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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att få kunskaper om hur lärplattformar och sociala nätverksverktyg 
stödjer undervisningen. Lärplattformar kallas för Learning Management Systems på engelska 
och förkortas med LMS. Det är ett samarbetsverktyg som används av lärare och studenter i 
undervisningen. Sociala nätverksverktyg används för att lärare ska kunna publicera sitt material 
via olika sociala nätverksverktyg, och de viktigaste verktygen är Facebook, bloggar och You-
tube. De senaste åren har lärare börjat integrera sin undervisning med sociala nätverksverktyg för 
att de utökade kommunikationsmöjligheterna kan gynna lärandet.   

Denna studie handlar om användning av lärplattformar och sociala nätverksverktyg i högre 
utbildning. Uppsatsen bygger på en intervjustudie med lärare i två olika utbildningar på 
Högskolan Väst. De lärare som har intervjuats har olika erfarenheter av användning av lärplatt-
formar och sociala nätverksverktyg. En av de slutsatser som har framkommit i studien är att 
diskussionsforum i alla lärplattformar inte är användbara. Ett annat resultat som har framkommit 
i denna uppsats är att via lärplattformen kan lärarna examinera studenter på ett bra och säkert 
sätt. Sociala nätverksverktyg och andra verktyg innehåller många fler funktioner och är mer 
tillgängliga för de flesta användare. Lärplattformar erbjuder en del möjligheter och att sociala 
nätverksverktyg erbjuder andra möjligheter. Detta innebär att man kan integrera olika verktygs-
stöd för att läraren ska kunna göra sitt arbete på ett bra och flexibelt sätt. 
 
Nyckelord: Lärplattformar, Sociala Nätverksverktyg, E-lärande, Distansutbildning. 
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Abstract  
The purpose of this study is to gain knowledge of Learning Management Systems (LMS) and 
how learning platforms and social networking tools supporting education. LMS is a tool used by 
teachers and students in education. Social networks are used by teachers for publishing their 
materials through various social networking tools, and the most used tools are Facebook, blogs, 
and YouTube. In recent years, teachers have been integrating their teaching with social network-
ing tools for practical activities can be powerful tools for learning. 
 
This work is about the use of learning platforms and social networking tools in higher education. 
The work is based on some interviews of teachers in two different courses in the University 
West. The teachers who have been interviewed have different experiences on the use of learning 
platforms and social networking tools. One of the conclusions that have emerged in the study is 
that the discussion boards that is already available in the learning platforms are not useful. 
Something else that has emerged in this study is that by learning platform teachers can examine 
students in a good and safe way. Social networking tools and other tools contains many more 
features and is more available for most users. Another conclusion is that learning platforms offer 
some opportunities, and social networking tools offer other possibilities. This means that you can 
integrate different tool support for the teacher to be able to do their work in a good and flexible 
way. 
 
Keywords: Learning management systems, Social Networks, E-Learning, Distance Education   
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel kommer att presentera bakgrunden om lärplattformar och sociala nätverksverktyg. 
Den kommer att presentera problemområde, syfte och frågeställningen. 

1.1 BAKGRUND  
Internet och webbaserade tjänster såsom lärplattformar och sociala nätverksverktyg har blivit 
viktiga inom utbildningen och de flesta högskolor och universitet i hela världen använder dessa 
tjänster. Dessa tjänster erbjuder olika verktyg för att hjälpa lärare och studenter i undervisningen, 
och med hjälp av dessa tjänster kan lärandeprocesser bli mer effektiva och flexibla (Alhazmi och 
Abdul-Rahman 2012).     

Rönnåsen (2008) beskriver att en lärplattform är en webbaserad utbildningsplattform som kan 
vara fristående eller ingå som en integrerad del i ett större system. Den kallas för Learning 
Management System på engelska och förkortas med LMS, menar Spatz (2007). Lärplattformen 
ger lärarna möjlighet att skapa och förmedla utbildningsmaterial. Den kan hjälpa läraren att 
utföra administrativt arbete som att registrera närvaro. En lärplattform innehåller kommunikat-
ionsfunktioner som till exempel e-post, chatt och diskussionsforum (Rönnåsen, 2008). En lär-
plattform är ett system som ger lärare och studenter möjlighet att dela material, distribuera och 
lämna in uppgifter samt kommunicera online (Lonn & Teasley, 2009). Ett exempel på lärplatt-
formar som används i universitet och skolor är Blackboard Learning System, PING PONG och 
Fronter, menar Spetz (2007). En lärplattform fungerar som ett hjälpmedel i lärarnas arbete och 
gör det enklare och mer givande, beskriver Spetz (2007).  

Definitionen av sociala nätverksverktyg är några kommunikationskanaler som ger användarna 
möjlighet att kommunicera med varandra genom text, bild eller ljud (Daiz 2012). Idag används 
inte bara lärplattformar för att studenter ska kunna kommunicera med lärare eller lämna sina 
uppgifter utan sociala nätverksverktyg har också spelat stor roll för lärandet. Daiz (2012) beskri-
ver att sociala nätverksverktyg som används inom undervisning är Facebook, Twitter, Flickr, 
Youtube och bloggar. De används av lärare på grundskolor och gymnasiet för att underlätta kon-
takten med studenter. Enligt Daiz (2012) är Youtube en sajt som ger användare möjlighet att 
titta, upptäcka och dela videoklipp, men också ett forum som gör att användare kan ta kontakt, 
hjälpa och inspirera varandra. 

1.2 DISCO LÄRPLATTFORMEN 
DisCo (Distance Courses) är en plattform som Högskolan Väst använder och den hjälper 
studenter och lärare att kommunicera med varandra, till exempel kan studenten komma åt 
föreläsningsmaterial, kurslitteratur och schema. DisCo ger studenterna en kommunikations-
möjlighet, och studenter och lärare kan ha en effektiv interaktion med varandra. Med DisCo kan 
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kommunikationen ökas, till exempel kan studenten ha tillgång till kursmaterial som läggs upp av 
lärare var och när som helst.  

DisCo är en plattform som har utvecklats för att stödja internationellt utbyte mellan Högskolan 
Väst och School of Arts and Communication i Utrecht, Holland. DisCo erbjuder möjligheten att 
publicera kursmaterial och har stöd för olika delar inom utbildningen. Plattformen stödjer utbild-
ningsinstruktioner och utbildningsmaterial. Det grundläggande syftet med DisCo är att det ska 
vara enkelt att använda av båda lärare och kursansvariga med begränsade IT-kunskaper. För att 
kunna hantera de funktionerna i DisCo krävs det kunskaper i ordhantering och E-posthantering. 
Dokument som distribueras på DisCo är MS Word, PDF-filer och Powerpoint, och därför är det 
viktigt att varje klientdator har tillgång till Officepaketet eller motsvarande programvaror 
(Svensson, 2002). 

Plattformen är utformad för att undvika hinder som till exempel brist på datakunskaper och 
driftbelastning. Lärare har möjligheten att publicera kursinformation, kursmaterial, mål och 
metoder för att uppnå kraven, att presentera vilka lärare som är involverade i kursen med mera. 
Kontakten mellan lärare och studenter sker via e-postfunktionen eller via ett diskussionsforum. 
Studenter har också möjligheten att hålla kontakten genom en gruppfunktion som finns i syste-
met. De kan hålla kontakten inom gruppen genom DisCo (se bilden nedan). All publicering och 
inmatning av information till kursen sker via Internet och en vanlig webbläsare. Administration 
av DisCo-sidor sker via en lösenordskyddad sida. Backend-delen består av en startsida och 
länkar som leder till olika funktioner i systemet. Man kommer också att se allmänna meddelan-
den till alla som är involverade i systemet. Vid skapandet av en ny kurs i systemet triggas en 
Perl-kod som i sin tur skapar en kursmapp i webbservern. I mappen lagras kopior av alla filer 
som är synliga för studenter i deras gränssnitt. Naturligtvis så kan den ansvariga för kursen ändra 
och lägga till information om kursen och kursens material och deltagare, menar Svensson (2002).  

 

MUSTAFA RIYADH GAFORY 7 

 



  Datum: 150624 
Namn: Mustafa Riyadh 
E-mail: muri0001@student.hv.se 
Informatik  

 

Svensson (2002) beskriver att det finns en teknik som en lektor måste kunna för att driva en 
DisCo-kurs. Det ena är att det finns flera mappar i DisCo som innehåller statiska text/html-filer. 
De filerna skapas och uppdateras genom ett webbaserat formulär som illustrerar det nuvarande 
innehållet av filen. Genom att klicka på en specifik fil så uppdateras innehållet av textboxen, och 
då har man möjligheten att editera innehållet och sedan skicka det till servern. Ju mer kunnig 
man är i html ju lättare och bättre innehåll kan det bli. Man kan antigen skriva html-taggarna 
själv eller så kan man använda den nuvarande textediteraren som finns där. Filer som går att 
ändra på det viset är headern på den dynamiskt genererade fillistan, menar Svensson (2002).  

1.3 SOCIALA NÄTVERKSVERKTYG SOM ANVÄNDS VID HÖGSKOLAN VÄST  
De sociala nätverksverktyg som används på Högskolan Väst idag är tre verktyg. Det första är 
bloggar för att lärare ska kunna publicera kursmaterial och uppgifter. Det andra verktyget är 
videogemenskap för att lärare ska kunna publicera videor så att studenter ska ha tillgång till 
föreläsningar. Det sista verktyget är Facebook och det används för att lärare och studenter ska 
kunna diskutera och utbyta idéer med varandra om uppgifter som rör studierna.  

1.4 PROBLEMOMRÅDE 
Alhazmi och Abdul-Rahman (2012) beskriver att lärplattformar har misslyckats, eftersom 
användarna inte engagerar sig och eftersom flexibiliteten är låg när det gäller lärande och 
bedömningsprocessen. Lärplattformen har låg flexibilitet, då den inte innehåller funktioner som 
låter läraren utföra sitt arbete på ett bra sätt, menar Alhazmi och Abdul-Rahman (2012). Ett annat 
problem är att diskussionsforum, chatt och e-post i lärplattformar är underutnyttjade av lärare, 
vilket gör det svårare att ha en bra kommunikation (Alhazmi och Abdul-Rahman 2012). 
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Användning av lärplattformar i undervisningen är säkrare än andra verktyg, till exempel person-
uppgifter och material som lämnas från läraren till studenter och från studenter till läraren är mer 
skyddade än i de sociala nätverksverktygen, menar Alhazmi och Abdul-Rahman (2012).  

Tower et al (2014) menar att sociala nätverksverktyg ger möjlighet att ha en bra interaktion och 
samarbete genom att användare kommunicerar med varandra. Sociala nätverksverktyg stödjer 
undervisningen, eftersom de ger möjlighet till kommunikation, deltagande och samarbete. 
Sociala nätverksverktyg hjälper lärare och studenter att utbyta idéer och dela information, 
samtidigt som diskussioner kan leda studenter till att ha ett kritiskt tänkande till texter och källor 
(Mazman och Usluels, 2010).  

Det finns en risk att studenter blir tvungna att använda sociala nätverksverktyg i undervisningen 
trots att de inte ser att användning av sociala nätverksverktyg i undervisningen är en säker miljö 
för studier, menar Wang och Woo m.fl, (2012). Clifton och Mann, (2010) menar att användning 
av sociala nätverksverktyg i undervisningen kan leda till att studenter ibland får tillgång till 
oreglerat, vilseledande och felaktigt innehåll. Detta gör att studenten inte får den information 
som krävs för universitetsnivå, menar Clifton och Mann, (2010).  

Garrison och Arbaugh (2007)  beskriver en modell för både sociala och kognitiva kategorier för 
att kunna studera på nätet. Denna modell kallas för Community of Inquiry och består av tre 
kategorier: social närvaro, kognitiv närvaro och undervisningsnärvaro. Ett exempel på lösningar 
som denna modell ger är att lärarna kan komma i kontakt med sina studenter. Modellen ger 
studenterna möjlighet att ha en interaktion med varandra för att kunna diskutera och utbyta idéer 
som är relevanta för kursen eller uppgifter de arbetar med. Studenten kan inte utnyttja den här 
möjligheter om man inte har någon ansvarig som uppmuntrar studenter till interaktion. Något 
som är viktigt är att lärare underlättar sociala processer och strukturerar nya infallsvinklar i 
diskussioner, menar Garrison och Arbaugh (2007).  

1.5 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur lärplattformar och sociala nätverksverktyg 
stödjer undervisningen ur ett lärarperspektiv. I studien undersöks hur två olika utbildningar vid 
Högskolan Väst använder lärplattformen DisCo och Sociala nätverksverktyg. 

1.6 FRÅGESTÄLLNING  

Hur används lärplattformar samt sociala nätverksverktyg bland lärare i undervisningen vid 
universitet och högskolor? 

På vilket sätt kan verktygsstöd för lärare göras mer användarvänliga? 
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2 METOD 
I detta kapitel kommer jag att behandla olika metoder som ska användas i denna uppsats för att 
kunna komma fram till ett resultat. 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 
Jag har i denna studie valt att använda mig av ett hermeneutiskt synsätt. Thorén (2007) beskriver 
att hermeneutiken syftar till att forskaren kan sätta sig in i andra personers situationer för att 
kunna skapa en förståelse för det studerande fenomenet. Hermeneutik innebär att forskaren 
tolkar och skapar sig en förståelse av information för att kunna komma fram till ett bra resultat, 
menar Thorén (2007).  Ett hermeneutiskt synsätt bygger på logik, inkännande och empati. Den 
kan också kallas för tolkningslära, menar Thorén (2007). Anledningen till att jag har valt ett 
hermeneutiskt synsätt är för att kunna tolka och förstå intervjupersonernas upplevelser kring hur 
de använder sig av lärplattformar och sociala nätverksverktyg. Genom att jag som forskare ökar 
min förståelse kring hur lärarna uppfattar användningen av lärplattformar och sociala nätverks-
verktyg kan jag tolka resultatet och dra sannolika slutsatser som kan besvara mina 
frågeställningar.  

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS  
Kvalitativ metod innebär att man studerar hur individen tolkar och strukturerar verkligheten i 
omgivningen i relation till tidigare erfarenheter och kunskaper, beskriver Backman (2008). I 
detta examensarbete har jag valt att använda en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 
Något som är positivt med att använda en kvalitativ metod är att jag genom att ha intervjuer kan 
skapa en bra diskussion med mina respondenter. Enligt Jacobsen (2002) ger kvalitativa studier 
forskaren möjlighet att ha en större närhet till respondenterna genom att ha intervjuer med de för 
att kunna få en helhetsbild om användning av lärplattformar och sociala nätverksverktyg. Jag har 
valt en kvalitativ studie för att jag strävar efter en helhetsförståelse av specifika förhållanden för 
att kunna få en så fullständig bild som möjligt. Backman (2008) beskriver att kvalitativa metoder 
fokuserar mer på personer som ingår i studien, vilket passar min studie, då jag vill fånga lärarnas 
uppfattningar. 

2.3 INTERVJUER  
Individuella intervjuer ger forskaren möjlighet att ha en bra dialog med respondenten, beskriver 
Jacobsen (2002). Jag har i denna studie valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer så 
att jag kunde styra intervjun på ett flexibelt sätt för att kunna få bra svar från respondenterna, 
menar Jacobsen (2002). Genom att kunna styra intervjun på ett flexibelt sätt kan respondenten 
och intervjuaren bli mer bekväma, vilket kan leda till en mer naturlig dialog. De intervjuade 
personerna var mycket bekväma och kunde få möjlighet att beskriva sin verklighet och 
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uppfattningar. Enligt Holme och Solvang, (1997) ger inte strukturerade intervjuer forskaren 
möjlighet att styra intervjun på ett normalt sätt. Intervjuguiden i denna studie innehöll frågor utan 
möjlighet att respondenterna svarar på Ja eller nej. På det sättet fick jag så mycket information 
som möjligt från respondenterna, då det är deras uppfattningar som är av värde. Det har varit 
möjligt för mig som forskare att ställa följdfrågor som uppkommer under intervjutillfället. Alla 
intervjufrågor användes till alla respondenter för att jag vill samla in information och skapa en 
helhetsbild av hur de använder lärplattformar och sociala nätverksverktyg. Samma frågor använ-
des för att kunna få information om vad de har för svårigheter och möjligheter med lärplattfor-
mar eller sociala nätverksverktyg. Intervjuerna har spelats in efter att jag har fått informanternas 
godkännande. Inspelning av ljud har skett för att kunna transkribera svaren på ett utförligt sätt. 
Inspelningen av intervjuer har transkriberats. Jag har gjort sex intervjuer med lärare på 
Högskolan Väst och varje intervju tog ungefär mellan 35 till 50 minuter per respondent.   

2.4 URVAL  
Enligt Jacobsen (2002) finns det kriterier för urval av respondenter, och ett av de viktigaste 
kriterierna är att respondenten ska kunna ge detaljerande och riklig information och kan mycket 
om det ämne som undersöks.  

Jag har valt att intervjua tre lärare från Högskolans Västs utbildning Digitala medier och tre från 
Systemutveckling, IT och samhälle. Jag valde två treåriga IT-utbildningar för att de lärarna arbe-
tar och undervisar inom IT, med tanke på att de kan mer om IT än lärare vid andra utbildningar. 
Detta har hjälpt mig att få bra svar om användning av lärplattformar och sociala nätverksverktyg. 
Anledningen till att jag har valt två olika utbildningar är för att jag ville komma fram till bra 
resultat om hur olika lärare i olika utbildningar använder lärplattformar och sociala 
nätverksverktyg i undervisningen.  

2.5  PRESENTATION AV RESPONDENTER  
Jag har valt att ange respondenterna med två bokstäver utifrån deras utbildning, följt av en siffra. 
För en beskrivning av respondenter och deras roller, se tabell 2.1.  
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Tabell 2.1 Respondenter och deras roller 

Respondent nummer  Arbete Beskrivning  
Respondent DM1 lärare på Digital och media Universitetsadjunkt i datavetenskap 

Undervisar på Medier & Design. 
Respondent DM2 lärare på Digital och media föreläser inom digital konvergens, 

sociala medier, digital grafik, 
webbdesign, designteori. 

Respondent DM3 lärare på Digital och media Universitetsadjunkt 
Respondent SIS4 lärare på Systemutveckling, 

IT och samhälle 
Universitetsadjunkt i informatik 

Respondent SIS5 lärare på Systemutveckling, 
IT och samhälle 

Undervisar i olika ämnen inom 
huvudområdet informatik. Bedriver 
forskarstudier kring virtuella team 
och användning av informations- 
och kommunikationstekniker 

Respondent SIS6 lärare på Systemutveckling, 
IT och samhälle 

Universitetsadjunkt i informatik 

 

2.6 ANALYS 
Jacobsen (2002) tar upp en analysprocess som innehåller tre faser: beskrivning, kategorisering 
och kombination. Beskrivningsfasen innehåller tre delar: att renskriva svaren av intervjuer, att 
kommentera de enskilda intervjuarna och att sammanfatta varje intervju. I denna studie har jag 
försökt att renskriva alla viktiga svar från respondenterna. Det är viktigt att renskriva de viktiga 
svaren för att kunna ha en bra kvalitet på innehållet i uppsatsen, menar Jacobsen (2002). Jag har 
också kommenterat alla svar för att göra det tydligt för mig när jag sammanfattar svaren. Sedan 
har jag sammanfattat svaren enligt den fas som Jacobsen (2002) tar upp för att man måste koppla 
ihop alla svar så att läsaren kan känna att informationen hör ihop.  

I kategoriseringsfasen har jag kategoriserat data under olika rubriker, som Jacobsen (2002) 
beskriver i sin andra fas, till exempel om jag har en rubrik som handlar om nackdelar med 
lärplattformar så ska jag ta hänsyn till nackdelar med lärplattformar i resultatkapitlet och i 
analyskapitlet. Den tredje fasen som är kombination handlar om att kunna tolka och hitta 
samband mellan data (Jacobsen, 2002). Jag har i denna uppsats valt att hitta samband mellan de 
data som jag har fått från intervjuarna och den teori jag har använt, i enlighet med den tredje 
fasen som Jacobsen tar upp.   

2.7 TILLFÖRLITLIGHET  
Tillförlitligheten är viktig för studiens trovärdighet, då man utför en kvalitativ undersökning där 
man tolkar social verklighet. Bryman och Bell (2013) beskriver att man kan minska risken för 
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feltolkningar av den information som framkommer i intervjuarna genom att spela in alla inter-
vjuer och observera vad respondenterna säger. För att en studie ska vara tillförlitlig så måste 
resultaten vara sannolika och innehållet behöver en trovärdighet för att vara tillförlitligt, menar 
Bryman och Bell (2011). Jag har försökt att uppnå en hög tillförlitlighet i studien för att jag har 
spelat in alla intervjuer. Därmed fick jag stora möjligheter till att säkerställa vad respondenterna 
har svarat. Jag har valt ut lärarna som har stora kunskaper om ämnet just för att de undervisar om 
IT och nätverksverktyg. 

2.8 ETISKA ASPEKTER 
Under undersökningsfasen i en studie måste man tänka på etiska aspekter som kan spela roll i 
studien. När man gör en studie och undersöker en verksamhet eller organisation då behöver man 
berätta för de som ska intervjuas vad som är syftet med undersökningen och vad som kommer att 
undersökas (Runeson och Höst 2009). Jag har före intervjuerna skickat e-post till intervjuperso-
nerna där jag beskrev syftet med studien för att introducera dem, så att min studie skulle bli 
legitimerad. 

 Det är viktigt att ta hänsyn till om respondenterna vill att intervjun spelas in och att låta dem 
godkänna att dessa svar ska användas i studien. Olsson och Sörensen (2011) menar att den här 
typen av frågor är viktiga för respondenten att känna till innan man ställer frågor om hur eller 
vad. Jag tog hänsyn till att hålla alla respondenter anonyma för att de inte ville att deras identitet 
skulle avslöjas.  
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3 TEORI 
I detta kapitel presenteras två begrepp: lärplattformar och sociala nätverksverktyg. Dessutom 
redogörs för hur dessa två begrepp används i undervisningen.  

3.1 COMMUNITY OF INQUIRY (COI) MODELLEN 
COI är en undervisningsmodell som har blivit allt mer populär och som underlättar kommuni-
kation mellan lärare och studenter. Inom universitet och speciellt inom distansutbildningar har 
detta blivit en viktig del av verksamheten. Detta gör det möjligt för studenter att studera under 
den tid och på den plats som passar dem bäst. Det finns många fördelar med lärplattformar, men 
det är intressant att se över hur undervisning via en lärplattform kan påverka kvalitén av inlär-
ningsprocessen.  Modellen COI förutsätter att inlärning i en grupp inträffar genom samspel 
mellan tre kategorier: social närvaro, kognitiv närvaro och undervisningsnärvaro, beskriver 
Garrison et al (2000). 

Social närvaro är när deltagarna har förmågan att identifiera sig med gruppen och att kommuni-
cera målmedvetet i en trygg miljö, menar Garrison et al (2000). Deltagarna har möjlighet att pre-
sentera och visa sig för andra personer i gruppen. Garrison och Arbaugh (2007) visar i sin studie 
att social närvaro ger deltagarna i en grupp en känsla av tillhörighet och trygghet. Det kan också 
öka deras engagemang och motivationen till att utbyta tankar, erfarenheter och kunskaper som är 
viktigt för ett effektivt samverkanslärande, menar Garrison och Arbaugh (2007).  

 
Gunawardena och Zittle (1997) beskriver att studenter har olika upplevelser av social närvaro 
även om man tillhör samma grupp, använder samma kommunikationsverktyg och kan delta i en 
gemensam aktivitet via en asynkron datorbaserad kommunikation. Några studenter ser att nätdis-
kussioner var mer personliga än diskussioner i klassrumsmiljö. Social närvaro och interperso-
nella interaktioner kan stödjas av textbaserade, virtuella lärmiljöer, vilket innebär att studenterna 
använder personliga öppnings- och avslutningsfaser i textmeddelanden och kan uttrycka sina 
känslor och humör i sina inlägg, beskriver Hara m.fl. (2000). Man kan också kompensera bristen 
på social närvaro i textmeddelanden genom att använda smileys och metalingvistiska markörer, 
till exempel olika symboler och tecken för att kunna uttrycka känslor: ☺, *gråter*, eller olika 
typsnitt och tecken för att kunna uttrycka känslor (Gunawardena och Zittle 1997; Richardson och 
Swan 2003). 

 
Kognitiv närvaro är att genom undervisning och reflektion kunna konstruera och bekräfta 
innebörden av vad man har lärt sig. Enligt Garrison et al (2000) är kognitiv närvaro den faktor 
som är mest kritisk för lärande i högre utbildning. Det är inte lätt att skapa en kognitiv miljö i 
undervisningen då lärare och studenter möts öga-mot-öga i ett klassrum. Det kan bli ännu svårare 
att skapa en kognitiv miljö vid undervisning via lärplattformar (Garrison et al 2000).  
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Undervisningsnärvaro består av utformningen av utbildningen. Inom utbildningens utformning 
är det urval, organisation, presentation av kursinnehåll och utveckling av kursaktiviteter som ska 
öka inlärningen, menar Garrison et al (2000). I undervisningsnärvaro ingår också inriktning av 
de ovan nämnda kognitiva och sociala processerna för att få en meningsfull och givande inlär-
ning, menar Garrison et al (2000). Interaktion spelar en stor roll inom lärandet. Garrison et al 
(2000) beskriver att en ansvarig för kursen kan ha en struktur, ledarskap, vägledning och design 
på innehållet för kursen för att kunna ha en interaktion. Detta gör att studenten kan engagera sig, 
lösa problem och interagera med sina idéer (Garrison et al 2000). 

3.2 LÄRPLATTFORMAR 
Lärplattformen är ett verktyg som används av både lärare och studenter och den är ett sammar-
betsverktyg som kan användas i undervisningen. Lärplattformen kallas för learning management 
system på engelska och förkortas med LMS, beskriver Spatz (2007). Den används av lärare för 
att kunna skapa, hantera och administrera kurser, och läraren kan distribuera kursmaterial för 
studenter (Adzharuddin och Ling, 2013; Graf, 2007). Den ger möjlighet att hjälpa studenter att 
komma åt undervisningsmaterial, lämna in uppgifter, samt att samarbeta och kommunicera med 
andra studenter och lärare (Conde et al., 2012; Lonn och Teasley, 2009). Lärare och studenter 
använder lärplattformar för att de bildar en virtuell lärandemiljö som kan hålla samman all 
information och alla aktiviteter som är knutna till kursen (Rydberg Fåhraues och Ekman 2008). 

3.2.1 Fördelar med lärplattformar 
Användning av lärplattformar kan ge flera fördelar. Den första fördelen med lärplattformar är att 
användaren kan komma åt den var och när som helst. Med hjälp av den kan studenten läsa di-
stanskurser vid andra universitet över hela landet vilket ökar valmöjligheterna för studenter. Den 
kan användas av campusutbildningar där lärare har möjlighet att lägga ut kursmaterial och andra 
filer. Fördelen med den är att om till exempel en student är sjuk så kan man via lärplattformen 
komma åt undervisningsmaterial. Detta gör att studenten inte missar något av föreläsningen. 
Vidare beskriver (Spetz, 2007; Vovides et al, 2007) att studenter kan studera i sin egen takt. 
Läraren kan kombinera en traditionell undervisning med online-undervisning så att undervis-
ningen blir mer flexibel. Fördelen med lärplattformar är att studenter som registrerar sig på en 
kurs samlas på ett ställe, vilket gör det lättare för läraren att ha kontroll på studenter som ska läsa 
den kursen och att komma åt studenternas kontaktuppgifter, beskriver Spetz (2007). Alla inläm-
ningsuppgifter som studenterna lämnar in sorteras på en mapp. Detta gör det lättare för läraren 
att se vilka studenter som har lämnat uppgifter och att rätta studenterna inlämnings-uppgifter 
snabbare, menar Spetz (2007). 

 

3.2.2 Nackdelar med lärplattformar 
Lärplattformar har sina begränsningar, vilket gör att läraren blir tvungen att anpassa sig och styra 
undervisningen efter dessa begräsningar, menar Vovides et al (2007). Dessa begränsningar som 
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lärplattformarna har idag är att de saknar anpassningsbarhet, flexibilitet och öppenhet som lä-
rarna behöver i undervisningen. Kommunikationsfunktioner är till exempel diskussionsforum, 
chatt och e-post, som ofta är underutnyttjade av både lärare och studenter. Lärare och studenter 
har svårt att hålla långa konversationer via diskussionsforum, e-post och chatt, därför blir kom-
munikationen begränsad när lärare väljer att kommunicera med sina studenter endast via lärplatt-
formen, menar Vovides et al (2007). Detta gör det svårare för studenter att ha en bra dialog och 
lärande. Ett annat problem är att det finns några lärare som lägger fokus på att lägga ut kurs-
material på lärplattformen, men mindre vikt på att ge instruktioner och förklara på individnivå. 
Detta kan skapa problem för studenter i kurser där mer instruktioner och förklaringar behövs för 
att studenterna ska kunna tillgodose kunskaperna (Vovides et al 2007). 

Enligt Vovides et al (2007) fungerar hjärnan på ett sätt som gör att människor minns bättre om 
informationen presenteras för två sinnen. Läraren presenterar information i ett klassrum både 
verbalt och via text. Nackdelen med lärplattformen är att undervisning presenterar information 
för studenter i text vilket gör att studenten inte får tillräckligt mycket kunskaper genom denna 
undervisning. 

3.3 SOCIALA NÄTVERKSVERKTYG  
På senare år har lärare börjat integrera sin undervisning med sociala nätverksverktyg. Det finns 
några anledningar till att lärare låter studenter publicera sina material via sociala nätverksverk-
tyg. Enligt Jämterad (2010) kan praktiska aktiviteter vara mycket kraftfulla redskap för lärandet. 
Studenter som använder sig av sociala nätverksverktyg kan bli mer motiverade i sitt lärande 
jämfört med andra aktiviteter (Jämterad, 2010). Sociala nätverksverktyg är Web 2.0  och ger 
människor möjlighet att presentera information, menar O’Reilly (2005).   

O’Reilly (2005) beskriver att Web 2.0 är ett sätt som ger möjlighet att publicera, skapa, samar-
beta och vara innovativ. Web 2.0 är en så kallad ”Read/Write”-web, menar O’Reilly (2005). 
O’Reilly beskriver att web 2.0-tjänster är som en plattform och man kan komma åt dessa tjänster 
via en webbläsare utan att behöva installera ett program i datorn. Ett exempel på dessa tjänster är 
Youtube, Facebook, Bloggar och Google-tjänster.   

3.3.1  Bloggar i undervisning 
En blogg är en webbplats som ger möjlighet att på ett enkelt sätt publicera bilder, ljud, video och 
texter på nätet. Publicering av undervisningsmaterial via bloggar ger studenterna möjlighet till att 
ha samarbete och diskussioner mellan varandra, menar Armstrong et. Al, (2004). Bartlett-Bragg 
(2003) beskriver att bloggar kan hjälpa studenter att få reflektivt lärande. Hon tar upp några steg 
i bloggande som är likt en trappa.  För varje steg man uppnår desto större reflektion kring 
lärandet gör studenten:  
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• Etablering. Studenterna skapar en blogg och kan påbörja praxis med att hämta och 
registrera sina lärhändelser. Studenterna kan utrycka och börja uppmärksamma sina 
känslor.  
 

• Själviakttagelse. Studenter får uppmuntran och fortsätter registrera 
lärhändelser. De börjar uppmärksamma sina känslor och utvärdera erfarenheter.  
 

• Reflekterande monologer. Studenten kan bli medveten om hela skalan av den 
reflekterande processen. Detta kan ske genom att svara på strukturerade frågor, eller att 
fundera på erfarenhet och extrahera någon mening för att kunna göra vidare utvärdering.  

 
• Reflekterande dialog. Studenter uppmuntras till en djupare reflekterande process som 

krävs för att studenterna ska kunna fundera på sina sätt att uttrycka sig.  
 

• Kunskapsartefakter. Studenter har möjlighet att använda sina personliga kunskaper för att 
kunna ge läsarna vägledning och kunna reflektera över nya kunskaper som de har fått.  
 
 

Studenter som komponerar sina blogginlägg har möjlighet att reflektera över sina individuella 
erfarenheter och sin förståelse. Detta gör att de kan ändra sina övertygelser och beteende i 
förhållande till det studerade ämnet, beskriver Hall och Davison (2007). Hall och Davison (2007) 
skriver att bloggstudenters möjlighet att ge varandra kommentarer och återkoppling kan förbättra 
deras kunskaper kring ämnesområdet. Detta kan också öppna en ytterligare möjligheter kring ett 
ömsesidigt lärande, menar Hall och Davison (2007). Studenter som använder sig av bloggar 
upplever en känsla av gemenskap. Bloggande studenter känner att en gemenskap i en bloggmiljö 
är starkare än vad den är hos studenter i ett traditionellt klassrum, menar Hall och Davison 
(2007).  

Joshi och Chug (2009) menar att läraren får möjlighet till att uppnå bra studentresultat genom att 
kommunicera, distribuera kursmaterial och kursinformation via bloggar tillsammans med aktiva 
studenter. Det är viktigt att lärare som använder bloggar planerar och förbereder sin undervis-
ning. Det viktig att läraren tar hänsyn till säkerheten. Ett problem med bloggar är att det finns 
människor som utrycker sig ganska oreserverat när de skriver på bloggar eller nätet (Joshi och 
Chug 2009). De brukar göra det under falska namn. Det händer ofta att sådana inlägg kan vara 
aggressiva mot andra människor. Det är viktigt att lärare tar hänsyn till detta problem med 
användandet av bloggar och att de försöker undvika sådana problem (Joshi och Chug 2009).  

 

3.3.2 Videogemenskap i undervisning  
De senaste åren har det dykt upp något som kallades för en videogemenskap. Fenomenet är en 
användargenererad webbsida som kallas för YouTube, communityn lanserades 2005 och sedan 
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dess har innehållet blivit mer och mer. På Youtube kan vem som helst ladda upp videoklipp. Det 
kan vara allt från personliga klipp till egenproducerade filmer och serier. Detta gjorde det möjligt 
för vem som helst få sin röst hörd och det ledde till att TV-profiler, politiska partier, politiker, 
universitet och välgörenhetsorganisationer började etablera sig på Youtube och skapade 
Youtube-kanal för att få sin röst hörd och nå en bredare publik. Dagens generation är född i en 
digital värld och detta innebär att studenterna alltid är omgivna av en världsomspännande online-
miljö genom en rad olika enheter. Sådana studenter har digital vana som kommer med i tidig 
ålder, menar Clifton och Mann (2011). 

En fördel med att undervisa genom Youtube är att det är en digital miljö som är känd av nät-
generationen. De kan enkelt komma in i den och förstå hur den fungerar eftersom de flesta har 
använt detta sociala verktyg innan. YouTube är ett etablerat socialt nätverksverktyg som redan 
används av många för att lära sig saker och ting. En annan fördel med att använda Youtube inom 
lärande är att det alltid är tillgänglig överallt om man har tillgång till Internet. Studenter kan 
börja studera och lära sig saker och ting vid den tid och plats som passar dem bäst (Clifton och 
Mann 2011). 

Det finns en betydande debatt i pedagogisk forskningslitteratur om studenternas erfarenheter av 
högre utbildning. Clifton och Mann (2011) ansåg att studenter lär sig en rad inlärningsmetoder 
som har samband med deras akademiska framgång och de har skapat ett klassificeringssystem 
som beskriver vad som händer i varje steg av lärandet. Ytligt lärande är relaterat till att lära sig 
nya fakta för sin egen skull, medan djupare lärande är relaterat till förmågan att tillämpa nya 
fakta i ett sammanhang. Det är därför syftet med universiteten är för att stödja djupa lärande-
strategier i syfte att varje ny kunskap ska kunna tillämpas på arbetsplatsen. Användning av 
Youtube i klassrummet kan underlätta djupinlärning. Clifton och Mann (2011) solotaxonomi 
beskriver verksamheten i djupare lärande som rör jämförelser och analyser för att generalisera, 
forma hypoteser och teoretisera. YouTube-videor kan användas för att stödja dessa mål. 

Att använda Youtube i ett klassrum kan leda till ett ökat engagemang inom flera olika områden. 
Att visualisera processerna i en video kan leda till att man förstår och kommer ihåg det enklare. 
Materialet blir ”minnesvärt”. Det är enklare att komma ihåg något man har sett än något man 
bara har hört. Något annat som anses positivt är det stora videoutbudet på Youtube. Man kan se 
flera olika klipp från olika källor inom en session. Genom att använda sig utav humor, musik och 
hemgjorda artefakter kan materialet minnas enklare. Att engagera nätgenerationen handlar om 
mer än att hålla deras uppmärksamhet medan de sitter framför läraren för en timmes föreläsning; 
studenterna vill lära sig vid den tid och plats det passar dem bäst. YouTube-kulturen uppmuntrar 
denna form av distansundervisning, skriver Clifton och Mann (2011). 

Eftersom Youtube-materialet är användargenererat kan det finnas några begränsningar för 
lärande via Youtube. Det kan dyka upp problem såsom att kvalitén på materialet inte uppnår 
högskolekraven och högskolans undervisningsnivå. Clifton och Mann, (2010) uppger att det är 
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vanligt att man hittar material som är illegala kopior och redundans kan förekomma. Det finns 
studier som har gjorts inom omvårdnadsutbildningar som fokuserade på Youtube-material och 
som är relaterade till det området, menar Clifton och Mann, (2010). De studierna visade att 
materialet ibland är vilseledande. Det finns också en risk för att sökandet efter resurser kan 
resultera i omfattande fynd i både typ och innehåll. Detta kan leda till att man upplever att 
materialet är ensidigt. Studenterna behöver vara Internet- och informationskunniga för att kunna 
dra nytta av Youtube för studierna. Det är tydligt att studenterna kommer att behöva utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt till att använda web 2.0-teknik som resurser för undervisning och 
lärande, menar Clifton & Mann, (2010). 

3.3.3 Facebook i undervisning   
Facebook definieras som ett socialt verktyg som ger människorna möjlighet att dela information 
och kommunicera med vänner och familj på ett effektivt sätt, menar Mazman och Usluels 
(2010). Enligt Mazman och Usluels (2010) är Facebook ett pedagogiskt verktyg som kan stödja 
undervisningsaktiviteter för att den ger möjlighet till kommunikation, samarbete och deltagande. 
Facebook bidrar till att utbyta idéer och dela information och resurser samt att studenterna kan 
hålla ett kritiskt tänkande till texter och källor. Facebook är ett positivt undervisningsverktyg för 
att via den kan studenterna ge återkoppling till varandra. Studenterna har möjlighet att få sina 
uppgifter och uppdrag av sina lärare via Facebook. Lärare kan informera om resurser och länkar 
som är relaterade till studier. Facebook ger möjlighet att ladda upp videoklipp och foto, samt att 
man kan lägga till och följa allt från externa länkar till externa webbplatser, beskriver Mazman 
och Usluels (2010). 

Wang och Woo m.fl, (2012) beskriver att studenter inte använder Facebook i undervisningen. 
Orsaker till att studenter inte använder sig av Facebook i undervisningen är att de inte tycker om 
att ha diskussioner i ett separat system som Facebook. Ett annat problem som Wang och Woo 
m.fl, (2012) tar upp är att kommunikationen via Facebook sker via text mer än video eller röst. 
Det som är svårt med kommunikation via text är att man inte kan se kroppsspråket. Det finns en 
risk att några studenter blev tvungna att använda Facebook för att integrera med andra kurs-
kamrater, menar Wang och Woo m.fl, (2012). Det problemet gjorde att de som är tvungna att 
använda Facebook inte använde sina egna bilder på grund av ett säkerhetsskäl. Wang och Woo 
m.fl, (2012) beskriver att några studenter känner sig obekväma att använda Facebook i undervis-
ningen för de vill inte att andra studenter ska veta vad de gjorde i kursen och de hade ett bekym-
mer med att personer som inte är registrerade i kursen enkelt kan gå med i kurshändelser. Några 
tycker att Facebook fortfarande är en osäker lärmiljö för att det kan hända att den som tar hand 
om Facebook–gruppen kommer åt deras personliga information och sociala liv. Detta bevisar att 
integritet och säkerhet är viktig inom sociala lärmiljöer.  
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras data som har framkommit under intervjuana. 

4.1 UPPFATTNINGAR OM LÄRPLATTFORMEN DISCO 
Alla inlämningsuppgifter, kursplan och examination brukar lämnas in via DisCo för att det är 
högskolans officiella system. Respondenterna beskriver att de använder DisCo mer för att 
plattformen ägs av Högskolan Väst och detta gör att information hanteras på ett säkert sätt för att 
DisCo följer svenska lagar. 

”Jag brukar använda DisCo för publicering av alla inlämningsuppgifter, kursplan och lämna resultat. Jag 
använder den för att den är högskolans system och att den följer svenska lagar (SIS5).” 

Respondent SIS5 beskriver att man har blivit van att använda DisCo för att det är mycket lätt att 
lära sig dessa moduler som finns på DisCo, medan andra verktyg som bloggsidan är svårare än 
DisCo. Man behöver längre tid för att kunna förstå hur funktionerna på bloggsidan fungerar. 
Respondent SIS5 tar upp att lärare inte har tillräckligt med tid att lära sig hur en bloggsida 
fungerar. 

Respondent DM2, DM3, SIS4 och SIS6 beskriver att DisCo är som en utgångspunkt för dem för 
att den ger möjlighet att ha studenter samlade på ett ställe. Via DisCo har man möjlighet att få 
tag på studenternas e-postadresser och andra uppgifter som kan underlätta kommunikationen. 
Respondent DM3 beskriver att han publicerar allt kursmaterial via en bloggsida men han måste 
ändå använda DisCo för att kunna länka bloggsidan så att alla studenter ska kunna komma åt 
informationen på ett enkelt sätt. Respondent DM3 menar att om man bara använder bloggsidan 
så skulle det blir mycket svårt för studenter att hitta information. 

”Jag ser DisCo är navet för att hålla kursen via den och studenterna är samlade på ett ställe. Sedan kan man bara 
länka bloggsidan med DisCo och när man besöker länken så kommer man till bloggen och där finns allt kurs-
material (DM3).” 

Alla respondenter menar att DisCo fungerar bättre när det gäller examination för att man samlar 
alla dokument på ett ställe och sedan kan man lämna återkoppling via DisCo. De beskriver att 
det blir mycket svårare att använda ett annat sätt eller system för inlämningsuppgifter och 
examination. Ett exempel som respondent SIS6 har tagit upp är att om man använder e-post för 
inlämningsuppgifter och examination så skulle det blir mycket rörigt. Om varje student lämnar in 
sin uppgift via e-post så måste läraren samla in alla inlämningsuppgifter manuellt på ett ställe 
och sedan börja rätta dem. 
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4.1.1 Nackdelar med DisCo 
Respondenterna nämner ofta att DisCo inte är effektivt när man vill publicera information om 
någon uppgift eller något liknande. Respondent DM1, DM3 och SIS5 nämner att det kan dyka 
upp problem som tvingar läraren att ladda upp en ny fil för att ändra innehållet i texten, till 
exempel att man märker att det finns stavfel, felaktiga instruktioner eller fel datum. De nämner 
att det är jobbigt för att man behöver starta ett ordbehandlingsprogram för att redigera felen och 
sedan spara filen i ett lämpligt format och efter det ladda upp filen på DisCo. Det är inte effektivt 
att gå igenom sådana processer och detta kan göras flera gånger varje gång de publicerar en fil.  

 

”Problemet med DisCo är om jag lägger Powerpoint med mina föreläsningar eller andra filer och upptäcker att 
den innehåller fel i efterhand måste jag redigera den i ett ordbehandlingsprogram och ladda upp filen igen på 
DisCo, jag kan inte ändra direkt i DisCo för att ordbehandlingsverktyget är dålig (DM1).” 

De föreslår att förbättra DisCo: s  ordbehandlingsverktyg för att kunna skapa uppgifterna direkt i 
en DisCo-sida. Genom att tillämpa en sådan ändring kommer det att spara mycket tid för de 
anställda. Respondent SIS6 nämner liknande problem, men detta gäller fördelningen av grupper. 
Vid grupparbeten och gruppfördelningar måste läraren skapa grupperna i ett ordbehandlingspro-
gram och sedan publicera filen på DisCo. Vid ändringar av grupper, om elever hoppar av eller 
andra händelser inträffar så måste läraren redigera filen och publicera den igen. För att studen-
terna ska veta att det har skett förändring i grupperna är det viktigt att läraren meddelar studen-
terna om det. Man brukar oftast använda e-post i det här sammanhanget. Respondent SIS5 
nämner ett problem med att skicka ut e-post till studenterna. Respondenten tycker att det är 
väldigt jobbigt att man inte vet om studenterna har läst e-posten man har skickat ut. Det nämns 
att det skulle vara mycket skönare att få veta att studenterna har sett det man har skickat ut, 
eftersom det inte är alla studenter som är noga med att läsa e-post. Detta är ett problem menar 
respondent SIS5 och SIS6.  

Respondent SIS5 talar också om att DisCo har en viss begränsning vid publicering av länkar och 
filer. Respondenten menar att det skulle vara mycket bättre att ha länkar och filer i en modul, för 
då kan studenten gå igenom allt material på en och samma sida. För tillfället delas länkar och 
filer i två olika sidor. Alla länkar listas på en sida och filer har en annan sida. Detta är inte så bra 
för att informationen blir utspridd.  

Respondent SIS4, SIS5 och SIS6 är också överens när det gäller DisCo: s diskussionsforum. 
Respondent SIS6 nämner att man har försökt vara aktiv för att främja kursernas diskussions-
forum. Men man märker stora brister i forumet. Det är jobbigt att använda det på grund av pro-
blem med notifiering vid nya kommentarer och inlägg. Läraren märker att studenterna inte är så 
aktiva i forumet och att de inte är uppdaterade när det kommer nya händelser. Respondent DM2 
beskriver att forumet i DisCo inte är bra för långa diskussioner och på grund av detta har respon-
denten aldrig använt det. Respondent SIS5 talar också om forumets platta och kalla miljö. 
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Studenterna kollar inte forumet om man inte tvingar dem att göra det. Visualiseringen av kom-
munikationen i forumet är inte användarvänlig och vid långa diskussioner blir det jobbigt att 
fortsätta läsa. Forumet ger ingen social känsla på grund av att det saknas statistik och därför är 
det svårt att veta vilka som har läst inläggen och vilka som är aktiva, säger respondent SIS5. 
Respondent SIS4 går in på att forumet inte är användbart för långa diskussioner och att det oftast 
brukar användas för tidsbokningar och gruppindelningar.  

”Jag använder inte DisCo-forumet för det blir väldigt svårt att hålla långa diskussioner. Den är platt och ger ingen 
social känsla på grund av brist på statistik. Den kan användas för små saker som till exempel tidsbokningar eller 
publicera gruppindelningar (SIS4).”  

4.2 ANVÄNDNING AV SOCIALA NÄTVERKSVERKTYG 

4.2.1 Blogg i undervisningen 
Respondent SIS5 beskriver att bloggsidan ger möjlighet att ha ett tema på kursen för att man har 
all information på samma ställe. Men respondenten menar att bloggar ändå inte är högskolans 
officiella verktyg och att alla examinationer och inlämningar inte får vara via en bloggsida eller 
ett forum. Respondenten menar att behovet av en blogg inte är så stort nu för tiden.     

Respondent DM1, DM2 och DM3 beskriver att de använder bloggsidan för publicering av 
kursmaterial för att den ger möjlighet att ha kontroll över layouten och utseendet. De menar att 
allt som finns på en bloggsida är anpassat för alla enheter såsom mobil, ipad och dator. De 
beskriver att om man vill ändra eller lägga till något på kursmaterialen så kan man bara ändra 
och spara direkt utan att behöva ändra på en PDF- eller Wordfiler och sedan lägga upp det på en 
server eller på DisCo. Om en kurs går på både campus och distans så kan man publicera kurs-
material på bloggsidan så att campus- och distansstudenter kan använda den sidan, istället för att 
skapa en sida för varje kurs. Detta kan underlätta arbetet för läraren för att man slipper göra 
arbetet två gånger. På en bloggsida har man möjligheten att publicera och avpublicera material. 
På det sättet är det mer effektivt att avpublicera material som man vet kommer att behövas vid ett 
senare tillfälle. Fördelen med att kunna avpublicera material är att materialet kommer att finnas 
kvar i bloggsidan men vara osynligt för allmänheten. Till exempel så brukar läraren publicera 
kursmaterial vid kursens start och sedan avpublicera när kursen är slut och detta flyter på för 
varje år som går.  

”Jag använder bloggsidan när det gäller materialpublicering. Bloggsidan hjälper mig att publicera, avpublicera 
och återanvända dessa material. Bloggsidan hjälper mig att ha koll på layouten, på utformning och utseendet 
(DM1).” 

Respondent SIS6 menar att en bloggsida fungerar bättre för kursmaterial eftersom den är lätt att 
administrera och sparar tid åt läraren. Respondent DM2 har börjat använda bloggsidan istället för 
att skicka många PDF-filer via DisCo.  
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4.2.2 Videogemenskap i undervisningen  
Respondent DM3 menar att Youtube är ett bra verktyg att använda när man vill visa en film. 
Youtube är enkelt att använda, eftersom studenter har sett sidan många gånger i deras vardagsliv, 
vilket gör det lättare för dem att använda den. Respondenten menar att den är anpassad för alla 
enheter och detta gör det enklare att komma åt den när och var som helst. Till exempel om man 
sitter på bussen och vill komma åt en film som är relaterad till kursen så kan man se den via 
mobiltelefonen. Respondenten beskriver att om man tänker på de möjligheter för lärande som en 
Youtubefilm kan erbjuda så kan möjligheten blir större att studenter lär sig mycket av Youtube- 
filmer som används i undervisningen. Respondenten beskriver att fördelen med Youtube är till 
exempel att Youtubefilmer som de använder i sina kurser kan hjälpa andra personer var som 
helst i världen.  

Respondent DM2 och DM3 menar att Youtube hjälper till mycket då det gäller att bedöma om 
filmerna som de lägger ut är bra eller inte. Till exempel om man ser att många har besökt videon 
så kan man få en känsla av att den är bra. Om man märker att den inte har fått många visningar 
så kan man göra videon bättre eller göra den kortare så att studenter inte känner att den är tråkig. 

4.2.3 Facebook i undervisningen  
Respondent SIS5 brukar inte använda Facebook i arbetet och vill inte bli vän med alla studenter. 
Anledningen till att respondenten inte har studenter som vänner är för att inte en student ska få 
mer hjälp via Facebook än en annan student. Respondent SIS4, SIS5 och SIS6 menar att varje 
utbildning har en Facebookgrupp och att den brukar man använda för att meddela om gäst-
föreläsningar och praktikplatser. De brukar aldrig ha kursrelaterade diskussioner på Facebook. 
Respondent SIS6 säger att man via Facebook kan få tag på studenter som inte har läst e-post som 
har skickats av läraren.   

Respondent DM1 nämner att det är mycket lättare att använda Facebook när man vill kontakta 
studenter eller ha diskussioner om kursen. Det är lätt eftersom studenter är inloggade på 
Facebook hela tiden och att man får en notifikation att man har fått ett meddelande. Detta gör att 
läraren svarar på frågan direkt. Studenter kan då känna sig trygga och behöver inte tänka på 
problemet så mycket. Respondenten beskriver att när man använder Facebook för kommunikat-
ion med studenter så slipper man få frågor via e-post. Och när en student ställer en fråga på 
Facebook så finns det möjlighet att andra studenter svarar och diskuterar med varandra. Respon-
denten beskriver att när en student ställer en fråga via Facebook och läraren svarar på den så kan 
andra studenter som undrar samma om sak se svaret och slipper fråga läraren. 

”Jag använder Facebook för att via den har man en bra kommunikation och diskussioner (DM1).” 

 

 

MUSTAFA RIYADH GAFORY 23 

 



  Datum: 150624 
Namn: Mustafa Riyadh 
E-mail: muri0001@student.hv.se 
Informatik  
Respondent DM3 och SIS4 beskriver att de inte använder Facebook för att de inte vill tvinga 
studenter som är identitetsskyddade eller som inte vill använda webbplatsen.   

4.3 UPPFATTNINGAR KRING OLIKA TYPER AV NÄRVARO  
Respondenterna beskriver att DisCo inte stödjer social och kognitiv närvaro för att 
grundutformningen inte ger studenterna möjlighet att visa eller se andras närvaro. De beskriver 
att studenterna inte kan interagera med varandra eller uttrycka sina känslor. Några respondenter 
tar upp att forumet bör ge studenten möjlighet till social närvaro men detta är också svårt med 
diskussionsforumet i DisCo. En respondent tycker att DisCo delvis stödjer undervisningsnärvaro 
genom att läraren aktivt kan publicera information och material via DisCo och genom att lärare 
uppmuntrar studenter till diskussioner. Men problemet med DisCo är att den interaktiva delen 
kring social kommunikation saknas helt beskriver respondent SIS5.  
 
”DisCo stödjer inte social och kognitiv närvaro. Undervisningsnärvaro, Ja, delvis det tycker jag. Genom att läraren 
kan vara aktiv och ”pusha” ut information och material via DisCo så är det väl en form av undervisningsnärvaro. 
Dock saknas ju den interaktiva delen helt (SIS6)” 
 
Respondenterna tycker att sociala nätverksverktyg stödjer social närvaro, kognitiv närvaro och 
undervisningsnärvaro genom att kunna se om andra personer är online eller vilka som har läst 
och kommenterat inlägget. Detta gör att personerna har kontroll på vad som händer i de sociala 
nätverksverktyg som används. De beskriver att filmer, bilder, chatt och videokommunikation 
också ger möjlighet till mer interaktion. Via sociala nätverksverktyg har läraren och studenten 
större möjlighet att vara mer aktiva samt få en social känsla i interaktionen, beskriver 
respondenterna. 
 
”Sociala nätversverktyg kan stödja social, kognitiv, och undervisningsnärvaro genom att man kan se om andra är 
online, vilka som läser/kommenterar olika inlägg filmer, bilder o s v. chatt och audio/videokommunikation ger också 
möjlighet till mer interaktion (SIS5)”. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel presenterar jag en analys av resultat i förhållande till teorikapitlet. 

5.1 MODELLEN OM NÄRVARO TYPER  
Garrison et al (2000) beskriver i sin modell (COI-modellen) att deltagarna har en social närvaro 
när de har förmåga att identifiera sig med gruppen. Sociala relationer utvecklas och kommunikat-
ion sker i en trygg miljö. Studien har visat att med sociala nätverksverktyg har studenter en bra 
social närvaro och att studenterna kan kommunicera med lärarna snabbare och utan några pro-
blem. Respondenterna beskriver att DisCo inte har så bra social närvaro medan sociala nätverks-
verktyg inte ger så bra säkerhet för studenter och lärare som DisCo gör. Problemet är att en del 
av lärarna inte använder sig av sociala nätverksverktyg, trots att studenterna ser att sociala 
nätverksverktyg är ett hjälpmedel i diskussioner och interaktioner i undervisningen.   

En kognitiv närvaro ger möjlighet att genom reflektion och undervisning kunna bevisa vad man 
har lärt sig, menar Garrison et al (2000) och Bartlett-Bragg (2003). Alla respondenter beskriver 
att diskussionen i DisCo inte är användbar och att den inte ger en social känsla, vilket gör det 
svårare för studenter att diskutera och reflektera om något. Detta gör det svårare för studenter att 
visa vad de har lärt sig. Med sociala nätverksverktyg kan studenter ha diskussioner och reflekt-
ioner kring ett ämne, vilket gör det lättare för dem att bevisa vad de har lärt sig och att de har 
kommit fram till något. 

Undervisningsnärvaro består av utformningen av utbildningen. Inom utbildningens utformning är 
det urval, organisation, presentation av kursinnehåll och utveckling av kursaktiviteter som ska 
öka inlärningen, menar Garrison et al (2000). Vidare beskriver respondenterna att lärarna måste 
uppmuntra studenter till diskussioner för att inlärningsförmågan ska höjas och större samarbete 
mellan studenter och lärare ska ske. Respondenterna beskriver att DisCo kan stödja undervis-
ningsnärvaro, men saknar interaktionsdelen. Detta bevisar att DisCo saknar funktioner som båda 
lärare och studenter kan behöva. Det betyder att den är uppbyggd utan att den anpassas för ett 
pedagogiskt lärande, medan sociala nätverksverktyg stödjer undervisningsnärvaro med en bra 
interaktion mellan användarna. När dessa verktyg stödjer interaktionen så kan diskussionen gå 
upp till högre nivåer, vilket kan leda till bättre lärande mellan studenter. Detta beskriver 
Armstrong et. Al, (2004) och Jämterad (2010) att sociala nätverksverktyg ger möjlighet till 
diskussioner och samarbete mellan lärare och studenter, och att studenterna kan bli mer 
motiverade i sitt lärande jämfört med andra aktiviteter 

5.2 ANVÄNDNING AV LÄRPLATTFORM 
Respondenterna beskriver att de använder DisCo för att publicera kursmaterial, kursplan och ger 
återkoppling till studenter. Via DisCo kan studenter också lämna sina inlämningsuppgifter för att 
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all information ska behandlas på ett säkert sätt. Det som respondenterna har beskrivit stämmer 
överens med det som Adzharuddin och Ling, (2013) samt Graf (2007) beskriver, att en lärplatt-
form är ett system som ger lärarna möjlighet att publicera kursmaterial för studenter. Det är kom-
plicerat att publicera och ändra i material som redan finns på DisCo. Respondenterna kan komma 
att ändra i kursmaterial ifall de upptäcker fel i dessa. Denna procedur tar lång tid, beskriver 
respondenterna, eftersom man behöver starta ett ordbehandlingsprogram för att kunna redigera 
felen och sedan laddar man upp den filen igen på DisCo. Det skulle göras mycket lättare och 
snabbare om man kunde redigera felen på DisCo direkt, beskriver respondenterna.  

Problemet är att de systematiska aspekterna inte möter de pedagogiska, vilket innebär att 
lärplattformen inte innehåller funktioner som lärarna kan behöva. Detta gör att läraren använder 
andra verktyg som underlättar arbetet och sparar tid, istället för att använda lärplattformen. Detta 
stämmer överens med Vovides et al (2007) att begränsningar som lärplattformarna har idag 
saknar anpassningsbarhet, flexibilitet och öppenhet som lärarna behöver i undervisningen. 

Via DisCo har man möjlighet att komma åt studenternas e-postadresser och andra viktiga 
uppgifter, vilket kan underlätta kommunikationen mellan studenter och lärare, beskriver 
respondenterna. Om man använder e-post för inlämningsuppgifter istället för DisCo, innebär det 
att inlämningsuppgiften skickas som ett meddelande. På det sättet måste läraren gå in på varje 
students meddelande och samla alla inlämningar manuellt på ett ställe och sedan börja rätta dem. 
På DisCo samlas alla inlämningar automatiskt på ett ställe. Detta visar att lärplattformar är 
viktiga och kan ge studenterna möjlighet att komma åt undervisningsmaterial och lämna in sina 
uppgifter via lärplattformen, och att lärare och studenter kan samarbeta och kommunicera med 
varandra (Conde et al., 2012; Lonn och Teasley, 2009). 

Kommunikationsfunktioner som finns i en lärplattform, som till exempel diskussionsforum, chatt 
och e-post, är ofta underutnyttjade av både lärare och studenter, menar Vovides et al (2007). 
Detta gör det svårare för studenter att ha en bra dialog. Enligt respondenterna brukar de använda 
e-post för kommunikation med studenter. När det gäller diskussionsforumet så försöker lärarna 
använda det, men de flesta studenter använder det inte. Att studenter och lärare inte använder 
diskussionsforumet beror inte på att de inte vill använda det, som Vovides et al (2007) beskriver, 
utan för att det är svår att använda för diskussioner. Vid långa diskussioner blir det svårt att läsa. 
Den ger inte användarna en social känsla på grund av att det saknas statistik och notifiering vid 
nya kommentarer och inlägg. Användarna är inte uppdaterade när det gäller nya händelser i 
forumet, beskriver respondenterna. Forumet används dock ibland för handledningsbokningar och 
tidsbokningar. 

Dessa problem, som lärarna beskriver i ovanstående stycke, leder till att användare får svårig-
heter att främja kommunikation och samarbete och att studenternas aktiviteter kan minska på 
grund av svårigheter med att använda diskussionsforumet. Detta kan leda till att studenter kan få 
svårigheter med lärandet. Detta stämmer med teorin att lärare och studenter har svårt att hålla 
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långa konversationer via diskussionsforum, e-post och chatt, därför blir kommunikationen 
begränsad när lärare väljer att kommunicera med sina studenter endast via lärplattformen, menar 
Vovides et al (2007). En bra lärplattform skulle ge en möjlighet att bedriva bra diskussioner med 
social känsla, under seminarium, handledningar och grupparbeten. Det skulle också vara positivt 
för läraren att ha mer kontakt med studenter om lärplattformen innehåller ett forum som stödjer 
lärarnas och studenternas behov. Detta kan möjliggöra att läraren uppmuntrar studenter att 
använda forumet för att kunna utbyta idéer med studenterna.  

5.3 ANVÄNDNING AV SOCIALA NÄTVERKSVERKTYG 

5.3.1 Bloggar 
Lärare som publicerar kursmaterial och kommunicerar via bloggar har möjlighet att uppnå bra 
studieresultat för studenterna. Det är viktigt när lärare använder sig av bloggar för att kunna 
förbereda sig och planera för undervisningen, beskriver Joshi och Chugh (2009). Något som har 
framkommit i denna undersökning är att bloggsidan ger möjlighet att publicera kursmaterial på 
ett enkelt sätt utan att skapa några problem, och man har kontroll över utformningen av layouten 
och utseendet. Något som respondenterna har beskrivit är att bloggsidan är anpassad för olika 
enheter såsom mobil, iPad och dator. En fördel med att den är anpassad är att det blir lättare för 
studenten att komma åt bloggsidan när som helst. Till exempel om man sitter på bussen och har 
en mobil så kan man direkt komma åt den utan några problem och på så vis försöka utnyttja den 
tiden man sitter på bussen. När man interagerar med bloggsidan ökar möjligheten att studenten 
tar till sig mycket kunskaper. Om en kurs går på både campus och distans så kan man publicera 
kursmaterial på bloggsidan så att campus- och distansstudenter kan använda sig av bloggsidan, 
istället för att skapa en sida för varje kurs. Detta kan underlätta arbetet för läraren för att man 
slipper göra arbetet två gånger. En blogg innehåller ofta en stor variation av media för att den ger 
användarna möjlighet att kunna lägga till texter, ljud, video och bilder samt andra filformat i 
digital form. Detta beskriver Armstrong et. Al, (2004) att en blogg är en webbplats som ger 
möjlighet att på ett enkelt sätt publicera bilder, ljud, video och texter på nätet. Detta gör att man 
samlar alla olika typer av medier i en blogg. Detta gör att läraren inte blir begränsad till ett visst 
filformat. 

5.3.2 Videogemenskap 
Studenter tycker att Youtube är enkelt att använda på alla enheter. Youtube är anpassat för alla 
enheter och en person kan komma åt tjänsten var och när som helst. En fördel med att ha filmer 
på Youtube är att andra personer eller studenter i hela världen kan komma åt filmen och lära sig 
någonting, även om man inte är registrerad på kursen. Clifton och Mann (2011) beskriver att 
studenter hela tiden är omgivna av en världsomspännande online-miljö genom en rad olika 
enheter. Detta visar att sådana studenter är intresserade av digitaliseringen. När en lärare före-
läser via en Youtube-video så har man möjlighet att återanvända denna video i samma kurs vid 
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ett annat tillfälle. Studenterna har också möjlighet att se Youtube videoklippen flera gånger för 
att kunna förstå vad läraren berättar om. Medan om man har en föreläsning i ett klassrum så har 
man inte den här möjligheten. Studenterna kan också komma åt videon i en miljö som de känner 
är trygg och anpassad för dem.   

Genom att använda Youtube i undervisningen kan det dyka upp några problem såsom att 
kvalitén på materialen inte uppnår högskolans eller universitets krav. Det kan också vara lätt att 
hitta illegala material, skriver Clifton och Mann (2011). Man kan få möjlighet att undvika 
ovanstående problem genom att försöka se hur många som har sett videon eller vad andra 
personer har kommenterat. Man kan också undvika dessa problem genom att se om den är 
publicerad av en trovärdig person eller ett universitet. Detta sätt kan hjälpa läraren att bedöma 
om videon är bra eller inte. 

5.3.3 Facebook 
Facebook är ett verktyg som ger möjlighet att stödja undervisningsaktiviteter för att den ger 
möjlighet till samarbete, kommunikation och deltagande. Via Facebook kan man dela inform-
ation och resurser, och studenterna kan hålla sig till ett kritiskt tänkande till texter och källor. 
Facebook kan ses som ett positivt verktyg för undervisningen för att studenter har möjlighet att 
ge feedback till varandra via den, beskriver Mazman och Usluels (2010). Via Facebook kan man 
ha diskussioner relaterade till kursen och när en student ställer en fråga så kan alla studenter delta 
och diskutera problemet. Genom att studenter diskuterar och utbyter idéer med varandra kan 
läraren få färre frågor från studenterna. Det innebär att läraren inte lägger mycket tid på att svara 
på frågor och fokuserar på andra delar som hjälper studenten att lära sig på ett bra sätt. En fördel 
med Facebook är att studenterna är inloggade hela tiden, vilket gör att man har kontroll på vad 
som sker. När en student skickar meddelande så får man en notifikation och svarar på frågan 
direkt. Fördelen med att använda Facebook är att den ger användarna möjlighet att skapa egna 
grupper, för att ha en bra interaktion med varandra. Facebook kan användas via mobilen vilket 
gör att användaren kan delta i alla diskussioner som sker var och när som helst. Om Facebook 
används via en mobil har inte användaren några begränsningar i att delta eller interagera med 
andra användare.  

Mazman och Usluels (2010) menar att med Facebook har studenterna möjlighet till att få sina 
uppgifter av sina lärare. Via Facebook kan man ladda upp video och foto och lägga upp externa 
länkar. Det finns några studenter som inte använder Facebook för att de vill skydda sin identitet. 
Detta är en bra anledning att inte använda Facebook i kurserna menar flera respondenter. Detta 
stämmer överens med Wang och Woo m.fl, (2012) som beskriver att studenter blir tvungna att 
använda Facebook. När de blir tvungna så försöker de inte använda sina egna bilder på grund av 
säkerhetsskäl. När en stor del av studenter och lärare känner att Facebook har funktioner som 
stödjer användningen i undervisningen så blir några av de studenter som inte vill använda 
Facebook tvungna att använda det annars missar man information som rör studierna.  
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5.4 AVSLUTANDE DISKUSSION  
Syftet med lärplattformar är att lärare ska kunna publicera kursmaterial, examinera och kom-
municera med sina studenter, menar Adzharuddin och Ling, (2013). Problemet med DisCo är att 
den inte stödjer den sociala närvaron. DisCo: s enda kommunikationskanal är diskussionsforu-
met. Enligt vad som har förekommit i denna studie så används diskussionsforumet sällan av både 
studenter och lärare. Anledningen till detta är att diskussionsforumet saknar struktur och nödvän-
dig statistik. Detta gör det svårare för både lärare och studenter att hålla en interaktiv diskussion, 
man kan alltså säga att diskussionsforumet saknar en social känsla. Alla respondenterna brukar 
använda sig av e-post när de vill kommunicera med sina studenter. Problemet med e-post som 
lärare brukar ha är att några studenter inte kontrollerar sina e-post, menar Vovides et al (2007). 
Detta innebär att studenten missar några delar av kursen, vilket leder till att läraren tvingas till att 
ge studenten en till chans att göra om den missade delen av kursen. När kommunikation sker via 
e-post kan läraren få repeterade frågor. Detta leder till extra tid som läggs av både lärare och 
student. Om kommunikation kring kursen sker offentligt i diskussionsforum så kan både lärare 
och studenter besparas en hel del tid.  

Fördelen med DisCo är att den används som en utgångspunkt för en kurs. Lärare publicerar 
kursmaterial och information som respondenterna beskriver. Detta betyder att DisCo ändå är en 
viktig del för lärarnas arbete i undervisningen. En lärplattform används som en startlinje för en 
kurs där all viktig material publiceras, menar Adzharuddin och Ling, (2013). Genom lärplattfor-
men så kan man också strukturera kursen och relevanta länkar till material och sociala nätverks-
verktyg. Strukturen består av information och länkar till de olika delarna som kommer att 
användas inom kursen. Man kan helt enkelt säga att lärplattformen är kärnan för att den används 
även vid slutfasen av kursen. Via lärplattformen lämnar studenter sina inlämningsuppgifter, 
kursvärderingar osv. Vid slutfasen, efter att studenter har lämnat in sina uppgifter så kommer 
läraren ha alla filer sorterade i en mapp som är kopplad till kursen. Sedan så kommer läraren ha 
möjligheten att rätta och betygsätta inlämningarna. Hela denna process ger läraren möjligheten 
att spara en hel del tid, och att läraren inte behöver oroa sig över att filer inte är samlade i en 
mapp.  

Sociala nätverksverktyg som till exempel bloggar, Youtube och Facebook hjälper lärare att 
kommunicera med sina studenter på ett bra sätt, menar Jämterad (2010) och Armstrong et. Al, 
(2004). Sociala nätverksverktyg kan användas på alla enheter, vilket innebär att man vinner 
mycket tid när man använder sig av sociala nätverksverktyg. Om en student ställer en fråga till 
läraren då kan andra studenter diskutera frågan. Detta gör att studenter får mycket kunskaper 
genom att ha diskussioner. Dessa diskussioner kan vara negativa genom att studenter diskuterar 
fel information. Detta innebär att läraren måste ha kontroll över dessa diskussioner för att kunna 
uppmuntra studenter till diskussioner som kan utveckla studenternas lärande. 

Problemet med att använda sociala nätverksverktyg är att de saknar säkerheten, menar Wang och 
Woo m.fl, (2012). Detta betyder om en lärare vill använda till exempel Facebook i undervisning 
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och några studenter inte vill använda det på grund av att de vill skydda sin identitet, då kan 
läraren ha ett problem med att inte alla studenter får dessa information.  
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6 SLUTSATS  
Detta kapitel redovisar uppsatsens slutsats och besvarar frågeställningarna.  

Syftet med denna uppsats var att få kunskaper om hur lärplattformar och sociala nätverksverktyg 
stödjer undervisningen ur ett lärarperspektiv. Något som har framkommit att lärplattformar inte 
innehåller alla funktioner som lärarna skulle behöva för att stödja deras arbete i undervisningen. 
Något som har framkommit i denna studie är att man borde förbättra textredigeraren på lärplatt-
formar. Sådana problem skapar stora begräsningar för läraren. Ett annat problem är att diskuss-
ionsforum i alla lärplattformar inte är användbara. Detta leder till att läraren inte kan använda sig 
av lärplattformen för alla sina behov. Detta skapar en stor anledning för läraren att använda sig 
av andra verktyg för att kunna komplettera lärplattformen. Ett annat resultat som har framkom-
mit i denna uppsats är att via lärplattformen kan lärarna examinera studenter på ett bra och säkert 
sätt. Sociala nätverksverktyg och andra verktyg innehåller många fler funktioner och är mer till-
gängliga för de flesta användare. Inom sociala nätverksverktyg är den sociala närvaron mycket 
större och de flesta gemenskaperna är mycket mer utvecklade och moderna. Uppsatsen visar att 
lärplattformar erbjuder en del möjligheter och att sociala nätverksverktyg erbjuder andra möjlig-
heter. Detta innebär att man kan integrera olika verktygsstöd för att läraren ska kunna göra sitt 
arbete på ett bra och flexibelt sätt. Genom att utnyttja de olika verktygens fördelar kan man ge ett 
integrerat stödsystem för ett flexibelt arbete så att läraren kan ha en bra kommunikation med sina 
studenter. Därmed ges så stor möjlighet till stöd för social närvaro, kognitiv närvaro och under-
visningsnärvaro som möjligt. Läraren och studenter bör uppmuntras till att vänja sig att använda 
flera olika verktyg samtidigt och att försöka använda varje verktyg på ett kompletterande sätt.  

6.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  
Förslaget till fortsatt forskning är att kunna utföra en studie om användning av lärplattformar och 
sociala nätverksverktyg i högre utbildning från studenternas perspektiv. Detta gör det möjligt att 
komma fram till resultat från båda perspektiv, för att sedan kunna bygga en lärplattform som kan 
stödja lärarnas och studenternas behov.  

 

 

 

 

  

MUSTAFA RIYADH GAFORY 31 

 



  Datum: 150624 
Namn: Mustafa Riyadh 
E-mail: muri0001@student.hv.se 
Informatik  

7 REFERENSER  
Adzharuddin, N. A. & Ling, L. H. (2013). Learning Management System (LMS) among 
University Students: Does It Work? International Journal of e-Education, e-Business, e-
Management and e-Learning, vol.3 (3) p.248-252. 

Alhazmi, A. K. & Rahman, A. A. (2012). Why LMS failed to support student learning in higher 
education institutions. In E-Learning, E-Management and E-Services (IS3e), 2012 IEEE 
Symposium on (p.1-5). IEEE. 

Armstrong, L., Berry, M. & Lamshed, R. (2004). ”Blogs as electronic learning journals”. E-
Journal of Instructional Science and Technology, vol.7 (1) p.1. 

Bartlett-Bragg, A. (2003). Blogging to learn. The Knowledge Tree, vol.4 p.1-12. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. Malmö: Liber 
AB. 

Clifton, A. & Mann, C. (2011). Can YouTube enhance student nurse learning?. Nurse education 
today, vol.31 (4) p.311-313. 

Conde, M. A., Garcia-Penalvo, F. J., Rodriguez-Conde, M. J., & Alier, M. (2012). LMS 
Openness Perception in educational and technological areas. In Computers in Education (SIIE), 
2012 International Symposium on (p.1-6). IEEE. 

Diaz, P. (2012). Webben i undervisningen: digitala verktyg och sociala medier för lärande, 
Lund: Studentlitteratur. 

Graf, S. (2007). Adaptivity in Learning Mangement Systems Focussing on Learning Styles. Diss. 
Vienna University of Technology, Österrike. Vienna: Vienna University. Press. 

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: 
Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, vol.2 (2-3) 
p.87-105. 

Garrison, D. R. & Arbaugh, J.B. (2007). Researching the community of inquiry framework: 
Review, issues, and future directions, The Internet and Higher Education, vol.10 p.157–172. 

Gunawardena, C. N. & Zittle F. J. (1997). Social Presence as a predictor of reported satisfaction 
within a computer mediated conferencing environment. American Journal of Distance 
Education, vol.11 (3) p.8-25. 

MUSTAFA RIYADH GAFORY 32 

 



  Datum: 150624 
Namn: Mustafa Riyadh 
E-mail: muri0001@student.hv.se 
Informatik  
Hall, H. & Davison, B. (2007). Social software as support in hybrid learning environments: The 
value of the blog as a tool for reflective learning and peer support. Library & Information 
Science Research, vol.29 (2) p.163–187. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 2. [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Hara, H., Bonk, C. J. & Angeli, C. (2000). Content analysis of online discussion in an applied 
educational psychology course. Instructional Science, vol.28 (2) p.115-152. 
 
Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Joshi, M. & Chugh, R. (2009). New paradigms in the teaching and learning of accounting: Use 
of educational blogs for reflective thinking. International Journal of education and development 
using ICT, vol. 5(3) p.1. 

Jämterud, U. (2010). Digital kompetens i undervisningen: handbok för lärare i 
samhällsvetenskapliga ämnen, Stockholm: Natur & kultur. 

Lonn, S. & Teasley, S. D. (2009). Saving Time or Innovating Practice: Investigating Perceptions 
and Uses of Learning Management Systems. Computers & Education, vol.53 (3), p.686–694. 

Mazman, S. G. & Usluel, Y. K. (2010). ”Modeling educational usage of Facebook”. Computers 
& Education, vol.55 (2), p.444-453. 

O’Reilly, T. (2005). ”What is Web 2.0”. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
<http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html > (2012-05-02) 
 
Olsson, H. & Sörensen S. (2011). Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber. 
 
Richardson, J. C. & Swan K. (2003). Examining Social Presence in online courses in relation to 
students´ perceived learning and satisfaction. Journal of Asynchronous Learning Networks, vol.7 
(1) p.68-88. 
 
Rydberg Fåhraeus, E. & Ekman. M. (2008). Lär där du är: handbok och webbplats för 
distansstuderande och andra som lär på nätet. Lund: Studentlitteratur. 

Rönnåsen, B. (2008). Projektrapport: Digitala utbildningsplattformar. Stockholm: 
Specialpedagogiska myndigheten. 

Runeson, P. & Höst, M. (2009). Guidelines for conducting and reporting case study research in 
software engineering, Empirical Software Engineering, vol.14 (2) p.131–164. 

MUSTAFA RIYADH GAFORY 33 

 



  Datum: 150624 
Namn: Mustafa Riyadh 
E-mail: muri0001@student.hv.se 
Informatik  
Spetz, M. (2007). Lyckas med lärplattformen. Nya verktyg – nya möjligheter. Malmö: Gleerups 
Ubildning AB. 

Svensson, L. (2002), Communities of Distance Education, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Tower, M., Latimer, S. & Hewitt, J. (2014). Social networking as a learning tool: Nursing 
students' perception of efficacy. Nurse education today, vol.34(6) p.1012-1017. 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2. [omarb.] uppl. Stockholm: Liber. 

Vovides, Y., Sanchez-Alonso, S., Mitropoulou, V. & Nickmans, G. (2007). The use of e-learning 
course management systems to support learning strategies and to improve self-regulated 
learning. Educational Research Review, vol. 2(1) p.64-74. 

Wang, Q., Woo, H. L., Quek, C. L., Yang, Y. & Liu, M. (2012). Using the Facebook group as a 
learning management system: An exploratory study. British Journal of Educational Technology, 
vol.43 (3) p.428-438. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUSTAFA RIYADH GAFORY 34 

 



  Datum: 150624 
Namn: Mustafa Riyadh 
E-mail: muri0001@student.hv.se 
Informatik  

8 BILAGOR  

Intervjufrågor  
Allmänt 

1. Brukar du använda sociala medier eller Disco i undervissningen? 
• Vilka sociala nätverksverktyg brukar du använda? 
• Varför använder du båda två eller den ena mer än den andra? 

2. Vad använder du främst lärplattformen Disco eller sociala nätverksverktyg till? 
3. Vad är skillnaden mellan dessa två verktyg? 

Undervisning 
4. Berätta om sociala medier eller Disco ger dig bättre möjlighet att förbereda inför en 

kursstart t.ex. kursplan, schema och undervisningsmaterial? 
5. Berätta om hur användandet av Disco och sociala medier påverkat din undervisning.  

- Seminarium, föreläsning och handledning? 
 

6. Berätta om på vilka sätt du använder Disco under kursens gång med tanke på 
kommunikation och diskussion? Brukar ni till exempel använda diskussionsforum? 

 
7. Berätta om på vilka sätt du använder sociala nätverksverktyg under kursens gång med 

tanke på kommunikation och diskussion? 
 

8. Stödjer DisCo socialnärvaro, kognitiv närvaro och undervisningsnärvaro? 
 

9. Hur kan sociala nätverksverktyg stödja social närvaro, kognitiv närvaro och 
undervisningsnärvaro? 

 
Kommunikation  

10. Tycker du att alla studenter tar del av diskussioner eller inte? 
11. Berätta hur använder du Disco eller sociala nätverksverktyg under kursens gång med 

tanke på prestationsbedömning.  
- Inlämningsuppgifter, betygsättning och tenta? 

12. Vilken av dessa verktyg fungerar bättre? 
13. Om lärare skulle välja jobba med både sociala nätverksverktyg och Disco skulle arbetet 

blir lättare eller svårare? 
 
Övrigt 

Nämn upp till fyra funktioner som används mycket i en lärplattformen eller sociala 
nätverksverktyg?  
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