and LUVIT in context. The purpose of 
the study was to show what kind of opinions students and teachers had on their 
experiences with these tools. The results showed that using of a tool is dependent 
upon the supervisors guiding. There was a need of a decision about a policy how to 
make use of the tool and for introductory courses in several steps. The support 
would be in a better position at the department with a person with knowledge in 
support and in possession of high social-competence. With a supervisor who was 
creative in the using and pedagogy this would cause an increased level of total 
interaction. There was no evidence of genus-aspects regarding to the respondents. 
The user-interfaces of the tools were approved but the students requested a basic 
level of them. 

Keywords: Context, Distance Education, Flexibility, Learning platform, Pedagogy, 
User-Interface  

 
 



  

Sammanfattning 
 
Distansutbildning är en potentiell marknad. Motiven är den globala rörligheten hos 
folk samt förändringen på arbetsmarknaden. Denna uppsats bygger på en kvalitativ 
studie av tre kursplattformar WebCT, Blackboard och LUVIT i sin kontext. Syftet 
för studien var att visa vilken uppfattning studenter och lärare hade om sina 
upplevelser med verktygen. Resultaten visade att användandet av ett verktyg är 
beroende på handledarens motivering och guidning. Det fanns ett behov av att ha en 
policy hur verktyget ska användas samt för introduktionskurser i flera steg. 
Supporten kan vara mer effektiv om det fanns en person placerad inom respektive 
institution med kunskap i problemlösning och med hög social förmåga. Om 
handledaren var kreativ och innehade pedagogisk förmåga i användandet innebar det 
ett utökat användande. Det fanns inga belägg i studien för könsskillnader enligt 
respondenterna. Användargränssnitten för verktygen fick godkänt men det 
efterfrågades en grundstandard av dem. 

Nyckelord: Användargränssnitt, Distansutbildning, Flexibilitet, Kontext, 
Kursplattformar, Pedagogik 



  

Förord 
 

Vi som grupp har med Er hjälp lyckats genomföra vårt examensarbete vid 
Institutionen för Informatik och Matematik på HTU Uddevalla 2003. Ni har vid våra 
besök på respektive lärosäte på ett engagerat sätt guidat oss i en ny miljö och 
ombesörjt att vi fått träffa eller förmedlat kontakt med de personer vi behövde 
samtala med för denna studie. Vi är mycket tacksamma för den hjälpen. 

Vi är tacksamma för att Ni som respondenter välvilligt ställt upp och svarat på alla 
frågor vi haft. 

På HTU vill vi framförallt tacka vår handledare Bjarne Klemetz som med en distinkt 
men varsam hand guidat oss genom detta ”äventyr”.  

Till alla Er andra som på olika sätt stöttat oss kan vi bara ödmjukt säga: - Tack för ert 
bidrag! 

 

Uddevalla 2003-03-24 

 

Anders Nilsson 

Dalibor Komljenovic 

Karin Nodin 
 
 
 
The danger of to much flexibility are just  

as obvius as the truth in the argument that 

to give to everybody shoes of size 8 is to 

give the same thing to everybody, yet with 

different effect (Galtung, 1967) 
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1 Introduktion 
Att lära, det har människan ägnat sig åt sedan tidernas begynnelse men sättet har 
förändrats med tiden. Det har också utbudet hur vi kan tillgodogöra oss andras 
kunskap, det vill säga hur det sker (Gärdenfors, 1996). Även om utbudet är 
omfattande är det svårt att ändra sätt och vanor (SOU 1998:83). Utvecklingen 
innebär en osäkerhet i förhållande till att tryggt kunna arbeta vidare enligt gamla 
modeller både för lärare och de studerande. Situationen i samhället har drastiskt 
förändrats genom behovet av ett livslångt lärande när arbetsmarknaden och 
kunskapsutbytet är mer globalt. Dessutom är personer idag mer mobila. Den nya 
tekniken är förstås en drivande motor samtidigt som en ständig kostnadsreducering 
(Bååth, 1996) eftersträvas. Politiker och de som designar utbildning önskar att 
synergieffekter ska uppstå (SOU 1998:83), eftersom man arbetar mer gränslöst. Men 
det finns kritiska röster som menar att folkbildningens självklara sociala plattform 
istället är det demokratiska mötet och den demokratiska gemenskapen 
(olkbildning.net, 2001).  

I den undervisning som finns idag på ett lärosäte har användandet av ett eller flera 
verktyg blivit vanliga för kommunikationen mellan lärare och studenter. Verktygen 
kan vara enklare eller mer komplicerade till sin funktionalitet. Historiskt kan man gå 
tillbaka till Hermodskurserna (Bååth, 1996; SOU 1998:83), där kommunikationen 
uppehölls via brev mellan elev och lärare. Anledningen var att eleverna inte hade 
möjlighet att bedriva sina studier på ett lärosäte. Idag när det är aktuellt för studier på 
distans, men utvecklat för eftergymnasial nivå, kan den nya tekniken användas för 
såväl elever inom distansutbildning som för campuselever (elever inom 
närutbildning). En effekt som erhålls är att lärandet inte endast är en 
envägskommunikation, lärare till elev, utan två- eller flervägskommunikation. Det 
gäller feedback (återkoppling) elev till lärare samt elev till elev men även lärare till 
lärare inte att förglömma. Förutom möjlighet till kommunikation kan material 
distribueras och information göras lättillgängligt oavsett tid och rum. 

I boken folkbildning.net (en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet, 
2001) sägs det att det kan vara svårt att bedriva studier på distans, eftersom mötet 
och samtalet är centralt i sammanhanget. Dialogen fungerar som en motor i kursen. 
Det ställs dessutom andra krav pedagogiskt och att deltagarna har tillgång till och kan 
använda sig av ny teknik samt att arbetet förbereds noga för att sedan följas upp av 
handledaren. 

Vi har valt att ur ett kvalitativt perspektiv studera hur lärandemiljöer fungerar och 
upplevs av lärare respektive studenter. Urvalet av respondenter har skett på tre 
lärosäten som minst använder sig av ett LMS-verktyg (Learning Management System 
-verktyg = kursplattform). Gemensamt för dessa 3 kursplattformar är att de 
tillhandahåller flera funktioner samtidigt för både lärare och studenter.  
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2 Bakgrund 
 
På marknaden finns redan beprövade och fungerande kursplattformar som LUVIT, 
Ping Pong, First Class etc. Funktionaliteten hos dem möjliggör ett mer flexibelt 
lärande enligt tillverkarna. Den nya trenden (SOU 1998:83) inom undervisning är att 
man både inom campus- eller på distansutbildning använder en eller flera 
kursplattformar för att kommunicera och distribuera information respektive material. 

Gruppen har sedan tidigare ett intresse för flexibelt lärande och det sammanföll med 
ett förslag till C-uppsats inom informatik. Av intresse är att få en uppfattning om vad 
användarna har för upplevelser kring användandet av en kursplattform genom att 
göra en kvalitativ utvärdering. Vad upplevs som bra respektive dålig funktionalitet 
hos dem och finns det andra faktorer som ska beaktas.  

3 Syfte och Problemformulering 

3.1 Syfte 
Syftet är att ur ett användarperspektiv kvalitativt jämföra tre kursplattformar med 
kontext. De aktuella kursplattformarna är Blackboard, WebCT och LUVIT. Studien 
avser både lärarnas och studenternas upplevelse kring kursplattformen. 
Utbildningen/undervisningen ska ha anknytning till ett lärosäte och ska bedrivas på 
campus, distans eller en kombination av dem men med hjälp av en kursplattform. Vi 
har som ambition att visa på fördelar och eller nackdelar upplevelsemässigt när en 
kursplattform används.  

3.2 Problemformulering 
De frågeställningar som gruppen vill studera närmare i detta arbete är följande: 

 

o Hur ska en kursplattform vara utformad och integrerad i en organisations 
verksamhet för att upplevas positiv av användarna? 

 
Utifrån denna huvudfrågeställning, fokuseras arbetet på följande frågor: 
  
o Hur ska en introduktionen ske?  
o Hur ska supporten verka? 
o Hur äger interaktionen rum  och vad gör den kreativ? 
o Finns det könsaspekter att ta hänsyn till enligt respondenterna? 
o Hur uppfattas användargränssnitten? 
o Vilka funktioner används och vilka ska undvikas? 

3.3 Avgränsning 
Vi avgränsar oss till att göra kvalitativa intervjuer med lärare och studenter som 
använder någon av de kursplattformar som vi valt. Kursplattformarna är Blackboard, 
WebCT och LUVIT. Användarna, lärare och studenter, ska antingen delta i campus 
och eller distansutbildning eller varianter av dessa. Respondenterna ska helst ha 
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anknytning till informatik- eller matematikområdet och ska ha använt 
kursplattformen närmare 1 år. De totalt 12 planerade respondenterna ska ha en jämn 
fördelning mellan könen och de olika användarkategorierna. Vi har valt att avgränsa 
oss till att studera användarens upplevelse av att arbeta och kommunicera med en 
kursplattform i dess kontext.  

3.4 Disposition 
I de följande avsnitten kommer vi att beskriva både den teoretiska och den praktiska 
sidan av den utförda studien. 

I kapitel 4 beskrivs metoden vilket inkluderar avsnitten val av teoretisk modell, 
kvalitativ och kvantitativ metod, operationalisering, urval, procedur, validitet och 
reliabilitet och slutligen etik - anonymitet. I kapitlet får läsaren en beskrivning om 
varför valet av modell och metod gjorts, tillvägagångssättet, urvalet och det praktiska 
arbetet under de intervjuer som gjorts. De avslutande avsnitten berör dels giltigheten 
och pålitligheten i den data som erhålls och dels den etik som måste uppehållas under 
och efter en sådan här studie.  

Kapitel 5 behandlar området teori. I den redogörs för bakgrundsfakta i ämnet 
distansutbildning. Därefter följer kognitiv psykologi, pedagogik, könsaspekter, 
användargränssnitt och till sist information kring kursplattformar med relevans för 
denna uppsats. 

I kapitel 6 redovisas de resultat som erhållits i studien. De är indelade i utfall av 
respondenter respektive synpunkter för respektive kursplattform i sin kontext och 
kategori av frågor. 

I det följande kapitlet, 7, behandlar vi vår egen diskussion kring de uppkomna 
resultaten med anknytning till den tidigare teorin.  

I kapitel 8 redovisas vår slutsats för studien. I det sista avsnittet av kapitlet tar vi upp 
frågor som vi anser kan vara intressanta för fortsatt forskning eller studier. 

4 Metod 

4.1 Val av teoretisk modell 
Flera olika teorier kan vara aktuella, beroende på aktuellt perspektiv, för ett arbete 
som berör människors subjektiva upplevelser. Vi har funnit att fenomenologi 
tillsammans hermeneutik utgör en teoretiskt grund för arbetet. 

Fenomenologi bygger numera på människors direkta upplevelser, föreställningar och 
förståelse vilket styr deras handlande (Wallén, 1996). Kommunikationen och språket 
blir därför centralt (Bjurwill, 1995; Svensson, 1988) för att återge upplevelsen av det 
vilket leder till användandet av kvalitativa intervjuer som metodik. Filosofin har som 
vetenskapsteori kommit att förändras med tiden (Nordin, 1995) men fick sin 
renässans med Husserls arbete i Tyskland före och efter sekelskiftet 1900 
(Nationalencyklopedin, 2000; Husserl, 1989). Denna teori kombineras ofta med 
hermeneutik. 

Hermeneutiken används självständigt eller som ett sista teoristeg (Bjurwill, 1995) till 
fenomenologin och innebär att man tolkar innebörden av det som människorna 
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berättar som sina subjektiva upplevelser. När tolkningarna görs sker detta i sitt 
sammanhang det vill säga i den situation som individen befinner sig i. Den som 
tolkar måste därför ha kunskap och förståelse för det som ska observeras genom att 
ha ett gemensamt språk eller vara insatt i den miljö som ska iakttas.  

Metodansatsen för att systematiskt ta sig an arbetet kan ske på flera olika sätt. De två 
vanligaste angreppssätten är induktion respektive deduktion. 

Induktion (upptäcka) är en vanlig metod (Holme & Solvang, 1997) inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. I induktion utgår man ifrån det insamlade 
materialet, här intervjuerna, och försöker göra generella och teoretiska slutsatser. Den 
här ansatsen har fått kritik från Popper och Kuhn (Wallén, 1996). Anledningen är att 
man inte kan göra förutsättningslösa iakttagande. Teoretiska principer påverkar de 
urval som föregår de observationer som görs enligt dem. 

Deduktion innebär att man försöker bevisa något. Den mest använda varianten är 
den som kallas hypotetiskt - deduktiv. Enligt Holme & Solvang (1997) innebär det 
”att vi ur ett sammanhängande system av påståenden härleder (deducerar) nya 
hypoteser”. 

Ett annat sätt som finns är abduktion (Wallén, 1996), vilket innebär att söka en 
anledning till eller vad som inträffat, innan en viss händelse kan iakttas. Effekten kan 
som regel inte upprepas experimentellt utan den slutsats som dras kommer av att en 
stor erfarenhet byggts upp inom området. Abduktion är delvis omvänt i förhållande 
till deduktion men liknar induktionen. 

I vår kvalitativa undersökning, som till största delen är av induktiv karaktär, kommer 
vi genom att beskriva respondenternas upplevelser kunna få grundläggande 
kunskaper om området och vilka samband som finns. Tolkningen sker genom att 
samtalen analyseras (Holme & Solvang, 1997) i sitt sammanhang. 
 

4.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Den kvalitativa metoden innebär att man försöker att få så ingående svar som möjligt 
på de frågor man ställer för att presentera resultaten mer som verbala beskrivningar 
och förklaringar. Metoden ligger till grund för vår undersökning där både lärare och 
studenter ska intervjuas. Anledningen till att vi valde den beror på att den möjliggör 
en djupare förståelse av problemet som studeras. Holme & Solvang (1997) menar att 
den kvalitativa metoden kännetecknas av närheten till den källa man hämtar sin 
information ifrån. Med metoden anser vi oss kunna få större insikter om lärarnas och 
studenternas åsikter och känslor associerade  med verktyget. En tydlig skillnad mellan 
kvantitativ och kvalitativ forskning är att i det senare fallet är forskaren 
undersökningsinstrument i högre grad (Le Duc, 1999).  

I den kvantitativa metoden däremot kontrolleras respondenterna i större utsträckning 
genom att man får givna svarsalternativ som ofta sammanställs statistiskt. Denna 
metod ger mer formaliserade och strukturerade svar (Holme & Solvang, 1997). Den 
skulle i mindre grad passa i vår undersökning. Vi vill ha möjligheten att kunna ställa 
kompletterande frågor och låta intervjuformen närma sig mer ett vanligt samtal men 
med en given ram. 
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4.3 Operationalisering 
Vårt mål under studien är att skapa en form för utvärdering av flera eller förändrade 
versioner av kursplattformar. I dagsläget finns cirka 200 LMS-verktyg   (Högskolan i 
Gävle, 2000) dessutom går utvecklingen snabbt och nya versioner kommer på 
marknaden successivt. Därmed behöver man lätt kunna uppdatera en del av 
uppgifterna vilket då främst kan göras i bilaga 2. För att skapa en bättre förståelse 
behövs de kvalitativa intervjuerna. Eftersom vi valt användare med praktisk 
erfarenhet, närmare 1 års användning, behöver det  också beaktas för respondenterna 
i en jämförbar och utökad studie i framtiden. 

4.4 Urval 
Valet av kursplattformarna Blackboard, WebCT och LUVIT gjordes genom att 
forska i den information som fanns tillgänglig på webben, i litteraturen och genom 
information från personer inom HTU:s organisation. WebCT och Blackboard som är 
de två vanligaste kursplattformarna har en andel på den globala marknaden av 32 % 
respektive 21% (Nyberg & Strandvall, 2000). Det är dessutom troligt att de kommer 
att finnas kvar en längre tid. Den tredje kursplattformen, LUVIT, är ett svenskt 
alternativ utvecklat vid Lunds Universitet. De skäl som funnits att begränsa studien 
till 3 kursplattformar är den begränsade tiden men också att de ovan nämnda 
kursplattformarna fanns tillgängliga inom ett för projektgruppen acceptabelt avstånd 
både med avseende på tid och ekonomi. Därför blev kursplattformen Lotus Learning 
Space med flera inte aktuella. Anledningen till att vi valde de tre lärosätena beror på 
att de använder en av de senaste versionerna av kursplattformarna.  

Urvalet består av två lärare och två studenter för respektive kursplattform. Vi har 
uttryckt önskemål om att respondenterna helst skall ha anknytning till informatik och 
matematikområdet. Erfarenhetstiden för respondenterna bör vara närmare ett år. Det 
bör helst vara en manlig respektive en kvinnlig respondent för varje kategori av 
användare. Vilka lärare som ska delta i undersökningen kommer att bero på vår 
kontaktperson som gör urvalet. Även när det gäller studenterna gör kontaktpersonen 
ett första urval av några respondenter som skulle var relevanta och som vi sedan 
kontaktar. Flera studenter inom varje kategori tillfrågas om de skulle vilja delta i 
undersökningen. Den som först kontaktar oss eller vi lyckas komma i kontakt med 
efter förfrågan blir utvald.  

4.5 Procedur 
Arbetet med intervjuerna påbörjades genom att relevanta frågor för vår studie 
sammanställdes. Sextio frågor verkar kanske något omfattande. Anledning till det är 
att vi själva vill ha en viss struktur under intervjuerna för att inte förlora viktiga 
aspekter.  

Under intervjuerna har respondenter samtalat kring frågor vi haft senare i vår 
indelning. Om samtalet med respondenten täckt in frågan helt från vårt perspektiv 
sett har den senare hoppats över. Ibland har frågan åter ställts inom sin kategori för 
att säkerställa att respondentens åsikter tolkats rätt för det aktuella perspektivet. 

Vi hade från början önskemål om att göra intervjuerna på respondenternas 
arbetsplats eller studieort därför att vi ville lära känna deras miljö som de arbetar 
respektive studerar i. Det har inte alltid varit möjligt eftersom respondenterna befann 
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sig på olika platser i och utanför Sverige. Intervjuerna har istället gjorts med 
högtalartelefon där det har varit den enda lämpliga metoden vilket var fallet för alla 
studentrespondenterna. Intervjuerna bandades för att de övriga gruppmedlemmarna 
skulle ha möjligheten att förnimma känslan av samtalet och för de utskrifter som 
gjordes. När det gäller intervjuer med flertalet lärare har vi lyckats ordna personliga 
möten på respektive lärosäte. Samtalen har skett på plats men bandades som tidigare.  

Kroppsspråket kan påverka både respondenten och utfrågaren men vi upplever att 
det inte förekommit. Vi har också uppfattningen att respondenterna i stort sett 
upplevt telefonintervjuerna som vanliga samtal. Undantaget är att de alltid åter 
informerats om inspelningen för att undvika missförstånd.  

Vi har besökt alla lärosäten i studien men för LUVIT har det skett efter intervjuerna. 
Vi har tyckt detta vara väsentligt för att kunna tolka vad som respondenterna delger 
oss under intervjuerna. Vi ska enligt syftet tolka respondenterna i sin kontext. 

4.6 Validitet och Reliabilitet 
För att få en god validitet (giltighet) anser Holme & Solvang (1997) att den data som 
samlats in ska vara relevant i förhållande till de frågeställningar som vi eftersträvar att 
besvara. När intervjufrågorna utformades gjordes det utifrån frågeställningarna.  

Eftersom nya kursplattformar kommer in på marknaden och nya versioner på redan 
befintliga verktyg lanseras finns det risk att vi utvärderar äldre versioner  än vad som 
används idag. Det problemet är vi medvetna om och har i möjligaste mån försökt 
undvika genom att vara noggranna i vårt förarbete. 

De personer som har ingått i vår undersökning är vanliga användare av de olika 
kursplattformarna Blackboard, WebCT eller LUVIT. Inom begreppet vanliga 
användare finns naturligtvis en stor variation i praktisk erfarenhet och kunskap med 
avseende på verktygen. 

En kvalitativ studies validitet är beroende av forskarens färdigheter, kompetens och 
systematik (Patton, 1990 se Le Duc, 1999). Patton talar om ”empatiskt neutralitet” 
och menar med uttrycket att empati är en attityd gentemot de människor som man 
möter. Resultatet som mötet skapar ska behandlas neutralt av forskaren. Som ny 
forskare är det svårt att hantera empatiskt neutralitet eftersom vi i daglig 
kommunikation blandar kunskap, tanke och känsla.  

Med reliabilitet (pålitlighet) menas att en mätmetod är okänslig för slumpens 
inverkan. Reliabiliteten är hög när testen ger samma resultat vid upprepade mätningar 
(Lundeqvist, 1995 se Le Duc, 1999). Inom kvalitativ forskning (Holme & Solvang, 
1997) är det svårt att uppskatta tillförlitigheten/pålitligheten med siffror. De menar 
att där handlar det istället om att kunna beskriva att man behandlat insamlad data på 
ett systematiskt och korrekt sätt. Skulle någon göra om vår undersökning på nytt är 
det inte säkert att man drar liknande slutsatser. Dels beror det på att nya versioner av 
kursplattformar kommer in på marknaden, dels på att personliga erfarenheter och 
färdigheter påverkar både för respondenter och utfrågare.  

Vi är medvetna om att urvalet av respondenter skulle kunna förbättras. Problemet är 
att dessa personal- respektive studentregister inte är öppna för oss. Dessutom ska 
respondenterna kopplas till användandet av ett verktyg, undervisningsform och 
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erfarenhetstid. Vi har fått den erfarenheten att den informationen inte finns kopplad 
utan att man istället får förlita sig på ”nätverkskunskap” hos kontaktpersonerna.  

För de intervjuer som ska göras har vi valt ut en person i gruppen och delegerat 
ansvaret till denne för genomförandet. Genom att alla intervjuer har bandats och 
skrivits noggrant till pappersform anser vi att all betydelsefull information har 
kommit med till resultat och analysdel. 

4.7 Etik - Anonymitet  
Människors integritet är viktigt vid en kvalitativ studie (Holme & Solvang, 1997). Om 
urvalet av människor är starkt begränsat som i denna studie är det än viktigare att 
personerna kan känna en tillit till oss som utfrågare och tolkare (Collste, 1993). Alla 
respondenter kommer därför att informeras på ett noggrant sätt innan den kvalitativa 
intervjun. I intervjun kan värdefulla synpunkter beskrivas av respondenten. Om vi 
kommer att citera, kommer aktuell person att kontaktas innan hon eller han citeras 
för att säkerställa individens behov av anonymitet. I uppsatsen har också lärosätet 
förblivit anonymt för att säkerställa respondenterna. Efter att intervjuerna 
sammanställts kommer band och anteckningar att förstöras för att säkerställa 
personernas integritet. Gruppen som gör studien måste dessutom hela tiden vara 
medveten om sin ringa erfarenhet inom området och eller förmågan att tolka 
respondentens alla signaler på avsett sätt. Därför blir det i uppsatsen viktigt att klart 
redogöra för vad som är fakta, vad som är antagande och från vem som uttalandet 
härrör. Genom att konsekvent redovisa allt så öppet som möjligt men med ett etiskt 
förbehåll för de responderande kan vi leva upp till vad Wallén (1996) säger i 
Vetenskapsteori och forskningsmetodik: ”Vetenskapen har dock idag så stora 
effekter att forskarna själva får ta ett ansvar för inriktningen av sin forskning och 
tänkbara följder av resultaten.” 

5 Teori 

5.1 Bakgrundsfakta 
 
5.1.1 Historik 
Enligt SOU 1998:83 har utvecklingen i samhället fram till 1970–talet bidragit till ett 
behov på arbetsmarknaden, både i Sverige och globalt av utbildad arbetskraft. Med 
hjälp av ny teknik tillsammans med tidigare erfarenheter från distansstudier försökte 
man råda bot på problemet. I många fall gällde detta specialiserade massutbildningar. 
För närvarande sysslar de tio största högskolorna i världen med distansutbildning. 
Antalet studerande i olika utbildningar är ungefär 2 500 000! Gemensamt för dessa 
skolor är att de är single mode det vill säga de sysslar endast med distansutbildning. 

I Sverige valde man dock ett annat alternativ för högskolorna, dual mode (både 
campus och distansutbildning). Skälet var bland annat att man ville göra en koppling 
mellan grundutbildning och forskning enligt traditionell modell. I många länder är 
detta ett ideal och återfinns även i svensk lagstiftningen (Sveriges Lagar, 2002). I 
Sveriges fall måste det också påpekas att de privata lösningarna inte utgjorde något 
politiskt strategiskt alternativ vid den tidpunkten. 
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Samhällsutvecklingen har i Sverige sedan 1970-talet varit under stark utveckling på 
flera sätt. Intresset och behovet av nyutbildad arbetskraft har ytterligare stärkts. Idag 
talar man istället om livslångt lärande det vill säga att studierna aldrig tar slut. Detta 
för att tillfredsställa arbetsmarknaden men också för att den enskilda individens 
behov och önskningar ska tillgodoses. 

Satsningen blev inte vad man önskade enligt SOU 1998:83. Visserligen finns det 
lärosäten som lyckats i sin intention, därför det funnits bra organisatoriska lösningar 
och enstaka lärare som varit eldsjälar och föregångare på området pedagogiskt. I 
Sverige liksom i andra länder med samma intention har modellen med dual mode 
varit förlamande, eftersom traditionell närundervisning och forskning prioriterats i 
organisationen. Intressant är också att den flexibilitet som det tidigt talades om också 
gått förlorat på vägen, då handledare valt lösningar som inneburit att tid och rum 
låsts för den studerande. Möjligheten med ny teknik för att nå dit har inte utnyttjas, 
eftersom det krävts nya arbetsformer i organisationerna och det har inte utvecklats på 
lärosäten. Resultatet har blivit att lärarna har fortsatt föreläsa på traditionellt sätt till 
lokala lärcentra med fixerad tid. På de platser som trots det lyckats i sin ambition 
finns problem. Förändringen har som regel inte genomsyrat organisationen, utan är 
beroende av ett fåtal personer. Den traditionella undervisningen har återkommit om 
eldsjälarna slutat. 

Tron på att tekniken skulle förbättra möjligheterna för distansundervisning har inte 
blivit verklighet i dual mode av olika orsaker men framförallt av bristen på snabb och 
säker kommunikation. Dessutom har det funnits ett starkt motstånd mot 
teknikanvändande som övervägt i förhållande mot de teknikvänliga. Där tror man 
idag att datortekniken har möjlighet att infria förväntningarna och komplettera de 
tidigare teknikbristerna. Det är här kursplattformarna kommer in som den flexibla 
länken mellan lärare – handledare och de studerande. Det sägs vidare i utredningen 
SOU 1998:83  att erfarenhet av teknik, pedagogik och didaktik i skolor i single mode 
behöver överföras till lärosäten i dual mode. I framtiden spås vidare en tätare 
samverkan mellan lärosäten för att tillfredsställa olika resursbehov och för att kunna 
erbjuda ett flexibelt utbud till de olika typer av studerande som finns. Utvecklingen 
kommer antagligen att innebära att externa intressenter finns som samaktörer på 
området, både när det gäller att tillgodose egna utbildningsbehov eller att dela med 
sig av kunskap och produkter. Den sociala interaktionen och organisationen i dessa 
nätverkslösningar anses som huvudfaktorer för att lyckas med dessa 
utbildningsprocesser. 

 

5.1.2 Distansutbildning 
I SOU 1998:83  ges en definition av distansutbildning: 

”Begreppet distansutbildning brukar avgränsas till att gälla sådana former av 
undervisning och studier på olika utbildningsnivåer, som inte innebär kontinuerlig 
och direkt handledning av lärare, samtidigt och på samma plats närvarande, som 
de studerande. Studierna skall för att betraktas som en del i distansutbildning ledas 
av en utbildningsorganisation som svarat för planering av dem, givit råd och 
vägledning inför studierna och handledning under studierna. Definitionen 
inrymmer ett studerande- och ett organisatörsperspektiv.” 

Vanliga beteckningar på dessa perspektiv är distansstudier respektive 
distansundervisning. Vidare i texten anges att det också finns en internationell 
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sammanslutning ICDE (Council for Distance Education) som givit sin definition av 
distansutbildning: 

”Distance education is a mode of education in which the student and the 
teacher are separated in time and/or space and where two way communication 
takes place through non traditional means for the most part.” 
 

Skillnaden mellan dem är att i det tidigare fallet anges de fysiska förutsättningarna 
och avsikterna med undervisningen men att man i det senare fallet ger en definition 
av hur samspelet ska ske. 

Den snabba utvecklingen av hur interaktionen kan ske påverkar både den 
traditionella undervisningen och distansundervisningen genom att begränsningar i tid 
och rum förändras, vilket ofta beskrivs med ordet flexibilitet. Eftersom 
undervisningen använder sig av teknikstöd och då framförallt datorstödd 
kommunikation har arbetsformerna förändrats. Vidare talas om öppenhet, vilket 
brukar avse förändringen av de tidigare formaliserade utbildningssystemen och att 
möjligheten att påbörja studier har avdramatiserats både i Sverige och globalt. 

 

5.1.3 Utbildningsformer 
De två vanligaste utbildningsformerna är närutbildning (NU) respektive 
distansutbildning (DU). Närutbildning, som sker på campus, har både handledare 
och student närvarande i motsats till DU. I dag är det inte ovanligt att utbildningen 
sker som kombinationer av dessa båda former. Det innebär i regel att studenten i 
huvudsak finns på sin hemmaort för studier men vid regelbundna tillfällen reser till 
sitt lärosäte. Utvecklingen av kursplattformar har inneburit att information och 
material numera distribueras via dessa verktyg och att synkron och asynkron 
kommunikation förekommer för alla utbildningsformerna. 

För att nå ut med IT-stödda distansutbildningar (Informationsteknologi) finns det 
för närvarande ett samarbete mellan 33 lärosäten. Kursutbudet är samlat i en databas 
på Nätuniversitetets hemsida: www.netuniversity.se. 

 

5.2 Kognitiv psykologi 
Varje dag använder en människa sig av kognitiva processer enligt Araï (1999). Dessa 
utgör grunden för det som kallas kognitiv psykologi, vilket innebär hur människan 
bland annat ser, hör, minns, tänker och kommunicerar. En människa är i 
kontinuerligt samspel med sin omgivning och söker ständigt ny information om 
något där. Den förväntan som finns påverkar intensiteten i sökandet. Om personen 
lyckas i sitt syfte att få ny information förändrar det förväntningarna. Den nya 
informationen summeras till tidigare kunskap, vilket innebär att framtida 
informationssökningen sker med andra förutsättningar i en iterativ process. 

Kunskap ordnas i mentala strukturer kallade schemata. Dessa strukturer är 
hierarkiskt organiserade (Araï, 1999) och ett schema kan ingå i nästa överordnade 
schema (Lund, Montgomery & Waern, 1992). En människa använder dessa 
strukturer när procedurer ska förenklas.  
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När en individ ska känna igen ett objekt måste det finnas olika typer av information. 
Dessa delas in i tre olika processer (Lund, Montgomery & Waern, 1992). Den första 
är den perceptuella klassifikationen som jämför den visuella, med den lagrade 
beskrivande informationen (Atkinson m.fl., 2000). Därefter sker en 
informationssökning med avseende på vad objektets funktion är vilket kallas 
semantisk klassifikation. Slutligen sker en informationssökning av vilket namn 
objektet har. Dessa tre steg sker i ordningsföljd men kan troligen ske överlappande. 

När det gäller visuell sökning påverkas det av två grundläggande faktorer (Åstrand, 
1992). Dels om det objekt som söks påminner om de andra som finns, då kommer 
det att ta längre tid att uppfatta objektet. Dels om de ointressanta innehåller flera 
olikheter, då tar det också längre tid att finna det som söks. 

För att minnesprocessen ska fungera måste de mentala lagringssystemen i ett tidigare 
skede ha utfört inkodning samt lagring för att senare kunna återhämta denna 
information. Den tidsförskjutning som avses för att återhämta information kan vara 
bara några sekunder. När en människa ser en okänd bild görs genast vissa 
föreställningar av vad det representerar, verkligt eller overkligt. Det beror på den 
mentala representationen hjälper oss att guida oss till något synonymt. Hur 
kunskapen kan representeras kan delas upp i dels analog form (bilder) dels i 
symbolisk form. Till den senare formen hör ord men också allt annat som står för 
någonting annat. En enskild representationsform kan inte ensamt representera den 
information som finns. Hastigheten att jämföra verklighet och minne beror på hur 
lagringen skett. Om lagringen skett analogt går sökningen snabbt. Det är inte fallet 
med den symboliska varianten, där det tar längre tid att jämföra de olika 
karakteristiska. Både när det gäller verkliga saker och återhämtade saker från minnet 
tolkar vi och väljer informationen för att förväntningarna ska överensstämma med 
våra schemata. Fakta i sig är ointressant. Det är meningen av det, sett utifrån våra 
egna kunskaper och föreställningar, som har betydelse. När det gäller emotionella 
liksom motivationsprocesser kan dessa inte enbart reduceras till kognitiva processer 
utan att de har ett mer komplext innehåll. (Araï, 1999)  

I kognitivismen ses lärandet som en integrering mellan nya och redan existerande 
erfarenheter (IT-kommission, 2002; Bengtsson, 1993), vilket bör beaktas när en ny 
typ av utbildning och dess verktyg designas. 

5.3 Pedagogik 
 
5.3.1 Pedagogik på distans 
Idag talas det mycket om utbildning via nätet som den nya formen för utbildning. De 
nya e-utbildningsföretagen har satsat mycket pengar på kursplattformar och 
interaktivitet (Ledarinstitutet, 2001). Problemet är att lärande tillsammans med andra 
oftast skapar större motivation och ger bättre effekter jämfört med ensamstudier. 
Frågan är om den nya formen av IT - stött lärande kräver en ny pedagogik. 
Holmberg (1994) anser att det är betydelsefullt att varje kurs har omsorgsfull 
planering med tillgänglig ämnes-, metod- och medieexpertis för att uppnå en bra 
kvalitet.  
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Enligt boken folkbildningen.net är följande avgörande för att skapa kreativa 
distansgrupper: 

o centralt är gemensamma ”samtalsrum” 

o att man lätt kan skapa nya samtalsrum 

o deltagarna ska omedelbart se förändringar när nya inlägg publiceras 

o att tekniken fungerar även för de som har ordinär Internetuppkoppling 

o att tekniken är lätt att lära sig både för studenter och lärare. 

Vi kommer att behöva både traditionell undervisning och lärosäten för yngre elever 
och studerande med mindre livserfarenhet (folkbildning.net, 2001). Det finns även 
många vuxna som har svårt att tillgodogöra sig ny teknik (Nyberg & Strandvall, 2000) 
och som därför föredrar traditionell utbildning. Den stora frågan när det gäller 
framtidens distansutbildning och Internetbaserade kurser är inte tekniken utan 
innehållet och pedagogiken. Innehållet måste utformas av pedagoger, handledare och 
delvis av de studerande själva.  

I boken Vuxenpedagogik utgår man från att ”en lärprocess är ett komplicerat 
samspel mellan intellektuella, känslomässiga och färdighetsmässiga processer inom en 
individ men också ett samspel mellan individen och den sociala omgivningen” (Hård 
af Segerstad m.fl. 1996). Med denna fokusering på individens inlärningsförmåga bör 
man planera och genomföra distansutbildning. Det viktiga är vilket innehåll det blir i 
dessa undervisnings och visualiseringsprogram och hur de metodiskt genomförs för 
att uppehålla studerandes motivation och underhålla deras inlärning (Nyberg & 
Strandvall, 2000). De menar vidare att de flesta studerande och anställda hellre väljer 
att besöka campus för att delta i kurser tillsammans med sina studiekamrater än att 
studera på egen hand vid datorn.  

 

5.3.2 Pedagogiska fördelar 
Det finns distansstuderande som har upptäckt att DU har vissa pedagogiska fördelar. 
Om distanskursen är välutformad kan kursdeltagaren få en hög grad av inre kontroll 
över sina studier. Den studerande kan lätt skaffa sig överblick, jämföra och kritiskt 
bedöma. Friheten i flera avseende för distansstudier kan innebära att kursdeltagarna 
får träna självständighet i kunskapssökandet mer än vad som är fallet vid NU. 
Resultaten blir ofta alldeles utmärkta. (Bååth, 1996)  

I en forskningsstudie som gjordes av Lars Svensson ”Social distansutbildning” 
pekades på de överraskande positiva resultat som studenterna i SYDUB- projektet 
presterade. Han säger att trots ansökningspoängen låg på en klart lägre nivå än som 
var brukligt för det systemvetenskapliga programmet och trots att flertalet andra 
distansutbildningsinitiativ rapporterat höga nivåer av studieavbrott, presterade 
studenterna goda resultat och visade på en mogen studieteknik samt en ambitiös 
inställning till sina studier. (Systemvetenskaplig distansutbildning, 1998)  
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När man planerar en distansutbildning är det viktigt att beakta följande steg av flera 
enligt Bååth (1996): 

o Finns det utbildningsbehov? 

I alla utbildningsmodeller utgör behovsanalysen en utgångspunkt. Här är det 
viktigt att konstatera om utbildningsbehovet kan och bör täckas med hjälp av 
DU eller kanske genom en kombination av DU och NU. Den frågan kan inte 
besvaras direkt förrän man har analyserat de följande stegen. 

Vilket målgrupp vänder vi oss till?  

Man måste försöka analysera målgruppens storlek, geografiska spridning, 
studievana, motivationsnivån, förkunskapsnivå, möjlighet att delta i NU, tillgång 
till speciella medier och vana att använda dessa. 

o Vilka utbildningsmål vill vi uppnå? 

Vilka typer av kunskaper, färdigheter eller attityder ska utbildningen leda fram till. 
Deltagarna ska återge och diskutera information, tillämpa kunskaper i praktiken, 
tillämpa praktiska färdigheter i verkliga livet och samspela med andra människor.  

o Finns det någon speciell pedagogisk idé?  

Det kan  vara så att man har en särskild pedagogisk idé som man vill förverkliga. 
Man kanske vill att kursdeltagarna ska arbeta helt problembaserat eller så 
individualiserat som möjligt. Oavsett vilken idé vi eventuellt kan ha bör den lyftas 
fram i ett tidig stadium i planeringsarbetet. 

Vilken layout ska tillämpas? 

Det är viktigt att tänka på typografin och layouten. Texten ska vara lättläst och 
utseendet bör överhuvudtaget vara tilltalande. 

Bååth säger vidare att som distanslärare bör man presentera sig själv på ett sådant sätt 
att anonymiteten i distansrelationerna försvinner. Genom tvåvägskommunikationen 
har man en utmärkt möjlighet att anpassa undervisningen individuellt för att försöka 
ge varje studerande vad den särskilt behöver.  

 

5.3.3 Planering 
I DU är behovet av noggrann planering betydlig större än i närundervisning (Bååth, 
1996). I NU kan man i stor utsträckning improvisera, vilket är knappast möjligt i DU. 
Planeringen kan ses som den viktigaste fasen i ett DU projekt. Det är betydelsefullt 
att planera hur man på bästa sätt ska informera kursdeltagare om vad DU innebär 
och kommer att kräva av dem. Holmberg (1994) menar att det finns risk, att vid fall 
av avsaknad av någon målstyrning, enskilda akademiska lärare överbetonar egna 
speciella intresseområden och i någon mån negligerar andra. I planeringsarbetet 
(Handhal & Holmberg, B 1974 se Holmberg, C 1996 m.fl.) är uppgiften för läraren 
att förmedla informationen inklusive känslouttryck. För att kunna övervinna 
svårigheter eller att stödja lärandet menar (Naidu, 1994 se Holmberg 1996 m.fl) att 
lärarna bör ha ett selektiv användande av undervisningsstrategier. Skilda situationer 
kräver olika undervisningsmetoder. 
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5.3.4 Interaktionen  
Interaktionen fokuserar på relationsaspekter, inte teknik, och den inriktas mot att 
ange var interaktionen sker, med vilka den sker och med vilket innehåll den sker. 
Tekniken i sig erbjuder ett verktyg dvs. en kanal för interaktion. 

Tre olika kategorier av interaktion kan förekomma. Det första är interaktion mellan 
den studerande och de olika läromedlen (t.ex. böcker, laborationsmaterial mm.). Den 
andra äger rum mellan de studerande och utbildningsorganisationen (t.ex. lärare, 
studievägledare och administrativ personal), och den tredje rör växelspelet mellan 
den studerande och medstuderande. (SOU 1998:83) 

I litteraturen om distansundervisning brukar det talas om autonoma studerande. 
Enligt Moore (1993, se Holmberg 1996) är den mest autonoma distansstuderande en 
person som är oberoende av en lärare eller annan person. Med andra ord en person 
som kan ta till sig kursen utan någon hjälp. Få människor kan uppfylla kraven för den 
autonoma studenten på grund av att en distansstuderande är beroende av 
tvåvägskommunikation (SOU 1998:83). På det sättet kan olika tankegångar 
uppmuntras och utmanas. 

Många forskare har ägnat mycket tid att studera fenomenet interaktion och 
litteraturen om detta är omfattande. Det som nämns i boken folkbildning.net (2001) 
är att man har påvisat följande:  

o Brister i återkopplingen utgör det största hindret för att en studerande skall 
lyckas med sina studier. 

o Betydelsen av individanpassad handledning är stort. 

o Det är betydelsefullt att skapa ett personligt och gott förhållande mellan 
handledare och studerande. 

o Det är viktigt att kommentera framsteg och misstag. 

o Studerande behöver studera, tolka och analysera kursinnehåll. 

o Behovet av samspel med andra är stort. 

o Det är betydelsefullt att värme och omtanke visas.  

Det är viktigt att skapa en så effektivt brygga som möjligt mellan läraren och den 
studerande. Man talar om det förlängda klassrummet, det virtuella klassrummet eller 
liknande. Man lär sig effektivare om det är mer motiverande och att man aktivt 
engagerar sig i inlärningsprocessen. Enbart text (bok), enbart bilder eller enbart ljud 
är inte lika åskådliga och engagerande som de medier som kombinerar text,  ljud och 
rörliga bilder (SOU 1998:83). 

Pedagogiken kan inte avlägsna de problem som kan förekomma i interaktion med IT. 
IT är till sin karaktär sekventiellt, fullt av detaljer. (Herskin, 2001) Det är viktigt att 
som handledare eftersträva en sådan pedagogik där den undervisningsteknik man 
använder kompenserar de problem som kan uppstå vid användandet av IT. Det är 
viktigt att vara medveten om att en bra IT pedagogik även förutsätter att man 
avlägsnar de problem som finns i undervisningstraditionen. Herskin (2001) säger i sin 
bok IT – undervisning: ”det svåra är inte att göra de nya sakerna, utan att undvika att 
göra de traditionella sakerna”. 
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5.4 Könsaspekter 
Sättet att lära kan skilja sig av olika orsaker. En anledning kan vara vilket genus man 
tillhör. Kunskap om skillnader mellan könen kan vara betydelsefulla för hur kurser 
ska utformas och hur verktyg ska används enligt Barrett och Lally (1999). I deras 
studie som avsåg asynkron kommunikation via e-post fanns skillnader i män och 
kvinnors respons. I artikeln sägs att dessa skillnader kan bero på att kvinnor 
överväger sina inlägg mer än män och vilket forum det ska presenteras för, externt 
eller internt. Kvinnorna i de grupper som undersöktes var i högre grad 
uppgiftsorienterade än männen. De senare agerade mer socialt i kommunikationen. 
Männens brev var som regel dubbelt så långa. En orsak kunde vara avsaknaden av 
möjligheten till att visa känslor för kvinnorna. Värt att notera är att maximum och 
minimum när kommunikation sker överensstämmer mellan könen. I undersökningen 
kommunicerar männen i högre grad aktivt i början men att kvinnorna tar igen detta i 
slutet av kursen. Det tyder på att kvinnorna som deltagare är mer avvaktande i sin 
roll. I en kommunikation är lyssnaren också betydelsefull och när ”samtalen” 
analyserades kunde man notera att kvinnorna i större uträckning  gav respons på det 
som tidigare sagts av andra än männen. Slutsatserna i artikeln gäller dock ett litet 
urval som behöver verifieras ytterligare enligt författarna.  

Vi har haft svårigheter att hitta relevant litteratur rörande skillnader i pedagogik som 
används av manliga respektive kvinnliga lärare. 

5.5 Användargränssnitt 
Ordet gränssnitt refererar till de metoder som används för att skapa interaktion 
mellan maskiner och människa. Ett gränssnitt skall enligt Common Front Group 
(1995) alltid uppfylla två grundläggande krav: att förmedla information från maskin 
till användare och från användare till maskin. Alla maskiner som till exempel datorer, 
bilar etc. behöver ett gränssnitt. 

Användare brukar delas in i tre kategorier: noviser (nybörjare), 
medelgoda(återkommande användare) och experter. Noviser är de personer som inte 
använder datorer mycket utan förlitar sig mycket på menyer och hjälp i gränssnittet 
för att använda systemet. De medelgoda användarna är de som har använt datorer 
mer än den tidigare gruppen. De har lärt sig mer och är inte alls lika beroende av 
menyer och annan hjälp för att navigera i olika gränssnitt utan vågar pröva sig fram 
på egen hand. De använder mest menyerna för att utföra någon funktion som de inte 
använder ofta. Experterna memorerar snabbkommandon och använder därför inte 
menyer ofta. Det är väldigt få som är experter på hela komplexa datorsystem. De 
flesta blir experter på de funktioner och det område som de använder. Det är viktigt 
att som utvecklare inte ta för givet vilken kategori som kommer att använda 
gränssnittet. (Brown, 1988) 

Enligt Cox och Walker (1993) bör ett bra gränssnitt vara genomskinligt, flexibelt, 
lättlärt, konsistent och ge möjlighet för användaren att styra händelseförloppet. När 
man är bekant med verktyget ska man inte behöva fundera på gränssnittet, det är 
genomskinligt (transparent),  utan kunna koncentrera sig på de uppgifter som ska 
utföras. Med flexibilitet ska olika användare kunna använda verktyget på olika sätt, 
det som passar den användaren bäst. Systemet bör vara konsistent vilket innebär att 
jämförbara objekt måste uppföra sig på liknande sätt. Är det inte fallet kan 
användaren få problem på grund av att personen måste lära sig hur de olika objekten 
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fungerar. Om det inte uppför sig på samma sätt blir systemet inte längre lättlärt, 
vilket är en mycket betydelsefull faktor. 

5.6 Kursplattformar 
 
5.6.1 Generellt 
När undervisning sker i idag, för både NU och DU eller i kombination, behövs olika 
typer av teknikstöd. Ett av dessa är kursplattformen. Behovet finns för att distribuera 
material i båda riktningarna men dessutom för den interaktion som ska ske mellan 
människor på olika platser och vid olika tidpunkter. Varje form av tekniskt stöd har 
som regel sina fördelar men också sina begränsningar. Det nya som sker med 
multimedia är att digital text, ljud och bild kan överföras momentant. Men här finns 
fortfarande begränsningar i form av överföringsmediet, till exempel kan det saknas 
bredband, och att användarna är ovana vid att använda tekniken.  

5.6.2 LMS, Learning Management System 
LMS kan översättas med kompetensutvecklingssystem. Ett LMS är en 
mjukvaruplattform av samma omfattning som affärs-, ekonomi- och 
personaladministrationssystem. Ett LMS effektiviserar och delvis automatiserar 
administration av storskaliga utbildningsaktiviteter. Systemet registrerar användare, 
strukturerar kurskataloger, distribuerar material och dokumenterar användarnas 
aktiviteter. Det finns också möjlighet i de flesta nyare system att generera statistiska 
rapporter. 

Man får se upp med vad som döljs innanför ”LMS-skalet”. Både med användare som 
inte behärskar systemet eller med tekniska begränsningar blir innehållet inte särskilt 
rikt. Motsatsen blir när kursplattformen fungerar som ett multimedieverktyg för 
användarna. I de miljöer som successivt presenterats över åren som nya versioner av 
verktygen har mjukvaruföretagen strävat att utveckla dem vad det gäller innehållet, 
såsom antalet funktioner, men också hur användargränssnittet  är uppbyggt. Risken 
som uppstår med många funktioner är att det kan bli för komplext att lära för 
användarna. 

5.6.3 Namn 
Ett svenskt uttryck är: ”Kärt barn har många namn”. Kursplattformen är inget 
undantag ifrån denna företeelse. Här följer en uppräkning, utan ordning, av några av 
de namn som man kan möta: 

kursplattform, kursproduktion, kursproduktionsverktyg, kurshanteringsprogram, 
inlärningsmiljöer, inlärningsplattformar, courseware, course tools, learning platforms, 
learning environments, ”integrerade interaktiva miljöer för Internetbaserat lärande”, 
LMS-verktyg och verktyget (Nyberg & Strandvall (red), 2000). 

Vi har i denna studie inte fått någon indikation på vad som skulle vara det vanligaste 
namnet utan gjort det subjektiva valet att i använda namnet kursplattform. När vi 
gjort avsteg ifrån detta val, har vi använt LMS eller verktyget. 
 
5.6.4 Kursplattformarnas användargränssnitt och funktion 
Användargränssnitt och funktion kan med dessa kursplattformar användas och 
anpassas på en mängd sätt. Vi har som grupp och med det intresse som visats för 
vårt arbete känt ett behov att ge både oss själva och den intresserade läsaren, 
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nybörjare som användare, en bild av dessa för att ha en gemensam utgångspunkt att 
diskutera kring. Presentationen finns i bilaga 2 och den har inte som avsikt att ge en 
fullständig bild av en kursplattform. Den är dock uppdelad som ett avsnitt för 
handledarsidan respektive studentsidan. Önskas djupare kunskap får vi 
rekommendera manualer eller hemsidor för respektive verktyg. 

5.6.5 Visuell teknik 
Idag kan man använda olika tekniker för att bedriva studier på distans. Här nedan gör 
vi tre presentationer av teknisk utrustning som kan användas vid distansutbildning 
och som utgör den visuella interaktionen mellan studenterna och lärarna. Denna 
teknik kombineras med möjligheten att distribuera material och information via en 
kursplattform. 

Telebild: Genom telebild, eller videokonferens som det också kallas, kan läraren sitta 
på en ort och studenterna på flera andra orter. Läraren och studenterna kan se och 
tala med varandra i direktsändning. Telebild spar både tid och pengar, i och med att 
man slipper långa resvägar. Telebild är ett bra alternativ för dem som vill studera på 
lärosäte och samtidigt vill bo kvar på hemmaplan. Med den här metoden kan också 
de studerande ha en social interaktion på ett lärcentra nära sitt boende. 

Webbkamera: Webbkameran tillsammans med ett mjukvaruprogram, typ Microsoft 
Netmeeting, gör att man kan kommunicera med bild mellan användarna, i detta fallet 
läraren och studenten. I programmet kan man också skicka filer till varandra, det 
finns möjlighet till chatt och ljudkommunikation om man har mikrofon kopplad till 
datorn. Det finns inbyggd mikrofon i vissa webbkameror. 

Streaming-Media: Streaming är en teknik som i praktiken innebär att man kan 
lyssna på musik och se på film på datorn redan några sekunder efter det att man 
klickat på länken på Internet ( d.v.s. om filen som länken leder till är kodad med 
denna teknik ). Tidigare var man tvungen att ladda ner en fil till datorn för att kunna 
spela upp den, men med streamingtekniken är uppspelning möjlig utan att filen 
lagrats lokalt. Realplayern är det vanligaste programmet för att spela upp data som är 
kodad med streamingtekniken, men det finns även andra som Quicktime och 
Windows Media. 

I distansutbildning har det blivit allt vanligare att lägga ut små film- eller ljudklipp 
som till exempel en föreläsning. Man kan skapa overheadbilder med kombination av 
bild och ljud. 

6 Resultat 

6.1 Utfall 
I vår studie har vi genomfört 13 intervjuer. Ambitionen från början var att nå 
studenter och lärare med anknytning till informatik eller matematik och med närmare 
1 års erfarenhet av de valda kursplattformarna. Dessutom skulle det vara en jämn 
fördelning mellan manliga och kvinnliga respondenter. Det visade sig vara betydligt 
svårare än väntat att nå dessa respondenter genom de kontaktpersoner vi blivit 
anvisade. Vi blev därför tvungna att ta beslut tillsammans med vår handledare som 
förändrade målet till viss del. De lärosäten som vi kontaktade hade i ett fall inte haft 
kursplattformen i funktion mer än 1 år även om den prövats i begränsad omfattning i 
verksamheten under längre tid. I ett annat fall användes den bara i vissa delar av 
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verksamheten eller av vissa lärare. Skälet var att det fanns en annan kursplattform 
tillgänglig på samma plats och på det ämnesområde vi först planerat att utvärdera. 
Kunskapen om vilka som använt kursplattformarna under längre tid var begränsad. 
När det gällde kursplattformen LUVIT fick vi ändra lärosäte i relativt sent skede, 
eftersom det inte var möjligt att genomföra intervjuerna där de först planerades 
under projekttiden. Alla lärosäten har fått vår planeringsrapport inför urvalet av 
respondenter för att vara införstådda med vår önskade målgrupp. 

Tiden som studenterna hade använt sin kursplattform är mellan 7 mån – 1 år. 
Lärarna däremot hade en varierad erfarenhetstid för respektive kursplattform. Åldern 
varierade mellan 21 - 46 år. Kvinnliga lärare 30 – 46 år. Manliga lärare 37 – 44 år. 
Kvinnliga studenter 31 – 49 år. Manliga studenter 21 – 41 år. 

 
Tabell 6:1 Respondenter för respektive kursplattform 

 
WebCT: 
Kurs Man lärare Kvinna lärare  Man student  Kvinna student 
 
Teknisk basår 2 0 1 1 
Kommentar: En kvinnlig lärare har inte varit möjligt att komma i kontakt med under 
studien men respondenter finns att tillgå inom lärosätet. 
 
LUVIT: 
Kurs: Man lärare  Kvinna lärare  Man student  Kvinna student 
 
Pedagogik 1 1 1 1 
Kommentar: saknas 
 
Blackboard: 
Kurs: Man lärare  Kvinna lärare  Man student  Kvinna student 
 
Ekonomi 1  2 1 1 
Kommentar: saknas 
 
 
Vi har talat med många personer om studien både genom att använda telefon och e-
post men också vid våra besök på respektive lärosäte. Det har på olika sätt bidragit 
till att vi fått väsentlig information som har haft betydelse för studien, genom att vi 
har haft förståelse för svårigheter som respondenterna talat om. Här kan bland annat 
nämnas driftsstörningar i samband med att kapacitetstaket för en server nåtts på ett 
av lärosätena. Innan förbättringsåtgärder hade vidtagits hade det troligen påverkat 
omdömet för respondenterna med avseende på kursplattformen. Med denna 
information har vi kunnat nyanserat ”bilden” vid frågeställningarna. 
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6.2 Kvalitativa intervjuer 
 
6.2.1 WebCT i sin kontext 
Lärosätet: Det finns 11 institutioner som erbjuder ett 80-tal program och ungefär 
800 fristående kurser i 60 ämnen. De arbetar ständigt med att förnya utbudet av 
utbildningar som passar för den moderna människan enligt lärosätets hemsida. Det 
finns ungefär 13 000 studenter och 1 000 anställda. 

Antalet registrerade deltagare för distanskurser under år 2002 var 2370 enligt en 
informant i organisationen. De institutioner som hade flest registrerade deltagare var 
ekonomi, statistik och informatik som tillsammans hade  1363 respektive  teknik med  
232 stycken. Respondenterna kommer ifrån kursen tekniskt basår. 

Valet av WebCT inom lärosätet får enligt uppgift från en annan informant ses som 
en de facto standard. De versioner av kursplattformar som används är WebCT 3.6 
respektive 3.8. 
 
 

 
 

Figur 6:1 Första sidan som studenten möter efter inloggning, myWebCt. 
(Från en informant) 

 
Bakgrund: Det var stor skillnad mellan distans- och campusvarianten 
undervisningsmässigt tyckte de respondenter som hade erfarenhet av båda slagen. 

Intressant var att en lärarrespondent tyckte att man fick bättre kontakt med studenter 
när man undervisade på distansutbildning. Samtidigt tyckte respondenten att man 
hade mer kontakt med studenter på en campuskurs än på en distanskurs. Skillnaden 
var att kontakten på distanskurser blev närmare och mer personlig. 

Introduktion: Alla respondenterna hade haft tillgång till introduktion för WebCT 
men av olika typ. Däremot hade inte alla tagit del av introduktionen fullt ut. En 
studentrespondent läste bara hur man skulle logga in för att sedan testa sig fram på 
egen hand. En annan studentrespondent fick ett brev med introduktionen utskickad 
till sig men tyckte inte att den var tillräckligt omfattande. En lärarrespondent tyckte 
att introduktionskursen som personen deltagit i var alldeles för lätt. Det var istället 
mer lärorikt att fråga kollegor. 

Den introduktion som nu sker för nyanställda lärare innebär att man tillsammans 
med en handledare under 1 till 2 timmar introduceras i kursplattformens möjligheter. 
Det finns även ett kompendium att tillgå som förklarar de vanligaste funktionerna. 
Om frågor senare skulle uppstå har man möjlighet att kontakta den tidigare 
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handledaren för ytterligare klarläggande. Denna möjlighet har enligt en respondent 
varit uppskattad av de som introducerats i WebCT. 

Det framkom ett förslag till förbättring av introduktion för lärarna. Den skulle kunna 
innehålla mer filhantering. Den aktuella lärarrespondenten tyckte nämligen att 
introduktionen var för inriktad på hur man skulle hantera textmassa i 
kursplattformen. Respondenten ville också att introduktionen skulle innehålla mer 
om hur man använder verktyget för att visa filmer och lyssna på ljud. När man ska 
använda kursplattformen mer än till text, blir det genast mer avancerat. De övriga 
respondenterna lämnade inga konkreta förslag till förbättringar av introduktionen. 

Support: Ingen av respondenterna hade behövt använda lärosätets egen support för 
WebCT. Däremot hade en lärarrespondent varit i kontakt med WebCT:s egen 
support i USA,  detta var i tekniskt syfte, och ej ur användarmässig synpunkt. 

De respondenter som var verksamma som studenter visste inte om att det fanns en 
supportavdelning på lärosätet. Om de stod inför ett problem skulle de höra av sig till 
den lärare som var ansvarig för aktuell kurs. Lärarrespondenterna visste däremot vart 
de skulle vända sig om de fick problem med användandet av kursplattformen. Men 
de valde oftast att i första hand fråga sina kollegor, innan de vände sig till supporten. 

Interaktion: När det gällde interaktionen mellan student och lärare, tyckte samtliga 
studentrespondenter att det mest betydelsefulla var responstiden på frågor. En 
studentrespondent föredrog att använda telefonen mer än att skicka e-post, när det 
fanns frågor. Skälet var att respondenten tyckte att det var mer personligt. Dessutom 
var det lättare att diskutera via telefonen än till exempel i WebCT:s chattfunktion. I 
sammanhanget kan sägas att en annan respondent påpekade, att chattfunktionen inte 
fungerade tillfredställande och därför inte användes så mycket i kurserna. 

Erfarenheten av interaktionen mellan student till student var inte stor inom 
grupperna enligt studentrespondenterna. En orsak kan enligt en av 
studentrespondenterna vara att de distanskurser som fanns på lärosätet, och som  
personen hade erfarenhet av, inte inbjöd till interaktion dem emellan. Dessa innehöll 
inte möjligheter till grupparbeten.  

En av lärarrespondenterna tyckte att studenterna började använda e-post i WebCT 
flitigare, när de byggt upp sin erfarenhet en bit in i de olika kurserna. I början av en 
kurs var det vanligare att studenterna ringde för att fråga. 

Alla respondenterna uttryckte att interaktionen fungerade bra och att man kunde få 
svar på sina frågor snabbt. Det påpekades att det inte är all kommunikation mellan 
lärare och studenter som sker via WebCT, utan man använde ibland även telefonen 
för att få svar på sina frågor. 

Att någon förändring av WebCT skulle bidra till en förbättrad interaktion mellan 
användarna trodde inte respondenterna på. ”Ingenting är fulländat, men allt kan ju 
göras bättre !” som en respondent uttryckte det, men var ändå nöjd. 

Könsaspekter: Uppfattningen hos alla respondenterna var att de inte trodde det 
fanns någon skillnad mellan manligt eller kvinnligt användande av kursplattformen 
WebCT. Däremot hade en studentrespondent uppfattningen att män oftare läste 
direkt från skärmen än vad kvinnorna gjorde. Dennes åsikt var att kvinnor hellre 
skriver ut material som läggs ut på WebCT. 
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Gränssnitt: Överlag är respondenterna nöjda med användarvänligheten i gränssnittet 
för WebCT. Ett mindre klagomål från en studentrespondent var att det var lite rörigt 
i början, när man skulle navigera mellan de olika delarna i verktyget. En annan 
studentrespondent tyckte att e-postfunktionen kändes som en dålig kopia av Outlook 
och efterfrågade därför en länkning till den istället. Respondenten kallade Outlook 
för ”den vanliga e-posten”. En lärarrespondent hade åsikten att filhanteringen för 
kursutformare (handledare) var i för många steg och att man borde kunna förbättra 
det.  

Respondenterna hade ett positivt första intryck vad det gäller utseendet på verktyget. 
En studentrespondent tyckte det såg ut som en ”professionell hemsida”. En 
lärarrespondent hade tidigare sett något annat verktyg som såg lite fräckare ut men 
ansåg att utseendet inte var det viktigaste utan att kursplattformen fungerade hela 
tiden. 

I dagsläget hade respondenterna samstämmig uppfattning om kursplattformens 
användarvänlighet. De tyckte att det hade blivit lättare med tiden att använda den, 
eftersom de fått mera erfarenhet. 

Funktioner: Kalender och e-post är de funktioner som respondenterna använder 
mest. Det är de funktionerna som respondenterna har nytta av eller ombeds använda. 
Ingen av respondenterna avstår ifrån att använda någon funktion på grund av att den 
var för svår eller för dålig. Om en funktion inte används beror det på att de inte har 
något behov av den. 

Respondenterna saknade inga funktioner i verktyget men en av dem hade önskemålet  
att det skulle bli lättare att ”rita saker” i WebCT. I bland annat matematikkurser 
behöver man ibland använda symboler. Dessa symboler får man nu göra vid sidan 
om i andra program som till exempel PowerPoint för att i nästa steg lägga in det som 
en bild. Denna funktion skall dock vara med i nästa version av WebCT enligt 
respondenten. 

Andra verktyg: Två lärarrespondenter hade kommit i kontakt med First Class. En av 
dessa hade även jobbat något med LUVIT. Personen hade även haft anledning att 
”titta” något på Ping Pong och Blackboard, eftersom WebCT har börjat komma upp 
i samma prisnivå som de tidigare nämnda verktygen enligt respondenten. 
Respondenten hade inte funnit någon anledning till att byta system. Båda 
respondenterna som använt andra verktyg föredrog WebCT. En av respondenterna 
uttryckte sig: ”Det var för att vi redan använder WebCT. Hade vi haft till exempel 
Blackboard, så hade vi nog haft det kvar. Jag är inte sådan att jag måste ha WebCT”. 

Egna åsikter: Ingen av respondenterna tror att undervisningsresultatet påverkas av 
kursplattformen. De tror i allmänhet att studier på distans inte skall påverka 
studieresultatet jämfört med traditionell undervisning. En väsentlig skillnad med att 
studera på distans enligt respondenterna är att det krävs mer disciplin än vid vanliga 
campusutbildningar, eftersom det inte finns något socialt tryck på vad man gör. 

Alla respondenterna är positiva till kursplattformen som de använder. Det gäller även 
om de inte utnyttjar verktyget fullt ut. En respondent föredrar telefonen framför      
e-posten men gör proven på WebCT, vilket respondenten tyckte fungerade mycket 
bra. 
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6.2.2 LUVIT i sin kontext 
Lärosätet: Totalt har det under år 2001 funnits 9500 studenter på lärosätet som har 
6 institutioner. Omkring 40 % av studenterna på de olika utbildningsprogrammen är 
från hemlänet men lärosätet rekryterar studerande från hela landet. Antalet 
distansstuderande på lärosätet som använder sig av LUVIT är cirka 2000, enligt de 
uppgifterna som vi kunde få fram av en informant. 

LUVIT används på några institutioner inom lärosätet bland annat på den 
pedagogiska institutionen, där respondenterna studerar. Beslutet om kursplattform 
har enligt uppgift både från den tidigare informanten och respondenter tagits inom 
institutionen. En annan kursplattform används samtidigt på andra delar inom 
lärosätet.  

Den version av kursplattform som används är LUVIT 3.5. 

 

 
 

Figur 6:2 Första sidan som studenten möter efter inloggning, LUVIT 
 (www.luvit.com) 

 
Bakgrund: Respondenterna tyckte att skillnaden undervisningsmässigt mellan 
distans respektive campusutbildning, var att man lätt tappar den sociala kontakten, 
när man läser på distans. Det innebär att det blir lättare att hoppa av sina studier, om 
man inte har kompisar eller lärare att diskutera med. En respondent hade en känsla - 
uppfattning av att det skulle vara svårare att läsa på distans. 

LUVIT används olika beroende på om det är en distans- eller en campuskurs. På 
distanskurserna används den för att kommunicera och diskutera. I campuskurser 
används LUVIT inte lika aktivt utan fungerar mer som en anslagstavla, där man 
lägger ut föreläsningsanteckningar och nyheter om vad som händer i anslutning till 
en kurs. 

Introduktion: Alla respondenter har fått någon slags introduktion till LUVIT. De 
som arbetar som lärare sa att de hade fått en väldigt specifik introduktion på de 
funktioner som de skulle behöva använda, vilket de tyckte var bra. De saknade en 
helhetsintroduktion av kursplattformen i viss utsträckning.  

Studentrespondenterna fick olika introduktioner och hade delade meningar om den. 
En respondent tyckte att introduktionen ägde rum i för stora grupper vilket gjorde 
att läraren som hade hand om introduktionen inte kunde tillgodose allas behov av 
information kring kursplattformen. Den andra respondenten tyckte att det var upp 
till sig själv att söka kunskap och testa sig fram. 
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Ett förslag till att göra introduktionen bättre enligt en studentrespondent var att den 
skulle ske i mindre grupper. Det skulle bidra till att flera frågor kommer fram och 
därmed också att mer information kommer ut till studenterna. 

Ett annat förslag till förbättring av introduktionen till verktyget fanns för kategorin 
lärare. Förslaget gick ut på att man fick sitta med någon kunnig person och pröva sig 
fram och ställa frågor när problemen uppstod. Detta gjordes redan i viss utsträckning 
på lärosätet men som respondenten uttryckte det: ”Det var för hastigt!” 

Support: Ingen av respondenterna har varit i kontakt med supporten. 
Studentrespondenterna visste inte vart man skulle vända sig om man fick problem. 
Då problem uppstår frågar de läraren. Lärarrespondenterna vänder sig först och 
främst till kollegor. 

Interaktion: Respondenterna tyckte att det är viktigt att de som använder 
kursplattformen ska kunna den väl. De upplever att en del lärare undviker att 
använda kursplattformen och kommer ”dragandes” med papper, istället för att lägga 
ut material. Andra åsikter som framkom var att det är viktigt med snabb feedback på 
frågor. 

Respondenterna anser det är viktigt med kontinuiteten i användningen av 
kursplattformen, för att på det sättet undvika att det bara blir ett fåtal som använder 
den. Generellt tycker respondenterna att interaktionen med hjälp av verktyget 
fungerar bra. 

Könsaspekter: Två respondenter trodde att det inte fanns någon skillnad mellan 
genus i användningen av LUVIT. En annan respondent ansåg att det kunde vara 
skillnad men att skillnaden kunde bero på ålder. Respondenten trodde att en äldre 
dam inte skulle våga söka sig fram själv på samma sätt som en yngre person. 

Samtliga respondenter menade att skillnader i användandet mer berodde på 
datorvana och hur länge man har arbetat med kursplattformen än att det skulle vara 
en könsaspekt. 

Gränssnitt: Menyerna är lättnavigerade enligt respondenterna. De tyckte också att  
kursplattformen som sådan var lättanvänd.  

Utseende tyckte de kunde vara lite snyggare. Det var en respondent som uttryckte 
designen som ”lite stelt”. 

Respondenternas första intryck av gränssnittet var att det var rörigt, men att man 
snabbt kom in i kursplattformen och kunde hitta rätt. 

Funktioner: De funktioner som används mest är att lägga upp och ladda ner 
dokument. Diskussionsforum och chatt används för att diskutera frågor i kurserna. 

Respondenterna använder funktioner som de har någon användning av. Ingen utav 
studenterna avstår från någon funktion på grund av att den är dålig.  

Ingen av respondenterna kände att de saknade någon funktion i verktyget utan att de 
är nöjda med det som finns. 

Andra verktyg: En av respondenterna har jobbat lite i WebCT. 

Egna åsikter: En studentrespondent tycker att LUVIT är mer förankrat bland 
lärarna än studenterna. Ibland verkar det som att man använder LUVIT bara för att 
man har lagt ut pengar på kursplattformen. 
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Samtliga respondenter tror inte att studieresultatet påverkas av att man använder 
LUVIT. En fördel med att använda kursplattformen är att alla kan ta del av 
materialet istället för att skicka e-post med filer mellan de olika gruppmedlemmarna. 

 

6.2.3 Blackboard i sin kontext 
Lärosätet: På lärosätet finns 5 834 distansstudenter vilket är 46 % av det totala 
antalet studenter som är 12 644. Siffrorna visar registrerade studenter per kurs vilket 
innebär att de som läser 2 kurser räknas 2 gånger. Det finns 1 535 helårsstudenter på 
distans, det vill säga de som läser 40 poäng per år. Det är 25 % av totala antalet 
helårsstudenter som är 6 125 stycken enligt en informant. Lärosätet har en regional 
förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Institutionerna är 6 
till antalet med cirka 30 utbildningsprogram totalt. Respondenterna kommer ifrån 
ekonomiinstitutionen.  

Lärosätet har tagit ett policybeslut i organisationen om att använda kursplattformen 
Blackboard. Den började användas av hela lärosätet höstterminen 2002. 

Den version av kursplattformen som används är Blackboard 5.5. 

  

 

 
Figur 6:3 Första sidan som studenten möter efter inloggning, Blackboard  

(www.blackboard.com) 
 

Bakgrund: Ingen utav respondenterna hade egentligen något negativt att säga om 
verktyget Blackboard. En student hade dock lite synpunkter på hur verktyget 
användes på lärosätet. Respondenten uttryckte det så här: ”Det skulle lika gärna 
fungera som en statisk HTML-sida” 

Skillnaden undervisningsmässigt mellan distans- och campusutbildning är mycket 
stora enligt två respondenter. En lärarerespondent utryckte det som att: “Det är 
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varken katastrof om den går dåligt eller någon speciell höjdpunkt om det går bra”. 
En studentrespondent sade att distansutbildning blir väldigt opersonlig: ”Man läser 
sin bok och gör sina uppgifter”. Respondenten tyckte att lärarens roll blir ytterst 
diffus och utryckte det så drastiskt att det i princip inte skulle behövas någon lärare.  

Blackboard används på olika sätt beroende om det är campus- eller distanskurs. När 
det är en campuskurs används Blackboard mer som en anslagstavla där nyheter och 
föreläsningsanteckningar läggs ut för nedladdning. I distansundervisning har den en 
ytterst central roll i kursen. Nästan all kommunikation sköts via Blackboard. 

Introduktion: Alla respondenter hade fått någon form av introduktion till verktyget. 
Beroende på vilken sorts introduktion som man fick var det olika uppfattning om 
den varit bra eller inte. Det var bara en av respondenterna som tyckte att 
introduktionen var bra och tillräcklig. En lärarrespondent, som hade varit på interna 
kurser, hade inga större kommentarer om introduktionen men kom ihåg att den inte 
passade denne. En studentrespondent hade varit med om att systemet hade kraschat 
när introduktionen skulle ske. Detta gav ett mycket negativt intryck. Personerna på 
introduktionen satt och lyssnade, när en person talade om vad systemet kunde göra 
utan att kunna se själva verktyget. ”Detta gjorde att jag fick en väldigt luddig 
uppfattning om verktyget från början” enligt studenten. Det inträffade missödet 
under introduktionen bekräftades senare som mycket negativt utav en av de 
närvarande lärarna. En studentrespondent fick en studiehandledning skickad per post 
hem till sig. Det tyckte respondenten inte var tillräckligt. Av den anledningen ringde 
personen och frågade om saker som var oklara i studiehandledningen. 

De respondenter som gav förslag på hur introduktionen skulle kunna förbättras ville 
ha en mer uppgiftsorienterad introduktion, istället för att man får en genomgång på 
vad som går att göra i Blackboard. Exemplet som gavs var: ”Om jag vill kontrollera 
om jag blivit godkänd på en kurs, hur gör jag då? Då ska man få detta beskrivet, 
istället för att få en förklaring på att här finns den funktionen och här finns den och 
så vidare”. En lärarrespondent tyckte att man lär sig bäst när man löser akuta 
problem istället för att gå igenom funktioner i ett övningshäfte lång tid innan man 
behöver använda funktionerna. Därför tyckte respondenten att man själv provar och 
sedan om man inte klarar det ska det finnas någonstans att vända sig för assistans. 

Support: Två respondenter har behövt använda supporten för verktyget. En 
lärarrespondent hade bara använt supporten för att lägga upp sina kurser men inte 
som hjälp för funktionella problem i verktyget. Den andra respondenterna som 
använt supporten hade ett funktionellt problem. Respondenten tyckte att supporten 
var snabb och att man fick bra instruktioner men problemet löstes ändå inte. 

Tre respondenter visste att det fanns en dataavdelning som skötte om supporten och 
att man skulle vända sig dit om de fick problem. 

Om respondenterna får problem uppgav de att de först och främst frågar närmsta 
medarbetarna eller personal istället för att fråga supporten. En respondent uppger sig 
inte ha en aning om vart man skall vända sig om man får problem. 

Interaktion: Samtliga respondenter uppger att det är viktigt att man snabbt får svar 
på sina frågor till lärare och att man får en bra kontakt mellan lärare och studenter. 

Alla respondenterna tyckte att interaktionen mellan student till student skulle kunna 
bli bättre. Studenterna borde vara mera aktiva med att skapa kontakter studenter 
emellan, för att på så sätt få en större sammanhållning mellan studenterna på 
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distansutbildningarna enligt en lärarrespondent. En studentrespondent utryckte 
vikten av det genom att peka på att personen hade försökt att ta kontakt med två 
studenter i sin grupp. Dessa hade dock inte svarat. Därför har respondenten ingen 
aning om de har avstått kursen eller fortfarande gick kvar. 

Tre av fem respondenter tycker generellt att interaktionen fungerar bra. En av 
respondenterna uttryckte att det var lite problem i början men att det i ett senare 
skede blev bättre och nu fungerade det. En studentrespondent tyckte att 
interaktionen var ”ganska kall och död” och att de flesta inläggen var av det 
administrativa slaget, istället för något som var intressant för kursen. 

Några förändringar av verktyget ser respondenterna inte som nödvändig för att 
förbättra interaktionen. De tycker att verktyget är bra och har bra funktioner. De tror 
för det mesta att det handlar om att få en vana av att använda verktyget mer än att 
det är själva verktyget som påverkar interaktionen. 

Könsaspekter: Ingen av respondenterna har någon uppfattning av att det skulle vara 
någon skillnad på användandet av Blackboard beroende på om det var en kvinna eller 
en man. Respondenterna tror att det mer har att göra med vanan att arbeta med 
kursplattformen än könsskillnader. 

Gränssnitt: Om Blackboard är lättanvänt råder det delade meningar om bland 
respondenterna. De flesta tycker att det är lätt att lära sig kursplattformen men att det 
kan vara lite problem i början.  

Första intrycket av Blackboard bland studenterna var blandat. Ingen av dem var 
direkt negativ till verktyget men en respondent hade ett förvirrat första intryck. Detta 
förtydligades senare med att det var en kort period i början.  

Alla respondenterna är eniga om att Blackboard är lättnavigerat. En respondent 
påpekade att det krävdes att man kunde engelska. Orsaken var att allt i Blackboard är 
på engelska. 

På frågan om hur respondenterna upplever verktyget idag var alla överens om att 
verktyget är bra. Några av orden som användes för att förklara vad de tyckte om 
verktyget var ”kanon” respektive ”smidigt”. 

Funktioner: Bland respondenterna som arbetar som lärare är de klart dominerande 
funktionerna e-post och att lägga ut kursmaterial samt distribuera ny information för 
kurser. E-postfunktionen är mycket uppskattad. Skälet till det är att 
lärarrespondenterna tycker att den är väldigt smidigt uppbyggt. Den fungerar med att 
bara kunna klicka på vilka studenter som man vill skicka e-posten till. Framförallt är 
det smidigt när det är gruppuppgifter som lämnats in och feedback skulle ges på 
dessa. I det fallet klickas bara på gruppmedlemmarnas namn för att skicka i väg e-
posten. 

Bland de respondenter som är studenter var svaren lite olika. En funktion som 
användes mycket var Digital Dropbox, det vill säga inlämningsfunktionen i 
Blackboard. En respondent efterfrågade en kontinuitet för inlämning av uppgifter, 
eftersom det nu användes e-post ibland och ibland Digital Dropbox för att lämna in 
uppgifter. En annan populär funktion hos Blackboard är Check Grade, där 
studenterna kan kontrollera vilket betyg de fått på sina inlämningsuppgifter.  

Ingen av respondenterna avstår ifrån någon eller några särskilda funktioner i 
Blackboard på grund av att de är för dåligt utformade. Istället använder 
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respondenterna bara de funktioner som de blir tillsagda att använda eller de 
funktioner som de känner att de har någon nytta av att använda. En 
studentrespondent utryckte sig: ”Jag använder de funktionerna där jag vet att det 
händer lite”. Med det uttalandet menar respondenten att det inte är någon idé att 
använda ett diskussionsforum själv. Ju fler personer använder en funktion desto mer 
har man användning av den och därför kommer fler att börja använda den. 

Respondenterna ansåg att det inte saknades några funktioner i Blackboard. De var 
tillräckliga för den undervisning som fanns. 

Andra verktyg: Det var bara en respondent som hade erfarenhet av andra liknande 
verktyg. En brist som personen såg hos de andra verktygen var att det inte liknade 
Blackboard. Detta förklarade respondenten med att det är jobbigt att byta gränssnitt 
och funktionalitet beroende på vilket lärosäte man studerar vid. Respondenten 
föredrog Blackboard, som verkade ha mer funktionalitet och mer finesser än de 
andra verktygen. 

Egna åsikter: 3 av 5 respondenter tycker att Blackboards uppbyggnad 
användarmässigt är väldigt bra medan de övriga tyckte att det är ganska bra.  

Alla respondenterna delar uppfattningen att Blackboard är ett bra verktyg för 
distansundervisning. En respondent efterfrågade en applikation/klient på sin egen 
dator för att komma åt Blackboards funktionalitet i framtiden. 

Respondenterna var oeniga i frågan om de trodde att studieresultatet påverkades av 
att använda Blackboard. Två respondenter tyckte att själva verktyget inte hade något 
med studieresultatet att göra men att det var ett bra hjälpmedel för att förmedla 
information. En respondent trodde att man skulle kunna få en helt annan läroprocess 
om Blackboard användes mer aktivt. 

7 Diskussion 

Generellt 
Det som har framhållits av de responderande är den stora betydelsen av att det inte 
förekommer något tekniskt ”krångel” med de olika kursplattformarna. Förseningar i 
feedback, tekniska problem och otydliga instruktioner är dokumenterade fenomen 
som är vanliga bland distansstuderande (Hara & Kling, 1999 se Svensson, Social 
Distansutbildning). Det är helt avgörande i distansundervisningen, eftersom 
kursplattformen är den flexibla möjligheten till kommunikation både med lärosätet 
och bland användarna. Vikten av detta har påpekats av både lärare- och 
studentrespondenter. Tydligast mötte vi ”krånglet” i anslutning till en delvis missad 
introduktion på en av lärosätena, vilket satt ”djupa spår” hos personerna.  

Det är inte ovanligt att använda flera kursplattformar inom samma lärosäte men på 
olika institutioner. Anledningen till detta verkar vara att inte lärosätets ledning hittills 
tagit en gemensam policy för alla institutioner, utan att besluten av någon anledning 
är decentraliserade eller att det inte ingår som en övergripande strategi för 
organisationen. Det förekommer att kursplattformen successivt prövats och växt in i 
organisationens institutioner på olika sätt. I denna begränsade studie ingår faktiska 
policybeslut, de facto standard och institutionsbeslut för de tre kursplattformarna. På 
ett av lärosätena fanns två olika kursplattformar. Vi har under studien stött på relativt 
tydliga ”revir” i anslutning till kursplattformarna. Hela bilden av dessa skillnader 
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mellan lärosätena var inte uppenbar för oss som grupp, innan vi studerat mer av 
organisationerna. Vi har bland annat insett betydelsen av att utvärdera 
kursplattformarna i sin kontext av den anledningen. 

Besöken på lärosätena sker för att få en uppfattning om den miljö (SOU 1998:83) 
som respondenterna verkar i. Tyvärr kan inte samma medvetenhet och kunskap om 
studiemiljön för distanseleverna på sin hemmaort kunnat byggas upp av oss. Den 
utgör därför en helt eller delvis okänd parameter, förutom var bostadsorten är 
belägen. 

Av de tre kursplattformar som jämfördes i sin kontext kan inte gruppen utifrån 
respondenternas svar dra några långtgående slutsatser då materialet är för litet, men 
vissa fördelar och nackdelar samt synpunkter kan påvisas.  

Intervjufrågorna delades in i olika kategorier: bakgrund, introduktion, support, 
interaktion, könsaspekter, gränssnitt, funktioner, andra verktyg och till sist egna 
åsikter. I diskussionen som följer sker redovisning av väsentliga synpunkter, koppling 
till den tidigare teorin och kommentarer kring det som framkommit under denna 
studie. 

Respondenternas bakgrund 
Studentrespondenterna som hade en spridning mellan 21 till 49 år angav olika 
anledningar till varför de studerade på lärosätet. Många av dem hade valt att studera 
på distans, eftersom de hade ett arbete och var mer beroende av att själva kunna 
bestämma när de skulle studera. Dessutom var många av familjeskäl bundna till en 
speciell ort. Oftast sammanföll valet av lärosäte med vad de hade för kurser att 
erbjuda och studentens behov eller intresse. En av respondenterna studerade på sin 
hemort som campuselev. Av respondenterna fanns en som studerade för sitt eget 
självförverkligande, vilket är en grupp som omtalas i SOU 1998:83 och berörs redan i 
det historiska avsnittet av denna uppsats. På personens arbetsplats fanns ingen 
potential för att göra karriär. Boendet kan också vara svårt att förändra. För 
studenten återstod möjligheten till distansutbildning. Målgruppen kanske inte är 
ovanlig i ”familjeåldern” och behöver kanske studeras närmare ifrån ett 
målgruppsperspektiv. Av studentrespondenterna var det endast en som studerade en 
distanskurs på ett annat lärosäte, vilket kanske är förvånande och bör 
uppmärksammas med tanke på framtida rekrytering av studenter. Hur ska kurser och 
program ”förpackas” för att nå målgruppen? I avsnittet pedagogiska fördelar ställs 
frågan: ” Vilken målgrupp vänder vi oss till?”  

Åldersstrukturen för handledarna bland lärarrespondenterna som arbetar med 
undervisning varierar ifrån 30 år till 46 år. Det innebär att vi har en relativt smal 
variationsbredd på åldersstrukturen för lärarna.  

Introduktion 
Vi anser att introduktionen av kursplattformen skall vara obligatorisk för lärarna för 
att erhålla en positiv motivation i kurserna och en kontinuerlig användning. 

Beroende av datormognaden behövs det olika typer av introduktion. Förslagsvis 
skulle man kunna bygga upp en introduktion i olika steg. Ett steg bör vara avklarat 
och testat innan man får gå vidare till nästa steg. En anledning till det förslaget är de 
frågor som ställts till oss under studien. Vi anser att det är viktigt att lärarna har en 
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bra kunskap om systemet. Därför behövs ytterligare introduktioner inom området 
enligt deras egna önskemål, för att kunna svara på frågor om kursplattformarna och 
motivera studenterna till att utveckla användandet av verktygens olika funktioner. 
Lärarna är lärosätenas ansikten mot sina kunder. Dessa kunder, det vill säga 
studenterna, erbjuds nu möjlighet till studier inte bara i Sverige utan även globalt 
genom kursplattformarna. Att ge en bra och djup introduktion till lärarna är bra för 
att få en gemensam förståelse bland lärarna om varför de skall använda verktygen. I 
teoriavsnittet om interaktion, påpekas  det faktum att man lär sig effektivare om man 
är motiverad och aktivt engagerar sig i inlärningsprocessen. Ledningen för lärosätet 
bör engagera sig för att motivera både lärare och studenter i organisationen. Om 
samtliga lärare får en förståelse för vad som kan uppnås genom att använda verktyget 
skulle man kunna åstadkomma en mer kontinuerlig användning. Ökad kunskap bland 
lärarna har efterfrågats av de studerande under studien, eftersom man generellt anser 
att det finns omotiverat stora skillnader mellan olika lärares användande av 
kursplattformen.  

Support 
Kunskapen var otydlig om var supporten fanns att söka i flera fall. Genom att 
personifiera supporten enligt nedan tror vi att mer frågor skulle ställas och därmed 
öka datormognaden. Vi har också fått detta bekräftat genom att vissa studerande har 
uttryckt sin tillfredsställelse med den support de fått av en kunnig person när 
problem uppstått. 

Av de svar vi har fått från respondenterna anser vi att supporten bör vara en 
integrerad del av varje institution och bestå av en person med dokumenterad 
kunskap och känsla för att förmedla sitt IT-kunnande. Anledningen till detta är att 
tillvarata det genomgående ”mönster” som finns att helst tillfråga en nära kollega 
istället för supporten när ett problem uppstår. Genom att supporten är placerad på 
institutionen kan olika problem möjligtvis få en snabbare lösning och 
förhoppningsvis datormognaden utvecklas ytterligare. Personerna på olika 
institutioner kan samverka för att ge en optimal support till användarna. 

Interaktion 
En snabb feedback är viktig för att interaktionen ska fungera. Liknande reflektioner 
kring interaktion påpekade Willen när hon gjort sina empiriska studier vid svenska 
universitet (1981, se SOU 1998:83). Hennes iakttagelse var att  ”det största hindren 
för att de studerande skulle lyckas med sina studier låg i brister i återkopplingen”. 

Vi anser det viktigt att lärarna inser sin roll som initiativtagare och motivationshöjare 
för den interaktion som sker med hjälp av verktyget. Nuvarande situation för 
studenterna är att de använder de funktioner som de förväntas nyttja för respektive 
kurs samt de funktioner som de upplever att de har kännedom och nytta av. Det är 
ingen idé för en person att använda en chattfunktion om ingen annan student eller 
lärare diskuterar där.  

I studier genomförda i Norge (Rekkedal, 1985 se SOU 1998:83) fick de studerande 
en egen handledare som följde dem genom flera kurser. Man studerade i vilken 
omfattning de stannade kvar i utbildningen och deras attityder till kurserna. 
Resultatet i detta fall var mycket positiv, jämfört med handledningen som var 
anordnad på annat sätt. 
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Den funktion som nu används mest för interaktionen via kursplattformen är e-post 
men även i viss mån diskussionsforum medan chatt inte alls är så vanlig som vi 
förväntat oss mellan de olika användargrupperna. 

Idag, används kursplattformen som en statisk anslagstavla på Internet i flera kurser 
och inte som det multimedieverktyg det egentligen är. Återigen är den samlade 
kunskapen om vad som kan göras av betydelse för både lärare respektive studenter.. 

Erfarenheterna från SYDUB projektet antyder att det är av avgörande betydelse för 
stämningen i kursen att lärarens ”digitala närvaro” är hög (Svensson, Social 
distansutbildning). I vår undersökning visade det sig att det upplevdes som positivt 
att lärare är aktiva med verktyget och använder många funktioner. Detta tycker vi 
bekräftar att det är lärarna som har en betydande roll för hur mycket verktyget 
används. Lärarna måste inse sin ledarroll! I det kognitiva avsnittet påtalas av Araï 
(1999) att en person i hög grad är påverkad av de förväntningar som finns och att de 
i sin tur påverkar sökandets intensitet.  

Under studien har vi fått bekräftat att en lärares aktiva användning av en 
kursplattform kan öka motivationen för både den studerande men faktiskt också för 
sina kollegor. Synpunkterna var helt samstämmiga! 

Könsaspekter 
Den övervägande uppfattningen bland respondenterna var att det inte fanns någon 
skillnad mellan kvinnligt och manligt användande av en kursplattform. Enligt dem 
beror skillnader på vilken datormognadsnivå som studenterna och lärarna har och 
inte av vilket genus.  

Gränssnitt 
Vi har kommit fram till att det är viktigt att gränssnittet är konsistent (ser likadant ut) 
i de olika kurserna. Vi anser att det är viktigt att skolorna bestämmer sig för en 
grundversion av gränssnitt för kurserna. Studenterna har efterfrågat detta för att 
kunna känna sig hemma i användargränssnittet när de kommer nya till en kurs. Har 
användargränssnittet ett konsistent utseende behöver man bara utforska det ett fåtal 
gånger, vilket även Cox och Walker (1993) påpekar. Vid nästa tillfälle, den nya 
kursen, känner man igen sig och behöver då inte lägga ned så mycket tid på att lära 
och förstå användargränssnittet för att hitta de olika delarna i verktyget, vilket då 
blivit transparant för studenten. I den kognitiva psykologin påpekas att det sparats 
minnesbilder som återhämtats för att underlätta det nya ”mötet”. 

Funktioner 
Trots vårt begränsade urval har vi märkt en klar tendens till att de funktioner som 
används i verktygen är vad vi kallar grundfunktioner, det vill säga e-post, 
kalender/schema, upp- respektive nerladdning av dokument och även i viss mån 
diskussionsforum. Vad vi även fått fram är att det är dessa funktioner som 
respondenterna tycker de har någon nytta av och som används av andra studenter 
och lärare. Återigen kommer vi här in på vilken viktig roll läraren har för 
användningen av verktyget. Läraren är avgörande för vilka funktioner som utnyttjas i 
kursplattformarna. Använder inte läraren en funktion gör vanligen inte heller 
studenterna det. Rimligtvis borde det finnas studenter som vågar att utnyttja 
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systemen på ett mer aktivt sätt än vi fått fram i vår studie. De respondenter som har 
gått kurser där läraren har varit mycket aktiv med verktyget har tyckt detta varit bra,  
eftersom det givit ett mervärde. Det har inneburit att de även använt funktionerna 
studenter emellan och på så sätt skapat en större social interaktion än vad som skulle 
varit fallet om läraren inte varit lika aktiv. Att lärarna inte använder många funktioner 
idag tror vi beror på datormognaden hos dem och att kanske ledningen brister i att 
skicka positiva signaler med avseende på användandet av kursplattformen. Lärarna 
kanske behöver uppmuntras, när de ska motiveras att aktivt använda 
kursplattformen. 

Andra verktyg 
Erfarenheten av andra verktyg var i respondentgrupperna begränsad. 

Frågan om erfarenheten av andra verktyg var mer komplicerad än vi först trott. Här 
måste hänsyn tas till tidsperspektivet och versionsnumret på kursplattformen. 
Naturligtvis är skälet den snabba utvecklingen inom IT. För att kunna uttala sig om 
jämförelser mellan kursplattformar i sin kontext och tidigare erfarenheter behövs en 
större kunskap om respondentgruppen och tillhörande områden än vad som 
framkommit i denna studie. 

Egna åsikter 
Få tror att undervisningsresultatet påverkas om man använder en kursplattform. 
Frågan kan dock ha uppfattats något olika bland respondenterna. En del 
respondenter verkar ha svarat på frågan, som om man använde ett annat verktyg än 
det som var aktuellt, medan andra respondenter verkade svara som om man inte 
hade något verktyg överhuvudet taget. 

Det har även framkommit att man tror att det krävs betydligt mer självdisciplin att 
läsa på distans än på campus. 

En återkommande åsikt  i studien är att vissa användare inte förstår varför verktygen 
används över huvudtaget, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Huruvida verktyget ska 
användas och i så fall vilka funktioner som ska användas behöver diskuteras, för att 
öka medvetenheten om att ett mervärde kan bli resultatet. 

8 Slutsats 
Det har framkommit i den kvalitativa studien att det som påverkar hur 
kursplattformen används och hur den blir integrerad i organisationen ”styrs” till 
största delen av handledarna - lärarna. Användarna, både bland lärare och 
studenterna, efterfrågar ett ”policybeslut” om hur interaktionen med lärarna skall ske 
och hur verktyget skall användas på ett bättre sätt inom kurserna. Lärarna har en 
viktig roll för hur verktyget motiveras, hur positivt det upplevs och hur interaktionen 
fungerar användarna emellan. Frågan som kan ställas är vad ledningen för lärosätet 
har för uppfattning och hur användandet och motivationsfaktorer diskuteras i 
organisationen. Respondenterna i studien refererar inte till lärosätets ledning och en 
övergripande strategi i denna viktiga fråga. Utvecklingen verkar i dagsläget i många 
fall sakna styrning. 
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Implementeringen av en kursplattform kan ske på flera sätt, enligt den erfarenhet 
som vi fått genom studien. Det kan ske genom policybeslut, genom de facto standard 
eller som institutionsbeslut. En uppfattning som påtalas är att en kursplattform växer 
in i organisationen och förblir sedan kvar, då det blivit ett inarbetat verktyg. Det är 
inte heller ovanligt att det finns flera kurplattformar inom samma lärosäte. Det tror vi 
beror på avsaknaden av en gemensam övergripande IT-strategi eller på att detta kan 
fylla en faktisk funktion.  

När det gäller den första delfrågan, hur introduktionen ska ske, har vi funnit att den 
behöver designas i steg beroende på användarnas datormognad och övrig erfarenhet. 
Vi som grupp föreslår någon form av utbildning och test för både studenter och 
lärare. Idag bör det finnas ett grundkrav på att kunna behärska dessa typer av system 
i organisationen. 

Den andra delfrågan berör supporten. Där vill vi föreslå att det bör finnas minst en 
datorkunnig och pedagogisk person placerad på varje institution som är verksam med 
support.  Placeringen ska vara lättåtkomlig för alla och betydelsen av att ge supporten 
ett ansikte gäller både lärare och studenter. Skälet är att tillvarata det mönster vi ser i 
studien att hellre fråga närstående kollegor eller personer än att kontakta en 
”opersonlig” support.   

Tredje frågan som berör hur interaktionen äger rum och hur den blir kreativ kan kort 
beskrivas med att det styrs till stor del av lärarna. I studien har vi särskilt pekat på en 
lärare som visat att om man utnyttjar ”sin” kursplattform aktivt upplevs det otroligt 
stimulerande av både kollegor och studenter inom lärosätet och att det i sin tur 
initierar en bredare användning. Visserligen är underlaget litet men inkomna åsikter 
är samstämmiga. Dessutom har liknande uppfattningar formulerats genomgående av 
respondenterna på alla lärosätena. Om inte aktuell handledare själv kan motivera 
användning av kursplattformen under en kurs bör annan handledare inom 
organisationen kunna ge detta. Kursplattformen är bra för att de studerande på detta 
sätt ska skapa sociala nätverk som ett kompliment.  

Fjärde delfrågan berör respondenternas uppfattning om skillnader mellan genus när 
det gäller att använda kursplattformen. Där har respondenterna inte observerat 
någon skillnad mellan genus vid användningen utan de har uppfattningen att 
skillnader beror på erfarenhet och datormognad. 

Femte delfrågan gäller användargränssnittet och där finns också synpunkter bland 
respondenterna. Vissa personer tycker att det blir för mycket knapptryckande, men 
alla tre kursplattformar upplevs som ”godkända”. Det bör finnas en grundstandard 
för hur användargränssnittet för kurserna ska vara utformad. Studenterna ska känna 
igen sig när de kommer till en ny kurs. Det finns inte behov av att varje gång behöva 
lära sig användargränssnittet igen. Användargränssnittet kan successivt under en kurs  
modifieras till en mer avancerad nivå.   

När det gäller sista delfrågan, angående vilka funktioner som används och vilka som 
ska undvikas, har respondenterna pekat på en annan orsak än designen. De flesta 
funktioner verkar användas om handledaren nyttjar dessa. Det är sällan någon 
funktion direkt undviks på grund av begränsad funktionalitet eller att den är för 
svåranvänd. Det innebär att man inte enbart kan förlita sig på statistiskt material om 
hur kursplattformen används utan istället krävs det att bakomliggande faktorer 
utreds. 
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Fortsatt forskning 
Under denna studie har flera nya frågor framkommit som kan vara intressanta för 
fortsatt forskning eller studier. Eftersom antalet respondenter är begränsat i studien 
skulle en breddning av vilka ämnesområden respondenterna har anknytning till vara 
intressant. Här tycker vi att de systemvetenskapliga, tekniska, naturvetenskapliga men 
också de humanistiska institutionerna vore av intresse för en jämförande studie. 
Vidare är respondenternas datormognad ett skäl för en utökad studie. I den skulle 
ingå många verifierat aktiva användare under den sista årskursen på ett eller flera 
lärosäten. Intressant kan också vara att se på skillnader inom samma lärosäte med 
flera kursplattformar. 

En fråga av stor betydelse som vi har kommit i kontakt med är hur kursplattformen 
påverkas av Personuppgiftslagen (PUL). Eftersom statistiska uppgifter kan lagras och 
en form av ”övervakning” av studenter kan ske, bör denna punkt klargöras mellan 
lärosätet, de studerande och lärarna. 

En intressant aspekt kan vara att studera om det nya mediet och användargränssnittet 
kommer att innebära en skillnad i praktisk pedagogik mellan män respektive kvinnor, 
som inte funnits med i tidigare traditionella undervisningsmetoder. Dessutom kan 
skillnader mellan män och kvinnors sätt att läsa material vara värt att studera. 
Föredrar man fortfarande papper eller har skärmen tagit över som mediebärare. Allt 
detta sett i perspektivet av att kvinnorna är den dominerande gruppen inom svenska 
lärosäten idag enligt en studie av Högskoleverket (www.dn.se). 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Finns också i engelsk version 
 
Om bakgrund 
1) Man eller kvinna? (Frågas aldrig!) 
2) Vilket år är Du född? (Känslig fråga USA!) 
3) Varför har Du valt att arbeta/studera vid Högskolan/Universitetet? 
4) Vilken/ vilka högskolor/Universitet arbetar/studerar Du vid? 
5) Erfarenhet och bakgrund inom området Du undervisar/studerar i? 
6) Vilken erfarenhet av distans- respektive campusutbildning har Du? 
7) Vad tycker Du är skillnaden undervisningsmässigt emellan dem? 
 
Om introduktion och allmänt om WebCT/Blackboard/ LUVIT: 
8) Det finns WebCT/Blackboard/ LUVIT på skolan,  använder Du det? 
9) Är det någon skillnad när man använder WebCT/Blackboard/ LUVIT för 

respektive undervisningsform?  
10) När kom Du i kontakt med WebCT/Blackboard/ LUVIT  första gången ? 
11) Hur länge har Du använt WebCT/Blackboard/ LUVIT totalt ? 
12) Fick/får ni någon introduktion till WebCT/Blackboard/ LUVIT på denna 

utbildningsplats? 
13) Om ja, hur tyckte Du att introduktionen för WebCT/Blackboard/ LUVIT var? 
14) Hur skulle introduktionen ha varit utformad, några förslag till förbättringar? 
15) Har Du fått introduktion till WebCT/Blackboard/ LUVIT på någon annan 

utbildningsplats? 
 
Om support: 
16) Har Du haft behov av support/hjälp för WebCT/Blackboard/ LUVIT ? 
17) Finns det någon hjälp/support för WebCT/Blackboard/ LUVIT ? 
18) Hur är hjälpen/supporten utformad? 
19) Vad tycker Du om hjälpen/supporten?  
20) Är det svårt att få tag i hjälpen om det är personer inblandade? 
21) Vart vänder Du dig om Du fått problem? 
22) Om Du inte vänder dig till IT-supporten, varför vänder Du dig dit? 
23) Hur brukar åtgärden av problemet ske? 
24) Deltar Du i åtgärdsarbetet? 
 
Om interaktion: 
25) Vad anser Du är viktigt vid interaktionen mellan studenter och lärare? 
26) Vad anser Du är viktigt vid interaktionen mellan studenter till studenter? 
27) Vad anser Du är viktigt vid interaktionen mellan lärare till lärare? 
28) Hur tycker Du generellt att interaktionen fungerar idag? 
29) Skulle en förändring av WebCT/Blackboard/ LUVIT  bidra till en bättre 

interaktion än idag ? 
30) Om ja, på vilket sätt i så fall? 
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Om Kön: 
31) Tror/Anser Du att det är skillnad på kvinnligt/manligt användande av 

WebCT/Blackboard/ LUVIT? 
32) Om ja, varför tror/anser Du det? 
33) Finns det skillnader mellan institutioner? 
34) Om ja, varför? 
 
Om användargränssnitt: 
35) Är WebCT/Blackboard/ LUVIT  lättanvänt? 
36) Vad är det som är besvärligast? 
37) Är menyerna/WebCT/Blackboard/ LUVIT  lättnavigerade? 
38) Hur uppfattar Du utseendet/designen på WebCT/Blackboard/LUVIT ? 
39) Vad var ditt första intrycket av WebCT/Blackboard/LUVIT? 
40) Hur upplever Du WebCT/Blackboard/LUVIT  nu idag? 
41) När använder Du WebCT/Blackboard/LUVIT ? 
 
Om funktionerna: 
42) Vilka funktioner finns i WebCT/Blackboard/ LUVIT? 
43) Vilka funktioner använder Du? 
44) Varför dessa funktioner? 
45) Är det några funktioner Du avstår ifrån? 
46) Varför avstår Du ifrån dessa funktioner? 
47) Är det någon eller några funktioner Du saknar? 
48) Vad saknar Du i så fall? 
 
Om andra kursplattformar: 
49) Har Du erfarenhet av andra liknande verktyg som? 
50) Vilka? 
51) Vad tyckte Du om dem och vilka delar var bra? 
52) Vad såg Du för brister i dem? 
53) Vilket verktyg föredrar Du? 
54) Vad är det för något speciellt med det valda verktyget? 
55) Underlättar WebCT/Blackboard/ LUVIT? 

Ja: På vilket sätt? 
Nej: varför inte? 

 
Om egna åsikter eller synpunkter: 
56) Diskuteras det om WebCT/Blackboard/ LUVIT ? 
57) Hur tycker Du att WebCT/Blackboard/ LUVIT  är uppbyggt användarmässigt? 
58) Vad är Din helhetsuppfattning om WebCT/Blackboard/ LUVIT  som Du 

använder som hjälpmedel? 
59) Hur anser Du att undervisningsresultatet/studieresultat påverkas? 
60) Egna synpunkter?
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Bilaga 2 

Översikt av plattformar 
 
Nedan visas en schematisk översikt över våra valda kursplattformar och deras funktioner. Denna 
översikt avspeglar Fredrik Rexhammars analysmodell där vissa ändringar har gjorts, 
uppdateringar, och modellen i sin helhet är förkortad. Anledningen att modellen är beskuren beror 
på vår avgränsning. Vi har valt att sammanställa denna för att lättare kunna se på skillnader 
kursplattformarna emellan. I översikten har vi medvetet valt att försöka avstå från att bedöma de 
olika funktionernas egenskaper. I vår studie gör istället respondenterna denna kvalitativa 
bedömning utifrån sina erfarenheter och upplevelser vilket presenteras i resultatdelen.  

Utan en egen (kursens alternativt lärosäte) behovsanalys, sett till funktionernas egenskaper och 
vilken målgrupp det är, kan det vara svårt att göra jämförelser. Detta eftersom funktionerna i de 
olika kursplattformarna skiljer sig till en del och att alla dessa har både för- och nackdelar som 
måste avvägas mot behov. Vi begränsar oss till att redovisa de funktioner som varit aktuella sett 
till vår gjorda avgränsning i studien och som berör användarnas uppfattning av desamma. 
Lärosätena har blivit tillfrågade att gå igenom översikten av plattformen för respektive plattform 
och eventuellt komplettera den och för att eventuellt kunna komma med kommentarer. Denna 
översikt över plattformar är uppdaterad den 28 februari 2003. 

Observera att versionsnummer kan ha betydelse både här och vid en framtida jämförelse.  

 
X= inkluderad, (X)=delvis inkluderad, = existerar ej 
 
Användbarhet WebCT  3.6, 3.8 LUVIT 3.5 Blackboard 5.5 
Kan man påverka gränssnitt? X X X 
Innehållsöversikt i form "site 
map" 

X X (X) 

Sökfunktion i kursinnehåll X X  
Hjälpfunktioner X X X 
Kan kursansvarige lägga in 
egna hjälpavsnitt 

(X) X X 

Situationsanpassad hjälp X X  
Språk  Eng., Swe. Eng., Swe. Eng. 

I ver. 6 kan man ändra 
till Swe. 

 
Lärande miljö WebCT  3.6, 3.8 LUVIT 3.5 Blackboard 5.5 
Diskussionsgrupper/ 
diskussionsforum 

X X X 

Markering av nya och senaste 
inlägg i diskussionsgrupper 

X X X 

Markering av vem som har läst 
inlägg i diskussionsgrupper 

  X  Man kan i vissa fall 
se vem som läst, alltid 
hur många ggr. det är 

läst. 
Kan man skapa 
diskussionsgrupper  

X X X 

Bifoga filer i diskussionsforum X X X 
Gemensam filarkiv för 
deltagare  

X X X 

Senast nytt funktion X X X 
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Projektarbetsplatser X X X 
Chat X X X 
Vem är online?  X Detta går att se i 

Virtual Classroom, 
chatten 

Delade arbetsytor X (X)  
Multimedia i form inbyggd 
streaming i plattformen 

(X) (X) (X) Real Player 

Offline funktioner för 
studier/läsning utan att vara 
uppkopplad mot nätet 

(X) X (X) Tilläggs av 
Respondus vid 

författare av  t.ex. 
surveys 

 
Lärande miljö- Prov WebCT  3.6, 3.8 LUVIT 3.5 Blackboard 5.5 
Flervalsfrågetext X X X 
Svara med bifogade filer X X (X) 
Multimedia i tester X (X) (X) Bilder och länkar 

möjliga att använda 
Statistiskt uppföljning av test X X X 
Kan tester anpassas till 
enskilda individer och grupper  

X  (X) Ja med utdelande av 
lösenord och tid 

Självrättande tester X X X 
Anpassad feedback beroende 
på svar 

(X)  X 

Kan deltagare publicera 
innehåll 

(X) X X 

Kan studenter skapa egna 
projektrum 

  (X) Går ju att göra egen 
hemsida. Group Pages 

Deltagarlista med egna 
presentationer 

X X X 

Kan studenter göra egna 
noteringar 

X  X 

Kan deltagare avläsa egen 
status på tester som loggas i 
systemet 

X X X 

 
Handledaraspekter WebCT  3.6, 3.8 LUVIT 3.5 Blackboard 5.5 
Kursutvärderingsfunktion X X X 
Handledarsamarbete X X X 
Loggboksfunktion (X)  X 
Schema/kalendarium X X X 
Tidsbestämdpublicering X X X 
Rättning och kommentarer 
online 

X X X 

Kan handledare föra in egna 
kommentarer i statistiken 

X  X 

Statistik för handledare X X X 
Ändring / rättning filer och 
inlägg 

X X X 
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Kursupplägg WebCT  3.6, 3.8 LUVIT 3.5 Blackboard 5.5 
Öppenhet mot Internet X X X 
Kan färdiga HTML sidor 
importeras i kursstrukturen 

X X X 

Ordbehandlingsdokument 
(Word) övriga: Excel , 
PowerPoint, PDF – filer 

X X X 

Multimedieformat X X X 
Kursstruktur X X X 
Återanvändning av kursavsnitt X X X 
Spårad uppdatering, tid & 
person 

X X (X) 

Logotyp X X X 
 
Beskrivning på funktioner 
 
 
Kan man påverka gränssnitt? Om man vill lägga ut en kurs med 

kursansvariges grafiska identitet, färger, ikoner, 
bakgrunder krävs att man kan byta ut hela eller 
delar av plattformens gränssnitt. För deltagare 
med särskilda behov krävs att kursansvarige kan 
utveckla anpassade gränssnitt.  

Innehållsöversikt i form "site map" ”Site map” avser en översiktligt visualisering av 
innehållstrukturen där hierarkin och länkar mellan 
alla sidor i läromaterialet illustreras. Detta innebär 
också ökade möjligheter att hoppa fritt bland 
avsnitt.   

Sökfunktion i kursinnehåll Att kunna koppla sökfunktioner till ett 
utbildningsmaterial gör att användaren bättre kan 
utforska ett kursinnehåll och använda detta i flera 
situationer.  

Hjälpfunktioner Kan användaren klicka fram en hjälpruta som 
beskriver hur man skall lösa olika vanliga problem 
och hur vanliga funktioner inom plattformen 
fungerar. 

Kan handledaren/kursansvarige lägga in 
egna hjälpavsnitt 

Det kan uppstå ett behov att den kursansvarige 
själv vill utveckla hjälpavsnitt som stöd till kurser 
och användande av plattformen. 

Situationsanpassad hjälp Användaren får upp hjälp som hänger ihop med 
den situationen i vilken denne klickade på 
hjälpknappen.  

Språk  Med språkmiljö avses att alla funktioner och hela 
gränssnittet är på ett visst språk dvs. inte bara 
innehållet  

Diskussionsgrupper/ 
diskussionsforum 

Det är en funktion för diskussion mellan deltagare 
och handledare. Deltagare/handledare anslår 
inlägg som andra kan läsa och besvara.    

Markering av nya och senaste inlägg i 
diskussionsgrupper 

Kan man se vilka inlägg som är nya i en 
diskussionsgrupp.  

Markering av vem som har läst inlägg i 
diskussionsgrupper 

Effektiviserar för deltagare i ett projekt genom att 
visa vilka deltagare har läst ett specifikt inlägg.   



 4

Kan man skapa diskussionsgrupper  Möjlighet till kursansvarige att skapa begränsade 
diskussionsgrupper där endast vissa deltager eller 
grupper av deltagare har tillträde.  

Bifoga filer i diskussionsforum Möjlighet för deltagare att bifoga filer med 
diskussionstillägg.  

Gemensam filarkiv för deltagare  I vissa kurser sker produktionen av text i 
worddokument. Dessa skall i vissa fall 
delas/utvecklas av andra elever/handledare. Detta 
kan ske via ett gemensamt filarkiv i plattformen.   

Senast nytt funktion Man informerar om nyheter. Alla deltagare får ett 
direkt meddelande (senaste nytt) från handledare 
när man loggar in på kursen.  

Projektarbetsplatser Det är en avskild yta där bara medlemmar i ett 
visst projekt (kanske handledaren) har tillträde. 

Chat Att i realtid föra en skriftligt dialog med andra 
kursdeltagare.  

Vem är online? Det är en funktion för att se vilka andra deltagare 
som är inloggade samtidigt.  

Delade arbetsytor Med denna funktion menas att deltagare kan 
gemensamt arbeta med ett dokument från sina 
respektive datorer.   

Multimedia i form inbyggd streaming i 
plattformen 

Multimedia i form av streaming är en direkt 
uppspelning över Internet. Att streama innebär att 
en speciell komprimeringsteknik används vid 
produktion och distribution för ljud och video 
objekt. 

Offline funktioner för studier/läsning utan 
att vara uppkopplad mot nätet 

Offline funktioner innebär att delar av 
kursmaterialet kan laddas ned.  

Flervalsfrågetext Deltagare kan svara genom att välja mellan ett 
eller flera alternativ. 

Svara med bifogade filer Längre fritexter kan förberedas i t.ex. Word och 
sedan laddas upp till plattformen så att 
handledaren kan rätta.  

Multimedia i tester Möjlighet att komplettera frågor med ljud, bild 
och andra multimedia presentationer.  

Statistiskt uppföljning av test Testresultatet för personer och grupper lagras för 
statistisk bearbetning, resultatuppföljning.  

Kan tester anpassas till enskilda individer 
och grupper  

Kan handledare i olika utbildningssituationer 
anpassa de test som skapas för specifika grupper 
och individer.  

Självrättande tester Det är en funktion där systemet kan automatiskt 
rättar tester 

Anpassad feedback beroende på svar Deltagaren får automatiskt feedback i form av 
ledtrådar och instruktioner.  

Kan deltagare publicera innehåll Delaktighet i lärprocessen kan innebära 
möjligheter att publicera eget material som blir en 
integrerad del av den fortsatta kursen.  

Kan studenter skapa egna projektrum Möjligheter för deltagare att påverka läromiljön i 
kursen genom att initiera egna projekt och 
grupparbeten med tillhörande verktyg.   

Deltagarlista med egna presentationer Förteckning av deltagare med möjlighet att 
beskriva sig själv inför övriga deltagare med text, 
bild. 



 5

Kan studenter göra egna noteringar Deltagare kan skapa ordlistor eller anteckningar 
som sparas i plattformen.  

Kan deltagare avläsa egen status på tester 
som loggas i systemet 

Vilka sidor/avsnitt har deltagren besökt/arbetat 
klart med. Vilka uppgifter och tester man gjort.  

Kursutvärderingsfunktion Funktion för kursutvärdering för kursdeltagare.  
Handledarsamarbete Kan flera handledare kopplas till och ansvara för 

samma grupp.  
Loggboksfunktion Loggliknande historik med funktioner som följer 

upp vad enskilda elever gör i kurser. Alla 
handledare kan enkelt se vad som gjorts och 
kommunicerats mellan deltagaren och 
handledaren.  

Schema/kalendarium Det är en funktion som handledaren kan använda 
under kursens gång för att fortlöpande informera.

Tidsbestämdpublicering Handledare bestämmer på förhand när tester 
automatiskt publiceras eller tas bort.   

Rättning och kommentarer online Kan handledare föra in kvalitativa bedömningar 
av uppgifter som rättats i respektive deltagares 
resultatprofil.  

Kan handledare föra in egna kommentarer 
i statistiken 

Möjlighet att föra in kommentarer som är inte 
direkt relaterade till tester och uppgifter.  

Statistik för handledare Kan handledaren läsa av statistik om deltagare.   
Ändring / rättning filer och inlägg Kan handledare och rätta det som blir fel. T.ex. 

inlägg i diskussionsgrupper eller filer som laddas 
upp felaktigt.   

Kan färdiga HTML sidor importeras i 
kursstrukturen 

Utbildningsanordnare som redan har kursmaterial 
på Internet eller som vill arbeta med eget 
producerat HTML material måste kunna 
importera dessa sidor i plattformen för att 
undvika dubbelarbete.   

Ordbehandlingsdokument (Word) övriga: 
Excel , PowerPoint, PDF – filer 

Kan Word, PowerPoint, Excel mm. importeras 
direkt i kursstrukturen.  

Multimedieformat Vilka multimedieformat kan publiceras på HTML 
sidor som importeras eller skapas i plattformen.  
Själva multimedia filen skapas i en extern 
produktionsmiljö (Real, Quicktime, Microsoft 
Media m.fl.) 

Kursstruktur Finns stöd för att ordna kursstrukturen (sidor, 
avsnitt, tester etc.) 

Återanvändning av kursavsnitt Kan man lagra kursavsnitt i en databas för 
återanvändning i nya kurser och export till andra 
miljöer utan särskilda modifieringar. 

Spårad uppdatering, tid & person Kvalitetssäkring i form av att förändringar och 
uppdateringar kan spåras.  

Logotyp Kan den enskilda organisationen anpassa 
gränssnitt till den egna enhetliga miljön  utan att 
behöva marknadsföra plattformleverantörens 
logotyp.  
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Blackboard 
 
Historia 
Blackboard började som ett samarbete mellan studenter och lärare 1997 vid Cornell 
University i USA. Blackboard används i mer än 70 länder och används i över 300 
skolor och universitet. 
 
Handledare Blackboard 
Det här är Control Panel för lärarna. Det är här de kan ställa in och hantera olika delar 
av kursen. Denna del är alltså dold för studenterna och kan bara nås utav de 
ansvariga lärarna på varje specifik kurs.   
 

(www.blackboard.com) 
 
Content areas: Här kan man bland annat lägga in innehållet för kursen, meddelande 
på kursens anslagstavla, kursinformation, information om lärarna på kursen, kurs 
dokument, uppgifter och externa länkar. 
 
User management: Här lägger man till, tar bort eller modifierar uppgifter om 
användarna. 
 
Course Tools: Man kan lägga in händelser i studenternas kalender, skicka e-post till 
de olika användarna i kursen. Här finns också en Discussion Board eller ett 
konferens system som det också kallas, där läraren kan skriva in, svara på inlägg, 
bifoga filer och sortera meddelanden efter till exempel författare. Det finns även 
chatt. Digital Dropbox, är där studenterna lämnar in sina uppgifter. Dessa kan 
sorteras efter bland annat student och datum. 
 
Assessment: Läraren konstruera tester, prov, utvärderingar. Dessutom kan man 
även hantera och kontrollera studenternas testresultat som de har gjort på 
Blackboard. Här finns också statistik för kursen, bland annat kontroll av 
användarmönster hos kursdeltagarna. 
 
Course Options: Alla inställningar för kursen som till exempel startdatum kan 
ändras här, även utseendet på menyerna. 
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Assistance: Här finner man länkar till supportsidor och manualer för Blackboard.  
 
Student Blackboard 

(www.blackboard.com) 
 
På bilden ser man vad som i Blackboard kallas den personliga kurssidan respektive 
den personliga kurskatalogen. Här kan man också se de senaste meddelandena 
(Today’s Annoncements). I övre högra delen av sidan hittar man en lista över de 
kurser som man deltar i (My Courses). 
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Kurssida 
 
Längst till vänster på bilden nedan finns en menyrad som visar de möjligheter som 
finns i samband  med en kurs i Blackboard. 
 

 
(www.blackboard.com) 

 
 

Announcement: Detta är kursens anslagstavla. Där kan lärare och handledare lämna 
meddelanden om det senaste inom kursen. Det är denna ”vyn” som är den första 
som visas när man kommer in på en kurssida. 
Course information: Här hittar Du kursbeskrivningen, en kort introduktion till 
kursen, vad man som förväntas av studenterna och så vidare. 
Staff information: Kontaktuppgifter för lärarna och handledarna. 
 
Course material: Kursmaterial som till exempel föreläsningsanteckningar läggs ut 
här. 
 
Communication: Blackboard erbjuder följande kommunikationsverktyg, 
Send Mail – ett Internet e-postsystem 
Student Roster – deltagarlistor 
Student Pages – deltagarnas hemsidor 
Discussion Board – diskussionsforum 
Virtual Chat – chat,  
Group Pages - arbetsgrupper  
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LUVIT 
 
Historia 
LUVIT:s mjukvara härstammar från ett projekt som bedrevs 1997 vid Lunds 
Universitet. Då det fanns en stor efterfrågan på distansutbildningar i området beslöt 
man att starta ett projekt för att utveckla en Internetbaserad plattform för utbildning. 
Stor vikt lades vid att systemet skulle vara enkelt. Det skulle inte krävas så mycket 
datorvana för att kunna använda systemet. Resultatet blev sedan att Lunds 
Universitet upptäckte att LUVIT  var tillräckligt bra för att kunna kommersialiseras. 
LUVIT som bolag bildades i november 1998. 
 
Lärar LUVIT 
Menyn på bilden är vad som i LUVIT kallas Kontroll Panelen. Om man är inloggad 
som lärare finns det fler alternativ än för studenter. De två extra alternativen är 
”Dokument” och ”Administrera”.  
 

 
 
Dokument: Här kan man skapa flervalstest. Det vill säga ett test där studenten har 
flera alternativ att välja mellan men där bara ett är det rätta. 
Under ”Dokument” kan läraren även skapa chatt och forum för kursen. Det är även 
härifrån som läraren kan ladda upp dokument och föreläsningsanteckningar för 
kursen. 
 
Under ”Dokument” finns själva hjärtat av kursen vilket kallas ”Mitt Arkiv”. I det 
arkivet ligger alla dokument som skapats utav läraren i LUVIT och alla de dokument 
som läraren har laddat upp. Man också se vilka filer som är tillgängliga för 
användarna. 
 
Administrera: Här kan man administrera grupper vilket kan vara smidigt om man 
har en stor klass och vill dela upp dessa när det är dags för ett grupparbete. Statistik 
över hur användarna använder LUVIT kan man också kontrollera här. Likaså kan 
man kontrollera resultaten på hur en student har klarat ett prov som denne har gjort 
på LUVIT. 
 
Läraren kan också lägga till eller ta bort deltagare på kursen och lägga in nyheter som 
visas på första sidan för studenterna. En funktion finns där man kan lägga in 
händelser i kalendern som till exempel prov och chatt och så vidare. 
 
Det finns också möjlighet att uppdatera eller ändra informationen om kursen och 
inte minst lägga upp en ny kurs. 
 
Det är läraren som bestämmer vad som skall synas i menyn för studenterna. Detta 
bestäms under ”Administrera”. 
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Student LUVIT 
 

 
(www.luvit.com) 

 
Den översta menyn kan man kalla LUVIT:s kontrollpanel. Det är där man kan välja 
allt man vill göra i LUVIT, till exempel kontrollera resultat på tentor. 
 
Till vänster på bilden ser vi ”Navigationsträdet”. Det är där själva kursen ligger. I 
navigationsträdet kan det finnas olika typer av dokument som till exempel HTML-
filer eller filer gjorda i Office. Olika typer av dokument visas med olika typer av 
ikoner. 
 
Den största delen av LUVIT:s fönster består av ”Textarean”. Det är den som är 
arbetsytan i LUVIT. Så fort man loggat in på en kurs så kan man direkt se om det 
skett några förändringar i schemat under rubriken ”Nyheter”. Under ”Inloggade 
personer” kan man se vilka personer som är inloggade vid samma tillfälle. När man 
vill läsa ett dokument från navigationsfönstret så är det i denna ”Textarea” de visas. 
 
Under ”Personligt” i den översta menyn kan man ändra de flesta inställningarna, till 
exempel dina personuppgifter eller hemsida. Under ”Mina kurser” så ser man vilka 
kurser man är registrerad på via LUVIT. Under schema kan man kontrollera alla 
tillagda händelser som till exempel schemalagda chattar eller prov. 
 
Under ”Kurs” kan man kontrollera kursplanen, länkar som kan vara användbara för 
kursen och vilken kurslitteratur som hör till kursen. 
 
Under ”Kommunicera” hittar man ”Kommunicera”, ”Community” samt 
”Meddelanden”.  
”Kommunicera” är att Du kan skicka meddelanden till de andra som ingår i den 
kursen som man är inloggad på. 
”Community” är en samlingsplats för alla deltagare på kursen där man kan byta 
erfarenheter och idéer med varandra. 
”Meddelanden” är din brevlåda. Man kan läsa sina inkomna meddelanden och 
sortera dessa efter olika kriterier. 
Under ”Dokument” kan man till exempel skapa dokument, ladda upp filer och så 
vidare. 
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”Sök” Sökning kan ske både på Internet och i LUVIT. 
 
”Hjälp” visar en sammanfattande hjälp av LUVIT i ett nytt fönster. 
 
WebCT 
 
Lärare WebCT 
 
Lärardelen eller designerdelen som den också kallas ser ut så här. 
 

 
(Från en informant) 

 
 
1. Control Panel: Härifrån sköts allt på kursen, man kan till exempel lägga till sidor, 
chat, diskussionsforum, kontrollera statistik som till exempel när en student senast 
var inloggad, vilka sidor han eller hon läst eller hur många sidor studenten läst totalt.  
 
2. Course Menu: Menyn skapar man själv. I WebCT kan man välja vad som skall 
finnas med i de olika delarna. Det man vill att kursdeltagarna ska nå från vilken 
annan kurssida som helst bör finnas här. Länkar till externa sidor kan också läggas 
här. Här bör länkar till diskussionsforum, chatt och e-post finnas för att vara 
lättåtkomligt för studenten. 
 
3. Här finns samma saker som i ”Course Menu” men här presenteras det grafiskt 
med hjälp av ikoner. 
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Student myWebCT 
 

 
(Från en informant) 

 
Det är till myWebCT man kommer när man har loggat in som student. Detta är 
huvudsidan där man får en överblick av till exempel vilka kurser som man går just 
nu. 
 
På sidan visas information till den inloggade personen. Man kan även byta sitt 
lösenord här. Längst upp till höger så finns det en funktion som heter ”Hjälp”. Den 
är alltid tillgänglig när man är inloggad. Är det någon funktion man undrar över så 
kan man trycka på hjälp och där man läsa om de olika funktionerna. 
 
Under rubriken ”Kurser” så ser man vilka kurser man går. För att komma till en kurs 
så trycker man på kursens namn och kommer man direkt till kursens sida. Under 
varje kursnamn går det att se vilken eller vilka lärare som är med på kursen. Där kan 
man också se meddelanden om nyheter på kursen och även lägga till och ta bort 
kurser. 
 
På höger sida finns flikarna ”WebCT.com” respektive ”Meddelanden”. Där finns en 
länk till WebCT.com. Under ”Meddelanden” så visas meddelanden från WebCT - 
administratörer. 
 
Längst ner under Bokmärken lägger lärosäte ut länkar till sidor på Internet som de 
rekommenderar att besöka. Man kan även lägga till egna bokmärken. 
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Kursens startsida 
 

 
(Från en informant) 

 
Detta är en kursstartsida och här ligger all information om den specifika kursen. Den 
största delen av skärmen tas upp utav Kursfönstret. Den kan innehålla ikoner, bilder, 
texter och andra funktioner. Till vänster finns en ”Kursmeny”. Det är i denna som 
man kan hitta information om vad man kan och ska göra på kursen. Där finns bland 
annat WebCT:s olika kommunikationsverktyg. Kommunikationsverktygen i WebCT 
är ”Diskussioner”, ”Privat Post” samt ”Chatt”. 
 
Diskussioner: Varje kurs har sitt eget ”Diskussionsforum” där lärare och studenter 
kan kommunicera oberoende av tid och plats. Ett forum kan ha flera diskussioner. 
Varje användare kan starta sin egen diskussion om det är något han/hon vill 
diskutera. Sedan är det upp till dem som vill deltaga i diskussionen att svara och vara 
delaktiga i de diskussioner som man är intresserad av. Varje student kan delta i hur 
många olika forum som han eller hon önskar. 
 
Privat Post: Här kan man skicka brev till studenter och lärare inom kursen. ”Privat 
Post” fungerar ungefär som ”Diskussioner” men med några fler funktioner. Man kan 
sortera sin post i mappar, skriva och spara utkast samt ta bort meddelanden. Privat 
Post är att rekommendera när man vill tala om något känsligt ämne som man inte vill 
att andra skall ta del av.  
 
Chatt: Detta kommunikationsverktyg är synkront. Det vill säga att det är 
tidsberoende. Deltagarna kommunicerar vid samma tidpunkt med varandra. Det är 
viktigt att man beställer tidpunkt för chattrummen eftersom chatten inte som regel är 
öppen dygnet runt till skillnad från vanliga chattar på Internet. 
  


