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Sammanfattning 
Det finns brister i dagens distansutbildningar. Fler distansstudenter avslutar sina 
studier i förtid än studenter som studerar på vanliga utbildningar. Vanligast idag är att 
man använder sig av asynkrona utbildningsplattformar. De har flera fördelar som tid 
till reflektion och ger möjlighet för människor som inte kan träffas samtidigt att 
kommunicera men de har även visat sig ha flera avgörande brister. Studenterna klagar 
på brist på kommunikation och att det inte uppstår en känsla av samhörighet.  Socialt 
lärande, inlärning av kunskap som sker i en social kontext, minskar när det är mindre 
social kontakt mellan studenter och mellan studenter och lärare. Det alternativ som 
finns är att använda synkrona utbildningsplattformar.   
 
Syftet med denna studie är att undersöka om synkrona utbildningsplattformar kan 
stödja socialt lärande vid högskolestudier. Studien ska ta reda på vilka funktioner som 
är betydelsefulla för socialt lärande. Under studiens tid så har författarna samlat in 
data genom en fallstudie, intervjuer och en litteraturstudie. Som fallstudie valdes 
Adobe Connect för att det är det verktyget som används inom läroverken i Sverige. 
Tidigare forskning och vad studien har kommit fram till, visar att genom att använda 
sig av synkrona kommunikationsverktyg i utbildningsmiljöer så kan man öka den 
sociala interaktionen mellan studenter och studenter och lärare. Genom att jämföra 
olika teorier om socialt lärande med de funktioner som Adobe Connect erbjuder så 
kom studien fram till att synkrona utbildningsplattformar har stöd för vad som anses 
viktigt i de olika teorierna samt att hur mycket stöd det ger även är beroende på vad 
för ämne som undervisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Social interaktion, socialt lärande, synkron kommunikation, 
utbildningsplattform, distansutbildningar  
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Begreppslista 
Här förklarar vi de begrepp som används inom denna studie. 
 
Adobe Connect 
Adobe Connect är en internetbaserad programvara som är helt baserad på Adobes 
teknik flash, en plattformsoberoende programvara som bland annat används till att 
visa grafik i webbläsare. Man använder Adobe Connect för att skapa information, visa 
presentationer, utbildningsmaterial, webbkonferenser och skrivbordsdelning. (Adobe, 
2011) 
 
Ansikte-mot-ansikte 
Vi definierar ansikte-mot-ansikte som en situation som utspelar sig i det vardagliga 
livet när man får kontakt med en individ som inte sker virtuellt. Det vill säga när två 
eller fler personer träffas fysiskt.  
 
Computer-mediated Communication 
CMC är ett system som är designat för att man ska kunna ha åtkomst överallt genom 
ett datornätverk. En kommunikation som sker genom användning av två eller flera 
datorer i ett nätverk. (McQuail, 2005) 
 
Asynkron 
Kommunikation är asynkron när deltagaren inte förväntar sig en omedelbar respons på 
sin fråga eller kommentar. Exempel på plattformar som används till internetbaserad 
inlärning via ett asynkront sätt är blackboard och WebCT. Asynkrona funktioner är till 
exempel email, gästböcker och forum. (Spencer & Hiltz, 2002) 
 
Synkron 
Synkron kommunikation sker simultant mellan användare. En synkron interaktion sker 
i realtid och man kan till skillnad från asynkron interaktion få respons direkt. Exempel 
på vanliga synkrona interaktioner är ansikte-mot-ansikte samtal, telefonsamtal, chatt -
rum och MUD(Multi-user domain). (Spencer & Hiltz, 2002) 
 
Social kontext 
Med social kontext menar vi en omgivning en person befinner sig i där det där det 
samtidigt finns andra människor närvarande. En social kontext kan vara både fysisk och 
virtuell. 
 
Socialt lärande 
Med socialt lärande menar vi kunskapsförmedling som sker i en social kontext. 

Förord 
Denna uppsats är skriven vid Örebro Universitet, höstterminen 2010 inom ämnet 
informatik C. Vi vill tacka handledare, medstudenter och intresserade personer som 
har givit oss stöd för att orka igenom denna pärs och vägledning med denna rapport. 
Vi tackar även CSN som tror på oss genom att låna ut statens pengar.  
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1 Inledning 
Denna del kommer att ta upp bakgrunden till varför vårt studieområde är intressant, 
vilka problem som finns, vad det är för område vi ämnar undersöka samt vad 
författarnas perspektiv är på ämnet och vad uppsatsen har avgränsats till. 
 
Distanskurser blir mer och mer populära i Sverige. Under läsåren 1998/99–2007/08 
ökade antalet studenter i distansutbildning från 31 200 till 101 400. Det innebär att 
drygt var fjärde student numera enbart läser på distans eller kombinerar distansstudier 
med campusstudier. (Högskoleverket & SCB, 2010) 
 
Vanligast idag på distansutbildningar är att man använder asynkrona webbplattformar 
som till exempel blackboard, moodle och webCT (Sällström, 2005). Med asynkron 
menas att kommunikation är fördröjd det vill säga att en part skickar ett meddelande 
till en eller flera andra som inte behöver få meddelandet eller svara direkt, till exempel 
sms och foruminlägg.  
 
Det finns flera fördelar med asynkron kommunikation som att personer som annars 
inte hade kunnat träffas ansikte-mot-ansikte eller synkront kan arbeta tillsammans 
(Benbunan-Fich & Hiltz, 1999), att det finns tid för reflektion och eftertanke (Sällström, 
2005) och att möjligheten att vara anonym gör att studenter frågar mer (Vonderwell, 
2002).  
 

1.1 Problemformulering 
Det finns ett stort gap mellan forskningen i hur man bäst lär sig via en virtuell miljö och 
hur kurser idag är designade (Hase & Ellis, 2001). 
 
Distansutbildningar som använt asynkron kommunikation har dock funnit att det även 
finns många nackdelar med att enbart använda asynkrona utbildningsplattformar. Som 
exempel ges brist på kommunikation, ingen känsla av samhörighet samt försämrad 
självkänsla. (Wang & Chen, 2007) 
 
Vonderwell (2002) anser att studenter vill ha en relation med sin lärare och sina 
medstudenter. Studenter i en studie berättade att asynkrona diskussioner i grupper 
hjälpte dem att lära sig innehållet i kursen men att de ändå sökte efter social kontakt 
liknande den de får i ansikte-mot-ansikte kommunikation.  
 
Brist på social interaktion är nämligen en stor anledning till att studenter hoppar av 
utbildningar. Tinto (1982) fann att: ”studenters val att inte avsluta sina påbörjade 
studier påverkas till stor del av hur de lyckas att socialt och intelektuellt integrera sig 
till livet i och runt sin instutition. [...] informell interaktion med andra studenter och 
fakuliteten utanför klassrummet anses vara särskillt viktigt. Ju mer av sin tid fakuliteten 
ger sina studenter och studenter ger varandra desto större chans är det att 
studenterna fullföljer sina studier.” 
 
Genomströmningen, den procentuella andel registrerade studenter som slutför en 
utbildning, på nätbaserade kurser är också betydligt sämre än för vanliga kurser. För 
Mittuniversitetets campusstudenter är genomströmningen 84 procent. För deras 
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nätbaserade distansutbildningar med lektioner och föreläsningar ligger 
genomströmningen på 78 procent medan på distansutbildningar helt utan fysiska 
lektioner och föreläsningar ligger den på mellan 46 och 65 procent. Denna situation är 
inte unik för Mittuniversitet utan gäller för de flesta andra lärosäten i Sverige. 
(Söderholm, 2010) 
 
Ett annat problem med asynkrona utbildningsplattformar är att det är svårare för 
studenter att få snabb feedback. Resultat från flera studier visar på att studenter anser 
att instruktörer som inte ger snabba svar på deras frågor kan influera deras lärande 
negativt. (Vonderwell, 2002; Yang & Liu, 2004) 

1.2 Ämnesområde 
Forskning visar på att social interaktion spelar en avgörande roll i hur väl en student 
klarar sig (Hill, Song, & West, 2009). Även om definitioner av socialt lärande varierar en 
aning, så har alla definitioner som vi kommit i kontakt med en gemensam nämnare: att 
socialt lärande är kunskapsförmedling som sker i en social kontext. Till exempel anser 
Vygotsky att lärandet sker i interaktionen mellan människor (Watson, 2002). Den brist 
som finns i asynkrona verktyg pekar därför också mot en brist i socialt lärande när man 
enbart använder asynkrona utbildningsplattformar. 
 
Alternativet till att använda asynkrona webbplattformar är synkrona 
utbildningsplattformar/verktyg. Med synkron kommunikation menas att den sker 
direkt, det vill säga att två eller fler parter kommunicerar med varandra i realtid, till 
exempel ett telefonsamtal eller ett vanligt samtal mellan fyra ögon. Verktyg för 
synkron kommunikation utgör en bra möjlighet för interaktion och kommunikation 
mellan lärare och studenter och mellan studenter (Sällström, 2005). Trenden går mot 
att blanda asynkron och synkron kommunikation i lärandemiljön (Chen, Hsiu-Chia, 
Kinshuk, & Lin, 2005).  

1.3 Vårt perspektiv 
Vi är tre studenter som har läst både distanskurser och vanliga kurser där nätet har 
varit ett komplement till föreläsningarna eller där undervisningen helt och hållet har 
ägt rum på nätet. Vi upplever att det har varit skiftande kvalitet bland de nätbaserade 
föreläsningarna. Det har inträffat att man enbart har fått anvisningar via filer som till 
exempel Word dokument som vi inte tycker är ett intresseväckande sätt att undervisa 
på.  
 
Vi upplever att den sociala interaktionen mellan elev och lärare minskar eller inte 
existerar när man studerar på distanskurser. Den sociala interaktionen mellan elev och 
lärare tycker vi är en viktig faktor för att vi ska känna oss motiverade och uppfatta 
lärarens ambitioner.  I en ansikte-mot-ansikte situation så tycker vi att lärarens icke-
verbala kommunikation är viktig att se eftersom lärarens ambition och motivation 
framgår tydligare när man ser varandra. 
 
Utifrån våra egna erfarenheter har kunskapsförmedlingen via nätbaserade verktyg 
varit otillräcklig men vi ser ingen anledning till att en internetbaserad föreläsning inte 
ska kunna vara lika bra som en föreläsning som sker på campus. Man ska kunna 
interagera med föreläsaren, man ska kunna höra och se föreläsningarna och diskutera 
med kurskamrater före, under och efter föreläsningens gång. 
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1.4 Avgränsning 
Att lägga mer fokus på socialt lärande kan slå två flugor i en smäll: dels underlätta 
undervisningen, dels motivera studenter att fortsätta sina studier. Vi har valt att 
undersöka hur det kan underlätta i undervisningen. Båda delar är intressanta men att 
betrakta båda hade varit ett för stort projekt för den här uppsatsen och 
kunskapsförmedlingen ur ett socialt lärande perspektiv har fascinerat oss mest. Vi 
kommer inte heller att undersöka den tekniska aspekten av hur en synkron 
utbildningsplattform bör vara, även om vi anser även det vara en viktig del i hur 
användbar en utbildningsplattform blir.  

2 Syfte 
Här förklaras det syfte som uppsatsen har och vilka frågeställningar som uppsatsen har 
grundats på samt vilka intressenter som har intresse av att läsa denna uppsats. 
 
Syftet med studien är att undersöka om synkrona utbildningsplattformar kan stödja 
socialt lärande vid högskolestudier. 
 
Frågeställning: 
 

- Vilka funktioner hos synkrona utbildningsplattformar är viktiga för socialt 
lärande? 

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med synkrona 
utbildningsplattformar för socialt lärande? 

- Vad har studenterna och lärarna för attityder till och om användandet av 
synkrona utbildningsplattformar i studiesammanhang?   

 
Intressenter 
Vi antar att de som skulle vara intresserade av denna studie är kursansvariga för 
distanskurser.  Vi tror även att de som undervisar distanskurser och studerar på distans 
är intresserade av att veta om synkrona utbildningsplattformar är ett bra 
kommunikationsverktyg för att kunna förmedla kunskap. 
 

3 Perspektiv/Teori 
Här presenteras det perspektiv som uppsatsen har grundats på under denna 
undersökning, de teorier vi valt att använda samt vår definition på socialt lärande 
utifrån de teorierna. För att ge läsaren en bättre inblick i vad det är för teorier som 
ligger till grund för vår metod och studiens analys har vi valt att redovisa teoridelen i 
detta avsnitt. Avsnittet kommer att avslutas med tidigare forskning som berör ämnet i 
denna studie. 
 
 

3.1 Angreppssätt 
Vi har valt att angripa våra frågeställningar med fokus främst på studenten men även 
komma in på undervisarens synvinkel. Anledningarna till att vi har valt oss att angripa 
utifrån två synvinklar är att kunskapsförmedling genom social interaktion på 
distanskurser kan ses utifrån två perspektiv, studentens och undervisaren. Vi är främst 
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intresserade av elevens perspektiv men vi är medvetna om att undervisaren har en 
central roll vid förmedling av kunskap på distansutbildningar. Vi är även medvetna om 
att resultatet kan färgas utifrån vad de två synvinklarna har för attityd för 
kunskapsförmedling genom social interaktion. 

3.2 Teori  
Genom information från lärare och genom litteraturstudien har vi kommit i kontakt 
med ett antal relevanta och intressanta teorier som vi redogör för nedan. 

3.2.2 Social Learning Theory(SLT) 
SLT handlar om att människor lär sig genom att observera andra och sedan 
imitera(modellera) beteendet. Det experiment som Bandura har utfört och är mest 
känd för, är Bobo doll-experimentet. Där en kvinna gav sig på en docka med slag från 
en hammare och skällsord. Detta spelades in och visades för förskolebarn. Det var 88 
% av barnen som upprepade det de hade sett kvinnan göra. Genom detta experiment 
kunde Bandura dra slutsatser om vilka steg som är inom modellinlärning. En 
modellinlärning lärs in via fyra grundläggande processer: uppmärksamhet, minne, 
reproduktion och motivation. (Bandura, 1977) 

Uppmärksamhet 
Om man ska lära sig något så måste personen rikta sin uppmärksamhet till modellen 
och observera de viktiga delarna av beteendet. Det finns negativa aspekter som 
påverkar uppmärksamheten och försämrar inlärningen. Saker som kan påverka 
inlärningen är trötthet, sjukdom, nervositet. En observation som ger status, prestige 
eller en modell som har attraktiva egenskaper ökar uppmärksamheten. (Bandura, 
1977)  

Minne 
Att minnas det beteende som man har uppmärksammat har betydelse för 
modellinlärningen. Detta kräver att observatören har förmåga att hantera och 
strukturera informationen i en form som är lätt att komma ihåg. (Bandura, 1977) 

Reproduktion 
Handlar om den förmåga man har att översätta det som man har i minnet till faktiska 
beteenden. En viktig del är att man ska kunna reproducera beteendet. Bandura (1977) 
menar att förmågan att imitera ett beteende förbättras genom erfarenhet. Förmågan 
förbättras även när vi föreställer oss att vi genomför något.  

Motivation 
Detta steg handlar om att skilja mellan att lärandet av ett beteende och att vara 
motiverad att utföra det beteendet. Man måste ha en fullgod anledning till att 
reproducera ett beteende. Observerade konsekvenser av ett beteende har stor 
betydelse för om man väljer att bete sig på samma sätt. (Bandura, 1977) Denna del 
faller utanför ramen av vår undersökning eftersom vi endast är intresserade att 
undersöka inlärning och inte faktiska beteenden. 
 
Bandura har bidragit mycket inom utvecklingspsykologiområdet. Hans SLT som 
beskriver hur människor lär sig genom att observera andra räknas som en stor 
inspirationskälla i hur man tänker inom ämnet. Grusec (1992) anser att SLT som teori 
har sin styrka i att vara praktiskt inriktad och är därför särskilt intressant för oss då vi 
vill använda den för att analysera ett praktiskt verktyg.  
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3.2.3 Communities of Practice (COP) 
Lave och Wenger (2006) definierar Community of practice som ett relationssystem 
mellan människor, aktiviteter och världen.  COP’s tillvägagångssätt fokuserar på den 
sociala interaktiva delen av situated learning. (Roberts, 2006) 
COP finns över allt. Vi tillhör till ett antal COP, på jobbet, hemma osv. Du kan leda en 
grupp av konsulter som är specialiserade på telefonkommunikation eller så kan du ha 
den sociala kontakten med dem för att hålla sig informerad om utvecklingen på 
området. Oavsett vad vi gör, har vi alla någon typ av erfarenhet som går att anknyta till 
ett COP. Det finns tre delar inom COP: domän, gemenskap och i praktiken. (Wenger E. , 
1998) 

Domän 
Med domän så menas det en samling människor som kan vara vänner eller känner 
varandra genom ett nätverk av förbindelser. Det som sammanfogar dessa människor 
och som gör dem till ett COP är det gemensamma intresseområdet. För medlemskap 
krävs det också engagemang för domänen. Människorna i domänen behöver inte ses 
som experter av andra människor, de kan ha kunskap om vad som hellst. ”Ett gäng kan 
ha utvecklat alla möjliga sätt att hantera sin domän till exempel att överleva 
på gatan och upprätthålla någon form av identitet som de kan leva med. De i gänget 
har sin egen samlade kompetens och lär av varandra.” (Wenger E. , 2006) 

Gemenskap 
Medlemmarna i gemenskapen deltar i gemensamma aktiviteter och diskussioner för 
att hjälpa varandra och dela information. De skapar relationer som gör det möjligt för 
de och lära från varandra. Man kan inte skapa gemenskap genom att ha mycket 
gemensamt, man skapar gemenskap genom att man samarbetar och lär sig från 
varandra. (Wenger E. , 1998) 

I praktiken  
För att ett COP ska bli mer än en samling människor med ett gemensamt intresse 
måste medlemmarna skapa något tillsammans. Det kan vara i princip vad som helst 
som historier, erfarenheter, verktyg eller sätt att lösa återkommande problem. 
(Wenger E. , 1998) 
 
Det är genom att en individ får tillgång till en grupp av människor med ett delat 
intresse som fenomenet uppstår. I gruppen så delar man information och erfarenheter 
mellan grupp medlemmarna. Det är i denna process som medlemmarna lär utav 
varandra och får den möjlighet att utvecklas personligen och professionellt (Lave & 
Wenger, 1991). 
 

3.2.4 Utvecklingspsykologi enligt Vygotsky 
Lev  S. Vygotsky var en rysk pedagog och psykolog som har haft stort inflytande på den 
moderna utvecklingspsykologin. Han ansåg att människor lär sig genom processen att 
interagera med andra människor, till skillnad från andra ledande utvecklings-
psykologer som Jean Piaget vars åsikt är att människan lär sig genom att ensam 
undersöka världen och Bandura vars socialt-lärande-teori säger att det är andra 
människor och samhället som influerar människan. (Watson, 2002) 
 
Ett av Vygotskys koncept är den proximala utvecklingszonen som han formade för att 
hantera behovet av att kunna förutse utvecklingsförlopp hos människor. Där menar 
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han att utveckling inte kan mätas som en punkt på en linje. Det är inte så att man 
antingen kan något eller inte kan något utan det är en gråzon emellan en initial tröskel 
där en person inte kan något om hur man utför uppgiften och en slutgiltig punkt där 
personen helt självständigt kan klara av uppgiften. Beroende på omständigheter och 
tillfälligheter som till exempel hur mycket hjälp man får kan man klara av olika svåra 
uppgifter, det vill säga att andra människor samarbetar med personen för att ge den 
verktyg för att klara uppgiften. (Daniels, Cole, & Wertsch, 2007; Watson, 2002) 
 
Vygotsky dog 1934 endast 37 år gammal i tuberkulos och hans tidiga död har gjort att 
han inte samlade ihop sina texter till en fullständig teori men hans beskrivning av hur 
människor formas av sociala, kulturella och historiska aspekter har starkt influerat hur 
vi idag ser på människors utveckling. Hans texter handlar främst om barns utveckling 
men de är även applicerbara på äldre studenter. (Daniels, Cole & Wertsch, 2007; 
Lindqvist, 1999; Caron & Brennaman, 2010)  
 

3.2.5 Schanks regler  
Enligt Schank (1997) så är det ett par faktorer som man ska tänka på när man utövar 
utbildning i en virtuell inlärningsmiljö. Han menar att individer lär sig bäst när känslor 
är involverade i inlärningen. Man ska till exempel inte börja en föreläsning med en lång 
och entonig introduktion om vad som ska läras och på vilket sätt det ska läras ut på. 
Istället ska man försöka bygga upp känslor mot en mer spännande eller en roligare 
situation i början av föreläsningen. Han menar även att memorera utan att få en 
erfarenhet är värdelöst, att det inte blir en inlärning som stannar kvar. Detta betyder 
att en individ som enbart sitter och studerar ett textmaterial lär sig de ord som 
individen läser och inte hela kontexten. För att det ska bli en inlärning så behöver man 
upprepa dessa texter i en handling. Att man läser texten och sedan utför några 
experiment som inlärningen handlar om gör att man lär sig. 
Schank berättar att det främst handlar om lärandet av praktisk kunskap. Man lär sig 
genom att man får testa dessa handlingar och om man misslyckas ska dessa 
misslyckanden inte förstoras upp till något negativt, utan man uppmuntrar istället till 
dessa försök eller experiment. Han menar att individen är som mest mottaglig för att 
ta in information när den misslyckas med en handling. (Schank, 1997) 

3.2.6 Collaborative learning 
 
Collaborative learning handlar om när studenter eller studenter och lärare arbetar 
gemensamt i små grupper för att få en ökad förståelse, söka lösningar på problem eller 
skapa någonting nytt. Collaborative learning skiljer sig från traditionella sätt att lära ut 
på genom att fokusera på att studenterna diskuterar fram lösningar på problem istället 
för att en lärare förklarar lösningen.  (Smith & MacGregor, 1992) 
 
Enligt Golub (1988) är Collborative learnings huvudsyfte att ge en struktur för att få 
studenterna att prata och att det är i pratandet som lärandet sker. Att många personer 
tillsammans funderar på ett problem och den sociala gemenskap som man får när man 
tillsammans engagerar sig i ett problem skapar en bättre förståelse för ämnet hos 
studenterna (Smith & MacGregor, 1992). 
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3.2.7 Definition av Socialt Lärande 
Definitionen av socialt lärande varierar beroende på vilken teori man ser på samt vem 
man frågar. Vygotsky anser att lärande sker i interaktion mellan människor. Människan 
är inte en passiv mottagare av information utan han medverkar själv i lärandet 
(Watson, 2002). Bandura anser att man lär genom att observera och 
imitera(modellera) andra (Bandura, 1977). 
 
Communities of practice bygger sin teori på modellen situated learning. Enligt Wenger 
så uppstår lärandet naturligt i situationen. Det sker omedvetet inom en aktivitet, 
kontext och kultur. SL Lägger fokus på relationerna snarare än individen. Social 
interaktion och samarbete är viktiga delar i SL. (Lave & Wenger, 1991) 
 
Lärandet i Collaborative Learning sker när studenterna pratar med varandra och att 
man skapar bättre förståelse när man tillsammans funderar på ett problem (Smith & 
Mcggregor). 
 
Vad de olika teorierna och åsikterna har gemensamt och den definition vi kommer 
använda i den här uppsatsen är att en stor del av allt lärande sker i en social kontext 
snarare än ensamt. 

3.3 Tidigare forskning 

Icke verbal kommunikation 
En bred definition av icke verbal kommunikation är att det är alla beteenden som inte 
är själva orden till exempel ansiktsutryck, hand och armrörelser, hållning, rösttonläge, 
pausering och frasering. (Guerrero & Floyd, 2006) 

Nonverbal Communication in one-to-one music performance instruction 
Wen. W. Kurkul; Psychology of Music; 2007 
Informationen i denna studie behandlar hur viktig icke-verbal kommunikation i 
musiklektioner är. 
 
Det finns flera funktioner som icke-verbala beteenden kan göra. För det första är det 
icke-verbala beteendet primära syften att uttrycka sig och förmedla känslor. Det andra 
är att icke-verbala beteenden fungerar som ett relationsspråk, eftersom det är ett bra 
sätt och förmedla känslor. Det tredje är att icke-verbala beteenden är avsett att reglera 
interaktionen. Det fjärde är att vissa icke-verbala beteenden ger ledtrådar till en person 
som försöker dölja sina känslor eftersom vissa områden är mindre känsliga för 
medveten kontakt än andra. Det femte är att kroppsspråk kan förmedla personens 
inställning till sig själv. Slutligen, i relation till verbala beteenden kan icke-verbala 
beteenden upprepa, motsäga, komplettera eller reglera meningar.(Highlen & Hill, 
1984, s. 368) 
 
Mehrabian (1972) och kom fram till att förmedlingen från en person till en annan 
person skedde bäst genom kroppsspråk(55 %) följt av röst(38 %) och ord(7 %). Det 
finns kritik mot hur de specifika siffrorna är viktade mot varandra men att icke verbal 
kommunikation är en del av kommunikationen finns det få som tvivlar på. 
 



12 

Studien kom bland annat fram till att det är viktigt med icke-verbal kommunikation. 
Att läraren är uppmärksam på den icke-verbala kommunikationen och kan anpassa 
studierna efter studenterna är väldigt viktigt för att lektionen ska ses som lyckad. 
 

Interaktion i synkron och asynkron kommunikation 

Enhancing Online Courses with Synchronous Software: An Analysis of 
Strategies and Interactions  
Författare: Shauna Schullo, Ann E. Barron, Jeffrey D. Kromrey, Melissa 
Venable, Amy Hilbeling, Tina Hohlfeld, Kris Y. Hogarty; American 
Educational Research Association; Montreal; 200 5 
Denna studie undersöker om man kan använda sig av synkroniserade webbsystem som 
ett komplement till existerande distans utbildningar. Undersökarna i denna studie kom 
fram till att användningen av synkrona kommunikationsverktyg bara skulle ha fördelar 
i studiesammanhang runt om i världen. Vidare kom de fram till att användningen av 
synkrona kommunikationsverktyg som ett komplement till distansutbildningar skulle 
öka den sociala interaktionen och effektivt skapa relationer mellan sina medstudenter 
och mellan studenter och lärare. Både lärare och studenter var positiva med att 
använda synkrona verktyg i studiesammanhang och lärare kommer att fortsätta att 
använda synkrona verktyg i studierna. 

An examination of asynchronous communication experiences and perspectives 
of students in an online course: a case study – S. Vonderwell 
Department of Educational Foundations and Leadership, College of 
Education, 
University of Akron, 410A Zook Hall, Akron, OH 44325 -4208, USA 
Received 31 October 2002; accepted 21 November 2002 
Vonderwell gjorde en kvalitativ fallstudie med syftet att undersöka asynkrona 
kommunikationsperspektiv och erfarenheter från studenter i en online-kurs. 
Vonderwell vill få samspelet mellan student och lärare att bli mer effektivt och bidra 
med en mer effektivare planering samt genomförande av en framgångsrikare 
inlärning.  
Wonderwell fick fram att ett CMC har öppnat nya vägar för studenterna att 
kommunicera med instruktören för lärande interaktioner. Alla studenter påpekade 
att onlinemiljön gav dem möjlighet att ställa fler frågor till instruktören samt att 
det var intressant att alla studenter nämnde att de oroar sig för hur andra studenter 
uppfattar eller tänker om dem när de ställer en fråga ansikte-mot-ansikte 
i klassrummet. En viktig faktor som kom fram var att i e-miljö så fanns de alternativ 
som gör att man kan ställa frågor anonymt till läraren och att det gjorde att 
studenterna ställde fler frågor till instruktören. Vonderwell fick också reda på av sina 
respondenter att de tyckte att asynkron gjorde det svårare att få direkt feedback av 
instruktören. De menade att i en klassrumsmiljö så fick man svar direkt och när man 
använde sig utav e-miljön så kunde det ta timmar innan svar gavs av instruktören. 
 

Pedagogical Implications of Online Discussions for Preservice Teacher 
Training 
Yeonwook Im, Okhwa Lee; Journal of Research on Technology in 
Education; 2004 
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Artikeln handlar om pedagogiska konsekvenser i diskussioner som sker online, där de 
jämför synkrona och asynkrona diskussioner. Undersökningen resulterade i att 
användningen av synkrona kommunikationsverktyg inte var ett bra alternativ för 
studierna utan användes bara för att social interaktion. Resultatet från studie var att 
synkrona verktyg är ett bra verktyg för social interaktion medan asynkrona verktyg är 
ett verktyg bra för kommunicera om skoluppgifter. 
 

Språkstudenters behov av synkron kommunikation 

Synchronous Distance Education: Enhancing Speaking Skills via Internet-based 
Real Time Technology – Y. Wang & C. Sun 

Sch. of Languages (Wang & Sun, 2000)& Linguistics, Griffith Univ., 
Brisbane, Qld.  
Web Information Systems Engineering, 2000. Proceedings of the First 
International Conference on  
Författarna försöker identifiera problem som uppstår med distansspråkutbildningar, 
bland annat problem med den spontana interaktionen som är viktig för att främja 
språkinlärningen. Wang och Sun kommer fram till att med rätt teknik kan ett synkront 
rösthjälpmedel i en internetbaserad miljö minska det fysiska avståndet mellan elev och 
instruktör jämfört med ett asynkront verktyg. Samt att ett synkront röstverktyg mellan 
elev och instruktör underlättar den spontana interaktionen och främjar 
språkinlärningen. 
 

A comparative Content Analysis of Student interaction In Synchronous and 
Asynchronous Learning Networks 
Chou, C; University of Minnesota; Proceedings of the 35th Hawaii 
International Conference on System Sciences; 2002  
I distansutbildningar har interaktionen en stor betydelse för om man ska klara av 
studierna. Många av distansutbildningar använder sig mestadels av asynkrona 
kommunikationsverktyg, medan man mer eller mindre struntar i att använda synkrona 
verktyg. Studien jämför studenternas interaktion mellan synkrona och asynkrona 
system. Forskningen från studierna visar att diskussioner och små grupparbeten höjer 
interaktionen och att synkrona verktyg används mer än asynkrona verktyg för sociala 
interaktioner. Användningen av synkron kommunikation användes mer vid förmedling 
av personlig information. Med synkron kommunikation är det lättare att kunna ge 
direkt feedback till de som söker information. Studenterna var mer engagerade i 
synkrona diskussioner än i asynkrona. 

4 Metod 
Denna del kommer presentera de metoder vi utgått ifrån i vår undersökning. Först 
kommer en diskussion och förklaring av vår forskningsmetod följt av vårt angreppsätt 
och teoretiska tillvägagångssätt. Därefter presenteras respektive metod, med 
tillvägagångssätt, innan en sammanfattande diskussion om valet av metod 
presenteras. Till sist ligger en diskussion om etik.   
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4.1 Kvalitativ- och kvantitativforskningsmetod 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två olika forskningsmetoder: kvalitativa och 
kvantitativa, och metoderna fokuserar på olika aspekter. 
Det primära syftet med en kvalitativ metod är att få en djupare förståelse för sociala 
processer och sammanhang, till skillnad från en kvantitativ metod där man studerar 
siffror och statistik (Holme & Solvang, 1997). 
 
Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information 
som står i förgrunden, till exempel tolkning av referensramar, motiv, sociala processer 
och sociala sammanhang. Allt detta som gemensam nämnare att vi inte kan eller bör 
omvandla dem till siffror. (Holme & Solvang, 1997, s. 76) 
 
Nackdelen med en kvalitativ metod är att den mer subjektiv än den kvantitativa 
metoden och därför måste man ofta kunna argumentera för hållbarheten på 
resultatet. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Denna studie är ute efter att genom tolkningar och analys uppnå förståelse för om 
synkrona utbildningsplattformar är ett bra kommunikationsverktyg för att förmedla 
kunskap inom nätbaserade kurser. På grund av detta kommer forskningsstrategin för 
denna uppsats utgå från ett kvalitativt angreppssätt där vi vill få en djupare förståelse 
för problematiken vi belyser samt för att det passar vår undersökning bättre än den 
kvantitativa forskningsmetoden.  
 
Vi började med en generell frågeställning, för att i 
steg två välja relevanta platser och 
undersökningspersoner. I steg tre sker insamling av 
relevant data via observationer, intervjuer, 
litteraturstudier och en fallstudie. Steget efter 
insamlingen av data är tolkning av den insamlande 
informationen. I steg fem skapar vi eventuellt nya 
begrepp eller formulerar nya samband mellan de 
element som ingick i steg ett. Sista steget i 
processen är att man skriver en rapport om de 
resultat och slutsatser man kom fram till och 

kopplar de till teorin. (Bryman, 2002) 
 

4.2 Teoretiskt tillvägagångssätt 
Uppsatsarbetet började med en kunskapsprojektering för att utforska området vi var 
intresserade av. Det är en metod som Goldkuhl (1998) har utvecklat för att 
systematiskt kunna planera sin kunskapsutveckling. Första steget i vår 
kunskapsprojektering var att vi gjorde en kunskapsanalys som enligt Goldkuhl (1998) 
ska ge stöd för planering, belysa vad som skall undersökas, mot vilken bakgrund vi 
undrar och för att se om det finns någon annan som har erfarenhet inom ämnet. 
Utifrån vår kunskapsprojektering formulerade vi problem vi ansåg var intressanta att 
belysa. Genom dessa problem skapade vi vårt syfte. Efter vi hade formaliserat vårt 
syfte funderade vi på vilket perspektiv vi såg problemen genom. Steget efter detta var 
att vi bestämde oss för vilken metod som vi ansåg passa in i denna uppsats. Metoden 
till denna uppsats kommer att använda sig av litteraturstudier, fallstudie och 

Figur 1 – Illustration inspirerad av 
Bryman´s kvalitativa forskningsprocess 
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intervjuer. Anledningen till att vi utförde litteraturstudier var för finna empiri att 
jämföra och komplettera intervjusvaren och teorierna med, ha som grund till 
utformningen av intervjufrågorna samt att hitta vailka teorier som var lämpliga att 
använda. Vi utförde intervjuer för att samla in information om vad lärare och 
studenter tyckte om socialt lärande och adobe connect. Vi utförde en fallstudie där vi 
använde oss av olika typer av observationer. Resultatet analyseras sedan utifrån vårt 
syfte samt våra frågeställningar. Se figur2 för en överblick. Oates (2006) säger att det 
är viktigt för läsaren att få en bättre helhetssyn av studiens gång. Därför har vi valt att 
göra denna figur. 
Det praktiska tillvägagångssättet kommer att förklaras under respektive delmetod. 
 

 
Figur 2 Uppsats genomförande 

4.3 Datainsamling 
Vi har valt att göra datainsamling via intervjuer, litteraturstudier och en fallstudie.  
Studien har utgått från två olika typer av data, där primärdata är den information som 
vi samlar in för eget syfte. Sekundärdata är data som är insamlad utifrån en annan 
författares syfte som vi använder för att stärka eller försvaga resonemang. Fördelar 
med sekundärdata är att den är tillgänglig och att det finns ett stort urval av källor 
samt att den inte är lika tidskrävande i insamlingen av information som en 
undersökning. Fördelar med primärdata är att man kan lita på materialet och att man 
kan anpassa den till sitt syfte men framförallt att informationen är aktuell. 
(Christensen, 2001) 
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4.3.1 Primärdata 
I studien sker de primära datainsamlingarna via intervjuer med respondenter och en 
beskrivande fallstudie. Den information som intervjuer och fallstudie inbringat har vi 
valt som primärdata för det är data som har formats för uppsatsens syfte. 
 
Då vårt syfte med studien är att undersöka om synkrona utbildningsplattformar kan 
stödja socialt lärande vid högskolestudier ansåg vi att en fallstudie var en passande 
strategi. Fallstudier fokuserar på specifika faktorer och företeelser i en given kontext 
(Merriam, 1994). Denna fallstudie fokuserar på kommunikationsverktyget och 
utbildningsplattformen Adobe Connect och dess sammanhang. 
 
Man kan ha olika avsikter med utförandet av en fallstudie: som undersökande, 
förklarande eller beskrivande (Backman, 1998). Avsikten med vår fallstudie är att 
beskriva hur Adobe Connect fungerar och vad det erbjuder för funktioner. Detta för att 
ge oss en djupare förståelse av verktyget för att sedan kunna analysera de funktioner 
vi fann. 
 
Generellt sett är fallstudier den metod som föredras då frågor om ”hur” eller ”varför” 
ställs, då man har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på 
aktuella skeden i ett konkret socialt sammanhang. (Yin, 2007) 
 
Fördelar med fallstudier enligt Denscombe (2000), är att man som forskande får en 
möjlighet att göra en djupgående och detaljerad undersökning i komplicerade sociala 
situationer. (Denscombe, 2000)  
Fallstudien kommer att utgå från de observations regler för att strukturera upp vårt 
anfallssätt under vår fallstudie.  
Uppsatsens andra metod är intervjuer. Respondenter är de som har använt eller 
använder sig av Adobe Connect i studiesammanhang. 

Val av intervjurespondenter 
Ett viktigt kriterium för valet av respondenterna är att de haft kontakt med Adobe 
Connect i en nätbaserad studiemiljö. Vi har intervjuat fem respondenter, en 
undervisare och fyra studenter. Vi har använt oss av snöbollsurval, där vi genom 
intervjupersoner får tag i ytterligare respondenter. (Bryman, 2002) 

Val av fall 
I vår fallstudie har vi valt att använda oss av Adobe Connect som synkron 
utbildningsplattform. Detta för att läroverken i Sverige rekommenderas att använda 
sig utav Adobe Connect när online-kommunikation används1. Det är även ett verktyg 
som vi har varit i kontakt med vid egna distansstudier. 

Intervjustruktur 
Det finns olika strukturer eller guider för vilken strategi man väljer att utgå ifrån när 
man intervjuar informanter. Vi bestämde oss för att använda en semistrukturerad 
intervjuprocess. En semistrukturerad intervju är en kombination av en strukturerad 
jämförbarhet och en ostrukturerad frihet. Det är möjligt att under intervjun ställa 
följdfrågor och utföra komplettering av frågor för att få en mer anpassad intervju. 
(Bryman, 2002)  
 
                                                      
1
 http://www.meetings.sunet.se 

http://www.meetings.sunet.se/


17 

Att vi inte valde att använda oss av en strukturerad intervjuprocess är för att, om det 
skulle dyka upp någon som kan vara intressant eller om intervjupersonen har ett annat 
perspektiv, kunna ändra intervjuguiden. I en ostrukturerad intervjuprocess ger man 
respondenten alltför stor frihet med möjligheterna att tolka och svara på 
intervjufrågorna samt att man ställer frågorna på ett mer informellt sätt. Detta 
förhållningssätt anser vi inte passar i en studie som denna då ett mer strukturerat 
förhållningssätt behövs för att eventuellt leda in respondenten på rätt spår det vill 
säga att om respondenten svävar ut för långt leda tillbaka henne till ämnet.  

Operationalisering av frågor 
Vi behövde operationalisera relevanta frågor till intervjun och utgick från vårt syfte, 
teoridel och frågeställningar. Vid utformning av de kvalitativa frågorna utgick vi från 
Kvales frågekategorier (Kvale, 1996). Dessa frågeställningar är: 
Inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserandefrågor, direkta 
frågor, tystnad och tolkande frågor. 

Utförande av fallstudie 
Vi testade Adobe Connect för att kunna dokumentera vad miljön erbjuder för 
funktioner. Vi fick behörighet som ägare i ett virtuellt rum inom Adobe Connect där vi 
testade möjligheterna med miljön. Som ägare får man behörighet att kunna lägga till 
funktioner och ändra olika behörigheter hos åskådare. 
 
Vi utförde en icke-deltagande och en systematisk observation via Adobe Connect. Den 
icke-deltagande observationen var en inspelad föreläsning om sociala medier som 
Peter Giger föreläste2. Den systematiska observationen utfördes på Adobe Connect, 
där vi utgick ifrån ett observationsschema för att kunna fokusera på vad vi ska 
analysera.  
 
Icke-deltagande observation handlar om där observatören iakttar men inte deltar i det 
som sker i miljön (Bryman, 2002). 
 
Detta gjordes för att utvidga författarnas kunskap inom Adobe Connect. Anledning till 
att undertecknade utförde dessa observationer var för att få kunskap som vi kunde 
grunda intervjuerna och till den systematiska observationen. 
 
Systematisk observation är en teknik där forskaren använder sig av nedskrivna och 
fasta regler för observation och registrering av beteendet (Bryman, 2002). Detta för att 
lättare kunna förstå vad observatörerna ska leta efter i en observation.  
 
Inom fallstudien så har vi utgått ifrån de steg som Bryman (2002) namnger för att 
utföra en kvalitativ undersökning. Steg ett började med den generella frågeställningen, 
där vi utgick ifrån vårt syfte i denna uppsats. I steg två så valde vi tid och plats för vår 
fallstudie, vi valde en plats där vi kunde analysera materialet i en lugn miljö för att 
minska den yttre påverkan som kan störa. På grund av att Connect inte kräver en 
specifik plats så kunde vi utföra vår undersökning där vi hade tillgång till dator och 
internetuppkoppling. I steg tre utfördes undersökningen enligt observationsschemat. 
Vi spelade in vår undersökning för att kunna spara och se om vår undersökning för på 
så sätt kunna tolka det insamlade materialet efter vi hade utfört intervjuerna. 

                                                      
2
 https://connect.sunet.se/p12572085/ 

https://connect.sunet.se/p12572085/
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Resultatet kommer att analyseras utifrån ett kvalitativt synsätt och därefter skrivas ner 
i rapporten. 

Observationsschema 
Observationsschema för fallstudien innehåller regler för hur man ska registrera det 
man har observerat (Bryman, 2002). Det observationsschemats regel grundar sig på är 
rapportens syfte och frågeställningar.   
 
Vår regel vid observation: 

- Vilka sociala funktioner kan man använda sig av? 

Utförande av intervjuer 
Genomförandet av intervjuerna gjordes ansikte-mot-ansikte. Intervjuerna följer de råd 
som Bryman(2002) föreslår vid en utformning av en intervjuguide (Bryman, 2002). Vi 
anpassade frågorna efter vad respondenten svarade till exempel så hoppade vi över 
frågor som vi tyckte respondenten redan svarat på och frågor som vi ansåg att 
respondenten inte kunde svara på. Intervjun formades för att ha ett begripligt språk 
som passar respondenterna. Det utformades inte några ledande frågor. 
För att utvärdera om våra intervjufrågor kan erbjuda kvalitativ data intervjuade vi en 
försöksperson utifrån våra operationaliserade frågor. (Bryman, 2002) 
 
Under intervjuerna använde vi inspelningsmekanik under den tid som intervjuerna 
varade. När vi intervjuade ansikte-mot-ansikte, använde vi oss av två 
inspelningsinstrument för att öka säkerheten. Inspelningsinstrumenten vi använde oss 
av var en mikrofon från en dator och en mikrofon på en mobiltelefon. Anledningen till 
att vi valde denna metod är för att senare vid transkribering inte missa eller glömma 
viktiga punkter (Heritage, 1984). Vi hade även en backup av ljudinspelningen om 
tekniken skulle krångla. Nackdelarna med att använda sig av inspelningsinstrument är 
att tekniska detaljer kan förstöra inspelningen och att respondenten kan känna sig 
obekväm. Inget av dessa nackdelar uppstod under processen. Innan intervjun 
påbörjades uttryckte vi oss klart för respondenten att vi skulle spela in intervjun, att de 
skulle förbli anonyma och att de skulle få en validering av informationen från intervjun. 
(Merriam, 1994) 
 
Under intervjun utgick från Kvales kravlista som ställs på intervjuaren, huvudpunkterna 
är (Kvale, 1996): 

 
Styrande  
Intervjuaren är klar med syftet för intervjun. 
 
Strukturerad 
Intervjuare ger en tydlig inledning och förklarar syftet till intervjuaren. 

 
Balanserad 
Intervjuaren har en lugn och vardaglig profil genom hela intervjun. 

 
Tolkande 
Förtydligar och utvecklar innebörden av resultatet som intervjupersonen 
framhåller. 
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När vi hade genomfört alla intervjuer transkriberade vi materialet som vi samlat in. Att 
skriva av och tolka en intervju från en inspelad konversation tar ungefär 5-6 gånger så 
lång tid som själva intervjun (Bryman, 2002).  
 
Vi följde Merriams (1994) råd och valde att transkribera det mest relevanta som 
framkom under intervjuerna. Efter att ha transkriberat intervjuerna till text skickade vi 
de transkriberade svaren till respondenterna, som läste svaren och mailade tillbaka 
godkännande av tolkningen och eventuella korregeringar. Detta för att öka validiteten 
och säkerställa att vi hade tolkat frågorna i ljudupptagningarna på korrekt sätt.  

4.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är den data som vi har hämtat ifrån vetenskapliga publikationer som till 
exempel böcker och artiklar det vill säga data som inte har utformats för uppsatsens 
specifika syfte.  

4.3.2.1 Litteraturstudier 
Nedan beskriver hur vårt tillvägagångssätt var i våra litteraturstudier. Resultatet av 
litteraturstudierna kommer att redovisas i teorikapitlet.   
 
4.3.2.1.1 Val av litteratur 
Vi har lagt störst kraft på att samla in och läsa igenom olika artiklar och böcker. Vi har 
använt oss sökdatabaserna Google Scholar3, ELIN@Örebro och universitetsbiblioteket i 
Örebro för att få fram den information vi behöver till vår studie. 
 
4.3.2.1.2 Genomförande av litteraturstudier 
Vi använde oss också av snöbollsmetoden(Greenhalgh och Peacock, 2005) det vill säga 
att vi tittade i referenserna i de böcker och artiklar vi hittat för att hitta ännu fler 
intressanta och relevanta artiklar och komma till grundkällan. De artiklar vi har valt att 
använda är vetenskapligt granskade för att öka hållbarheten i vår studie. 
 
Författarna har sökt information relaterat till tre områden: socialt lärande, Adobe 
Connect och distansstudier. Vi utgick vår sökning utifrån en kombination av 
snöbollsmetod och nyckelordsurval. De nyckelord som användes var:  
 

-  Adobe connect 
-  Academic achievement 
-  Distance learning 
-  Genomströmning distanskurser 
-  IBM lotus sametime 
-  Social learning theory 
-  Communication tool + breeze 
-  Knowledge sharing + e-learning 
-  Collaborative learning 
-  Synchronous learning 
-  Direkt feedback 
-  Community of practice 

 

                                                      
3
 http://scholar.google.com 

http://scholar.google.com/
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Vi har letat efter forskning om det finns brister i hur distanskurser bedrivs och vad de 
bristerna består av.  
 
Inom socialt lärande har vi velat få reda på vad socialt lärande är, vad som är viktigt för 
att socialt lärande ska fungera och vad för olika teorier det finns om hur socialt lärande 
fungerar. 
 
Inom Adobe Connect har vi velat få reda på vad som redan finns skrivet om Adobe 
Connect. Vilka vinklar är ännu outforskade och har någon tidigare skrivit om den vinkel 
vi valt att intressera oss för? Vi letade även efter information om vad som har skrivits 
om liknande programvaror för att kunna jämföra med vår studie och få inspiration om 
hur vi bäst ska utforma den. 

4.4 Analysmetod 
Den data som studien samlat in har analyserats genom en kvalitativ analys. Till 
intervjusvaren formade vi teman efter gemensama nämnare i intervjusvaren utifrån 
våra teorier och funktioner i adobe connect. De transkriberade svaren analyserades, 
sammanfattades och kategoriserades sedan in i de teman som de passade bäst i. 
Anledning till att vi tematiserar är för att förenkla för läsaren. 
 
Studien analyserade den insamlade datan(våra intervjuer, vår studie av adobe connect 
och tidigare forskning) utifrån de teoretiska utgångspunkterna som valt att använda. 
 
Vår analys börjar med att dela in adobe connects funktioner i olika teman. Teman 
valdes utifrån vad våra teorier ansåg vara viktigt. Till exempel så så anser COP, 
Collaborative learning och Vygotsky att kommunikation var viktigt och i adobe connect 
används främst chatten, Q&A-funktionen och röst och videokommunikationen för att 
kommunicera som därför blev teman. 
 
I vissa fall fann vi empiri som visade på att en viss funktion i adobe connect var viktig 
för socialt lärande trots att våra teorier saknade åsikt om just den speciella funktionen. 
De fallen fick också ett eget tema i analysen. Till exempel delar ingen av våra teorier 
upp kommunikation som synkron och asynkron vilket vi dock tyckte det var av intresse 
att göra. 

4.5 Metodkritik 
Resultatet från kvalitativa studier bygger på forskarens individuella uppfattning om vad 
som är viktigt (Bryman, 2002).    
Forskare som använder sig av kvantitativa metoder har alltid kritiserat kvalitativa 
studier, de menar att studierna är för subjektiva. Vi är medvetna om att användningen 
av en kvalitativ ansats kan leda till att vi har tolkat fel. En annan del som är besvärlig 
med kvalitativa metoder är att det är svårt och genomföra undersökningen igen och 
uppnå samma resultat. (Bryman, 2002) 
 
Här kommer vi att kritisera våra metoder. 

Fallstudie  
Det kan vara svårt att generalisera det resultat som man får fram i en fallstudie 
(Bryman, 2002). Men det var inte vår ambition att göra en generaliserbarhet av det 
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resultat utan att ge oss en djupare kunskap och förståelse för synkrona 
utbildningsplattformar. 

Intervju 
Den kritik vi kan ge till våra intervjuer är att vi skulle kunna ha haft ett mer kvantitativt 
synsätt. Att erbjuda svarsalternativ skulle ha underlättat för våra respondenter. På det 
sätt som vi har utformat våra intervjuer nu kräver vi mycket av respondenterna. Vi är 
medvetna om att intervjua fem personer inte är ett tillräckligt antal för att få ett starkt 
resultat. Vi är även medvetna om att man utifrån snöbollsurval på respondenter inte 
alltid får representativa informanter (Bryman, 2002).  
 
Vi valde att inte använda oss av telefonintervjuer på grund av att man inte kan 
använda sig av visuella hjälpmedel som diagram eller foton för att klargöra sin 
frågeställning. En aspekt som även spelar stor roll är att man över telefon inte kan se 
den individ man intervjuar, detta resulterar i att man inte kan reagera på informantens 
ansiktsuttryck. Detta problem gör att man inte kan se undran eller osäkerheten som 
kan uppstå vid en fråga. Dessa problem kan man undgå med hjälp av direkta intervjuer 
som sker ansikte-mot-ansikte. Vi har därför utfört våra intervjuer direkt, under ansikte-
mot-ansikte förhållande. (Bryman, 2002) 

4.6 Etik 
I denna rapport har vi tänkt på respondenternas skydd och integritet. Genom att följa 
Holme & Solvangs (1997) kriterier för etik: 
 
Fullständighet  
Respondenten ska ha tid för att fullständigt kunna redovisa det hon säger. 
 
Skydd för fysisk och psykisk integritet 
Man ska inte utsätta respondenten för jobbiga situationer, intervjun ska inte ge 
skadliga följder. 
 
Diskretion 
Det kan finnas en viss information som respondenten inte vill att andra ska ha 
tillgång till. Man ska kunna utlova anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. 
 
Informerad 
Respondenten ska ha kunskap om att det är frivilligt att delta, hur upplysningarna 
kommer användas och vem som kommer få del av upplysningarna. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 
Under intervjuprocesserna började vi med att förklara de etiska aspekterna för 
respondenterna: Vi informerade respondenterna om att intervjuerna är frivilliga, att 
det kan avbryta intervjun när som helst, att de kommer vara anonyma och vad 
materialet kommer användas till. Vi upplyste även om att intervjuerna skulle spelas in 
och en transkribering till text skulle ske av intervjun och att transkriberingen skickas till 
respondenten för godkännande och validering av tolkningen. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna och uppsatsens fallstudie. 
Resultaten av intervjuerna har tematiserats efter de teman eller kategorier som de 
berör för att få en lättare struktur över läsandet. 

5.1 Intervjuer 
Temabeskrivning: Undervisning/föreläsning 
Fråga: Ser du något behov av att använda synkrona verktyg i undervisningen? 
 
Lärare: Synkrona verktyg ett praktiskt hjälpmedel, både i grupp och utanför 
grupparbeten då man kan diskutera i realtid. En annan aspekt som är bra med 
synkrona verktyg är att man kan vara vart som helst. 
 
Fråga: Har du använt något synkront verktyg till undervisning? 
 
Lärare: Chattfunktionen i blackboard men det fungerar inte bra, tjaten avbryts när man 
går till en annan sida. Även skype har jag använt för inlämningsuppgifter, 
examinationer och seminarium. 
 
Fråga: Ser du något värde i att spela in föreläsningar för att sedan spela upp de? 
 
Lärare: Absolut men det är mycket arbete med att spela in en föreläsning. Det tar tid 
att spela in medan det är tidsbesparande att hänvisa till litteraturen, studenten får ett 
skriftligt material. Samtidigt tror jag att det finns en poäng med att se en människa 
som berättar innebörden, man vill gärna veta vem det är man pratar med. 
 
Fråga: Använder ni Adobe Connect för grupparbeten? 
 
Studenter: Ibland har det behövts att använda Adobe Connect till grupparbeten, 
främst när man behöver diskutera om en massa ting. Det går fortare att diskutera via 
Adobe Connect än Blackboard. 
 
Temabeskrivning: Direkt feedback  
Fråga: Hur ser du på aspekten direkt feedback? 
 
Lärare: Direkt feedback är väldigt viktigt, studenterna tycker nog att det är viktigt med 
att få snabb respons. Fördelen med direkt feedback är att man direkt kan diskutera 
och korrigera utifrån den direkta feedbacken, man utvecklar tankegången hos både 
studenter och lärare. Tidigare har studenter kommenterat att det är väldigt positivt 
med feedback. Man skapar positiv förväntan som är nyttigt för lärandet samtidigt är 
det nog väldigt frustrerande när ett svar uteblir. Ibland kan det vara positivt att man 
inte får svar på en gång, studenten hinner då tänka och fundera över frågan. 
 
Fråga: Känner du att du kan påverka föreläsningens innehåll under dess gång? 
 
Studenter: Vi kan påverka föreläsningen innehåll genom att ställa direkta frågor till 
läraren om man inte förstår genom chatten. Föreläsare brukar rätt omgående svara på 
frågan.  
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Temabeskrivning: Social aspekter  
Fråga: Tycker du att det är viktigt att se personen som du interagerar med vid 
användning av synkrona verktyg? 
 
Lärare: Som lärare tycker vi att det är viktigt vid examination. Vid seminarium är det 
mindre viktigt. 
 
Fråga: Tror du att det är viktigt att elever diskuterar med varandra om kursen? 
 
Lärare: Genom diskussioner och ordväxling kan man förädla svaret eller få mer 
välavvägda svar. Det finns nackdelar med diskussioner, som att när man i grupp inte 
känner sig bekväm eller att man inte trivs har man svårt och uttala sig. 
 
Fråga: Hur skulle du definiera, socialt lärande? 
 
Lärare: Socialt lärande sker genom social interaktion, man lär sig i en social kontext 
istället för att läsa litteratur. Lärandet sker när man är en del av Community, där 
kunskapen växer fram inom en grupp människor. Människor lär sig av varandra och 
stöttar varandras lärande för att få en synergistisk effekt. 
 
Fråga: Om du tycker att den socialt lärande är en viktig faktor för att kunna förmedla 
kunskap via synkrona verktyg? och eventuellt varför du tyckte så? 
 
Lärare: Socialt lärande är viktigt när man vill förmedla kunskap via synkrona verktyg. 
Människan är en social varelse, människan vill vara tillsammans i många sammanhang i 
arbete, studier och fritid. Fördelen när det fungerar bra är att man tillsammans kan 
åstadkomma mer än vad man kan göra på egen hand. För att det ska fungera bra ska 
man ligga på samma kunskapsnivå och kunna komplettera varandra. Tror även att 
samvaron med andra studenter kan vara lika viktigt som lärandet. 
 
Fråga: Är det någon större skillnad på att gå på en vanlig föreläsning eller en 
föreläsning via Adobe Connect?   (Ökas den sociala interaktionen?) 
 
Studenter: Det är alltid en skillnad på en fysisk- och virtuell föreläsning. Kvalitén är av 
samma klass men det förekommer fler diskussioner när man har en föreläsning via 
Adobe Connect. 
 
Fråga: Upplever du att du får en närhet till dina medstudenter med användning av AC 
med jämförelse med blackboard? 
 
Studenter: Det uppstår fler diskussioner när man använder sig av Adobe Connect, det 
uppstår inte någon visuell kontakt men man har en mer textbaserad kommunikation. 
 
Fråga: Upplever du att du för en ökad kontakt med din lärare när Adobe Connect 
används jämfört med bara moodle och blackboard? 
 
De flesta tyckte att man fick en ökad kontakt med användningen av Adobe Connect. 
 



24 

Fråga: Blir du mer motiverad till dina studier av att använda Adobe Connect än moodle 
och blackboard? 
 
Studenter: Vi upplever det som att läraren är mer engagerad vid användning av Adobe 
Connect, man känner sig mer som en del av kursen. En positiv del är att man kan spela 
in via Adobe Connect för att senare kunna kolla om igen. 
 
Temabeskrivning: Adobe Connect  
Fråga: Vad tycker du om Adobe Connect som hjälpmedel? 
 
Studenter: Det är ett effektivt hjälpmedel speciellt vid distanskurser. Det är även bra 
när man kan sitta hemma och kommunicera med sina klasskamrater och lärare. 
 
Fråga: Varför tycker du Adobe Connect är bra? (Vilka funktioner tycker du är 
nödvändiga, bra?) 
 
Studenter: Det är ett bra presentations hjälpmedel. Det som är bra är att man både 
kan se föreläsaren genom kamerafunktionen och att man kan se 
föreläsningsmaterialet. Och att man under föreläsning kan diskutera genom 
chattfunktionen. 
 
Fråga: Varför tycker du att Adobe Connect är dåligt? 
 
Studenter: Det saknar stöd för att kunna dela word dokument, man vill kunna skriva i 
samma dokument samtidigt. 
 
Fråga: Skulle du vilka se Adobe Connect som en standard i framtida 
distansutbildningar? 
 
Studenter: Vi är positiva till att införa Adobe Connect till framtida distansutbildningar. 
Vi blir mer motiverade av användningen av Adobe Connect. 
 
Fråga: Tycker du att de funktioner som finns i Adobe Connect är ett bättre alternativ 
att få kunskap presenterad på än till exempel blackboard och moodle 
 
Studenter: Det beror på, det blir mer interaktivt och man får mer kontakt med sina 
medstudenter. Det är bra till föreläsningar, seminarium osv. men om man ska 
presentera läsanvisningar, kursmaterial osv. ska det presenteras via blackboard eller 
moodle. 

5.2 Fallstudie 
Nedan kommer vi beskriva vad det finns för funktioner i Adobe Connect utifrån den 
systematiska observationsmetod vi valt att använda. 

Roller 
Inom Adobe Connect så finns det tre olika roller värd (host ), presentatör(presenter

) och deltagare(participant ). Man har tillgång till olika funktioner beroende på 
vilken roll man har.  
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Funktioner inom roller 
Som värd får man dessa funktioner:  

- Designa möten 
- Välja vilka funktioner som ska användas och skapa grupper. 
- Bjuda in medlemmar 
- Skicka ut mail med inbjudningar. 
- Lägga till/öppna media i biblioteket 
- Dela innehåll 
- Lägga till/redigera layouter 
- Ändra behörigheter hos deltagare 
- Dela in deltagare i grupper  
- Starta och stoppa ljudinspelningar 
 

Som presentatör kan man: 
- Dela innehållet i det befintliga biblioteket  
- Dela innehåll från sin dator  
- Dela sin skärm med andra 
- Chatta, live sända ljud och film och  
- Stänga av och sätta på ljudet på sin egen dator. 
 

Som deltagare kan man: 
- Se det innehåll som presentatören eller värden visar 
- Höra och se ljud och filmvisningar  
- Stänga av och sätta på ljudet på sin egen dator 

 
Adobe har valt att döpa sina funktioner till pods, man designar mötet genom att välja 
de podar eller funktioner som man vill använda sig utav. 
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Pods 

 

 

1. Röst- och 
videokommunikation 
2. Dela -Tre alternativ 
2.1  Dela sin datorskärm  
2.2  Ladda upp en fil 
2.3  En whiteboard 
3. Medverkande lista 
4. Chatt, Q & A 
5. Anteckningar 
6. Poll 
7. Fildelning 

 
 
 
1. Röst- och videokommunikation: detta är ett synkront verktyg som gör att man kan 
tala och se varandra i realtid om man har till gång till en kamera.  
I dela poden får man tre alternativ.  
2.1 Man kan dela sin dator skärm så att deltagarna ser vad presentatören har och gör 
på sin skärm.  
2.2 Det andra alternativet är att ladda upp en fil som visas i poden, det går att visa en 
PowerPoint-presentation, pdf-dokument, bilder eller flashvideo.  
2.3 Det tredje alternativet är whiteboard där man får en vit bakgrund som man kan 
skriva och måla på.  
3. Det finns en medverkandelista där man ser vilka som medverkar i mötet och vilka 
roller de har. Här kan värden ändra rollstatus på de som medverkar, skicka inbjudan, 
sparka ut deltagare, ge tillgång till andra att tala i mötet samt skapa grupper. I detta 
fönster ser man även små ikoner för varje deltagare där man ser att deltagarna räcker 
upp handen, talar, håller med, inte håller med, applåderar, skrattar eller att man inte 
deltar längre. Dessa alternativ kan varje deltagare själv ändra på under mötets gång.  
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4. Chattpoden ger möjligheten att föra en textbaserad diskussion och att man kan 
ställa frågor till presentatören. Hon kan då välja att svara med att presentera frågan 
och svara till alla i chatten eller skicka ett hemligt svar till den frågande.  
5. I anteckningspoden kan värden skriva noteringar under mötes gång.  
6. Poll poden ger värden möjlighet att skapa enkätfrågor som deltagarna får fylla i. 
7. I fildelningspoden kan deltagarna dela filer mellan varandra. 
 
En annan funktion är att man kan dela upp mötesdeltagarna i grupper med egna 
arbetsytor för till exempel gruppuppgifter, för sedan kalla samman dem igen för att 
redovisa det som har gjorts.  
Det går även att spela in mötet och publicera det så att det går att se igen efter mötet 
eller föreläsning.  

 
Figur 3 Ett exempel på hur ett möte kan vara designat  
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6 Analys 
Nedanför presenteras vår analys av verktyget Adobe Connect utifrån de teorier vi 
tidigare presenterat. Vi kommer koppla funktionerna från adobe connect till vad som 
anses viktigt i teorierna och till empiri. 

Observation 
I adobe connect finns flera funktioner som kan stödja observation som delad skärm, 
delade dokument, whiteboard och webbkamera. 
 
I delad-skärm-funktionen finns det två lägen: man kan dela sin egen skärm eller se 
någon annans utdelade skärm. När någon annan delar sin skärm ser man hela 
presentatörens skärm. Vad presentatören tittar på och gör blir synligt för alla 
medverkande. Enligt Banduras social learning theory lär sig människor genom att 
observera vad andra gör för att sedan modellera det beteendet. Att en sådan funktion 
finns är därför central i att realisera hans teori. Hur användbar funktionen blir är dock 
beroende på att det som visas på skärmen är likt det man vill lära ut. 
 
Man kan inte lära sig mycket genom observation om man inte är uppmärksam på och 
uppfattar de betydande delarna i det modellerade beteendet på ett korrekt sätt  
(Bandura, 1977) 
 
För att inlärningen ska bli så effektiv som möjligt bör alltså de betydande delarna av 
beteendet finnas med. Är ämnet så att det praktiskt går att demonstrera på en skärm 
blir därför inlärningen som mest effektiv till exempel så går det aldelles utmärkt att 
visa hur man programmerar genom denna funktion medans det inte är lika effektivt att 
undervisa matlagning genom denna funktion. Vid vissa tillfällen räcker det inte 
observera läraren, ibland kan man behöva hjälp när man fastnar. När studenten delar 
ut sin skärm till läraren kan läraren se vad studenten eventuellt gör för fel. Läraren kan 
även ta över styrningen av studentens dator om det skulle behövas. 
 
Människor kan oftast klara av att ungefär modellera det beteendet de observerat, 
sedan förfinar de sitt beteende genom att själv och genom feedback från andra 
korrigera det.  (Bandura, 1977) 
 
Detta är såklart också beroende av att ämnet går att praktiskt demonstrera på en 
dataskärm. Våra respondenter var alla ense om att det var positivt med att se 
föreläsarens skärm. Bland de svar vi fick var att man lättare kunde följa vad han gör 
och att man får en bättre bild av vad som pågår.  
 

Kommunikation 
Det sker viss kommunikation i nästan alla funktioner i adobe connect men främst så 
används chattfunktionen, video eller röstkonversationsfunktionen till att 
kommunicera. 
 
Chatt 
Ser man till Communities of pratice(COP) och Collaborative Learning så är 
chattfunktionen en bra funktion för att dela med sig av de viktiga kärnpunkterna i 
kunskapen. Det är genom diskussioner och konversationer som gemenskap mellan 
deltagarna kan uppstå. Våra respondenter i intervjun anser att de får en bättre närhet 
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till sina medstudenter genom att använda chattfunktionen och de tycker att 
funktionen används flitigt under föreläsningar. Detta stödjer COP och Collaborative 
Learning eftersom det när man för en diskussion med andra under en 
chattkonversation, förekommer att man utbyter kunskap med varandra och löser 
problem. 
  
En respondent sa att ”Jag upplever att det förekommer fler diskussioner när man har 
föreläsning via Adobe Connect, kanske för att man inte stör föreläsningen när man 
skriver i chatten”. Chattfunktionen gör att man kan interagera med andra under 
föreläsningarna för att få utbyte av information samtidigt som man inte stör 
förläsaren. Enligt Golub (1988) sker lärandet i Collaborative learning när studenterna 
talar med varandra, att man diskuterar om det aktuella ämnet skapar en bättre 
förståelse. Detta stämmer överrens med vad Vygotski (Watson, 2002) säger, att 
lärandet sker i den sociala interaktionen. Att ha en funktion där det är fritt att föra en 
diskussion under en föreläsning stödjer socialt lärande enligt COP, Collaborative 
learning och Vygotsky.  
 
Det finns även en negativ aspekt i att ha en öppen chatt. Enligt Vonderwell (2002) så 
händer det att studenter undviker att ställa en fråga eller bidra med ideér på grund av 
att de är oroade över för att ”se dumma ut”. Studenter bidrar mer om det finns 
möjlighet att ställa frågor och komma med idéer anonymt till undervisaren. 
Funktionen Q&A ger studenterna möjlighet att ställa frågor hemligt till läraren, med 
detta menas att man skriver frågor direkt till läraren som enbart läraren ser och kan 
individuellt svara på dessa frågor. Denna funktion kan göra att interaktionen ökar för 
att de därför inte behöver oroa sig för att ”se dumma ut”. 
 
Röst- och videokonversation 
Som vi skrev innan måste de betydande delarna av beteendet finnas med för att 
inlärningen ska fungera optimalt enligt Bandura (1977). För programmering innebär 
det att man kan se föreläsarens skärm när han programmerar men så är det inte för 
alla ämnen till exempel så har språkstudenter andra behov. Särskilt möjligheten att 
synkront kommunicera med ljud med sin undervisare och sina medstudenter har blivit 
identifierat som viktig för att de ska kunna utveckla muntliga 
kommunikationsfärdigheter. Studenterna beskriver det som ett stort 
frustrationsmoment att försöka lära sig ett språk utan att ha någon att kommunicera 
med i det språket. (Wang & Sun, 2000) 
 
I en ansikte-mot-ansikte situation är det inte enbart orden som har betydelse för att 
överföra mening mellan två parter. Mehrebian (1972) anser att mottagaren hämtar 
55% av informationen från kroppspråket, 38% från rösten och bara 7% från orden. De 
tre kommunikationssätten viktas dock olika beroende på situation. Det är dock mycket 
information som försvinner om det inte går att se och höra personen man 
kommunicerar med. 
 
Ett exempel på vikten av icke verbal kommunikation i undervisning är en studie som 
visar att det har betydelse för hur effektiv musikundervisning är. Kurkul (2007) fann att 
det var viktigt för musikstudenters uppfattning av kvaliteten på en musiklektion att 
läraren kunde uppfatta och reagera på studentens ickeverbala kommunikation. Vilket 
visar på vikten att ha möjlighet att se varandra över webkamera. 
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Den informationen som finns i den icke verbala kommunikationen som försvinner 
behöver dock inte vara information man direkt behöver för att lära sig något. Higlen & 
Hill (1984) kallar icke verbal kommunikation för ett relationsspråk där det primärt 
används för att uttrycka känslor, reglera interaktionen och möjligheten att upprepa, 
motsäga eller betona det som sägs. Skapandet och vidhållandet av relationer är dock 
en viktig del i formandet av ett community of practice och enligt Schank (1997)lär sig 
individer bäst när känslor är inblandade i inlärningen. Icke verbal kommunikation har 
därför viss betydelse för inlärning. 

Synkron kommunikation 
Barron et al. (2005) fann att om synkron kommunikation användes på rätt sätt i 
kombination med asynkron kommunikation så ökade interaktionen både mellan 
studenterna och mellan studenter och lärare markant. Studenter var dessutom överlag 
positiva till användandet av synkrona verktyg och samtliga involverade lärare hade 
som avsikt att fortsätta använda synkrona verktyg i sin undervisning  
 
Im & Lee (2004) fann att synkron kommunkation ökade den sociala interaktionen i 
distanskurser jämfört med när enbart asynkron kommunikation använts. Däremot så 
fann de också att interaktionen vid användandet av synkrona verktyg främst handlade 
om att skapa sociala relationer, inte för att diskutera ämnet för kursen.  
 
Chou (2002) fann likaså att användande av synkron kommunikation ökade den 
personliga kontakten mellan studenterna. Omedelbarheten i den synkrona 
kommunikationen gjorde att studenterna kände sig mer motiverade att svara på sina 
medstudenters frågor än när asynkron kommunikation användes. Uppgiftsrelaterad 
kommunikation var dock vanligare när asynkron kommunikation användes. Detta 
behöver dock inte nödvändigtvis betyda att det inte leder till ökat lärande. Som 
nämndes tidigare anser Wenger (1998) att skapandet av sociala relationer är ett viktigt 
steg till formandet av ett Community of Practice. Vygotsky (Watson, 2002) anser att 
lärandet sker i den sociala interaktionen. Synkron kommunikation har därför betydelse 
för inlärningen. 
 
Utifrån intervjuerna som genomfördes är respondenternas attityd positiv till 
användandet av synkron kommunikation. De anser att synkron kommunikation är ett 
praktiskt hjälpmedel för både grupparbeten och självständigt. Synkron kommunikation 
är ett positivt hjälpmedel vid distansstudier då det finns möjlighet och sitta hemma 
och kommunicera med klasskamrater och lärare. De poängterade en positiv del med 
synkron kommunikation är att det sker i realtid, det går fort och diskutera och att de 
tycker att direkt feedback är viktigt del i studiesammanhang. De tycker att det skapar 
en positiv förväntan när de vet att man får ett svar omgående och fördelen är att de 
kan korrigera utifrån det direkta svaret. 
 
Nackdelar med synkrona utbildningsplattformar är att man måste befinna sig online 
samtidigt för att kunna kommunicera synkront. Detta skapar problem för personer 
som inte kan vara online samtidigt. En annan nackdel är vid användning av synkrona 
verktyg inte får betänketiden som man ibland behöver vid frågor och svar. Enligt en 
respondent tyckte individen att det ibland kan vara positivt att man inte får svar på en 
gång, då hinner individen tänka och fundera över det som skrivs, det vill säga en brist i 
eftertanken mellan medarbetarna. 
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Ljud och bild 
En intressant aspekt av ljud och bild funktionerna är den påverkan det har på minnet. 
 
”Man kan inte bli särskillt influerad av det man observerar om man inte kommer ihåg 
det” Bandura (1977) 
 
Att man minns vad som en gång observerats är givetvis viktigt för att kunna lära sig 
det. Vygotsky anser  att man minns lättare ju fler sinnen som används och att de 
vanligaste minnestyperna är auditivt, visuellt och motoriskt minne (Lindqvist, 1999). 
Att det finns möjlighet att använda fler en ett sinne kommer därför göra det lättare för 
studenterna att minnas det som lärs ut till exempel så blir det lättare att minnas en 
föreläsning om man både hör föreläsaren och ser föreläsarens presentation, 
whiteboard eller föreläsaren själv på webkamera samtidigt. 
 
Grupper 
I Adobe Connect finns möjligheten att man kan dela in en grupp personer i olika 
mindre grupper. Där man till exempel kan dela in personer utifrån deras 
arbetsuppgifter eller kompetens. I dessa olika grupper samarbetar personer, hjälper 
varandra och delar information utifrån gemensamma problem och enligt Collaborative 
learning sker lärandet när personer i små grupper diskuterar, tänker och fokuserar på 
samma problem (Wenger E. , 1998). Enligt COP är det lättare att lära sig från varandra 
genom att man skapar grupper (Wenger E. , 1998). Dessa grupper har sin egna 
samlade kompetens. Individerna i dessa grupper hjälper varandra, delar information 
och skapar något tillsammans vilket leder till att man lär sig av varandra.  
 
I och med att man kan skapa grupper och bli indelad i grupper utifrån olika syften kan 
man skapa gemenskap och diskutera kring problem och intressen. Det finns även 
tillgång till egna funktioner som inte kan användas av individer utanför gruppen. 
 
Direkt feedback 
Vygotskys koncept den proximala utvecklingszon förutspår att förutom vid de tillfällen 
då en person kan helt utan hjälp klara av en uppgift, då de i princip är fulllärda, är de 
av behov av hjälp från någon med större kunskap än de själva inom ämnet för att 
kunna klara uppgiften utan fastna vid något hinder. (Watson, 2002) 
 
”Att ge rätt hjälp i rätt tid kan motivera studenterna, ge struktur, reducera 
komplexiteten i uppgiften samt minska frustrationen hos studenterna” (Vonderwell, 
2002). Det är inte omöjligt att få feedback snabbt i asynkrona verktyg men synkrona 
verktyg gör det lättare för studenter att få snabb feedback. Är läraren medverkande 
kan man direkt få feedback och svar på sina frågor. 
 
En lärarrespondent svarade att det var viktigt med snabb feedback och att den fått 
positiv respons från sina studenter när den gett snabb feedback och alla 
studentrespondenter tyckte det var viktigt med direkt feedback. 
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7 Slutsats 
Efter genomförandet av våra analyser från datainsamling kommer denna del 
presentera svaren på syftet och frågeställningarna. 
 
Syftet med studien är att undersöka om synkrona utbildningsplattformar kan stödja 
socialt lärande vid högskolestudier. 
Frågeställning: 

- Vilka funktioner hos synkrona utbildningsplattformar är viktiga för socialt 
lärande? 

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med synkrona 
utbildningsplattformar för socialt lärande? 

- Vad har studenterna och lärarna för attityder till och om användandet av 
synkrona utbildningsplattformar i studiesammanhang?   

 
Det grundläggande behovet de socialt lärande teorier vi undersökt har det vill säga att 
lärande sker tillsammans med andra människor uppfylls gott och väl i synkrona 
verktyg. När synkrona verktyg används så ökar den sociala interaktionen jämfört med 
när bara asynkrona verktyg används. 
 
De teorier vi undersökt har delvis olika synsätt på socialt lärande och har därför olika 
krav på funktionalitet.  
 
Community of Practice säger att man genom intresse, engagemang och gemensamma 
aktiviteter lär sig av varandra. Collaborative Learning menar att inlärning sker när 
människor samarbetar och konverserar i små grupper för att lösa problem. Vygotsky 
anser att lärandet sker i den sociala interaktionen. Adobe connect stödjer detta först 
och främst genom att det går att kommunicera både genom att man kan använda 
chattfunktionen, kamerafunktionen och ljudfunktionen. Det går även att dela in 
gruppen i mindre grupper efter till exempel arbetsuppgifter och kompetens. 
 
Social Learning Theory säger att inlärning sker när personer observerar andra personer 
eller beteenden. När man visar något för studenter bör det visas på ett sådant sätt att 
det är så likt det beteendet som man vill lära ut som möjligt. Lär man ut 
programmering bör man visa hur man programmerar genom att själv programmera. 
Adobe connect stödjer vissa ämnen på ett utmärkt sätt medans andra mindre mycket. 
Till exempel är för programmering delad skärm funktionen viktig, för språkstudenter är 
ljudfunktionen viktig och webkamerafunktionen har viss betydelse för musikstudenter. 
 
Nackdelar med synkrona utbildningsplattformar är att man måste befinna sig online 
samtidigt för att kunna kommunicera synkront. En annan nackdel är att man vid 
användning av synkrona verktyg inte får tid för reflektion 
 
Studenter och lärare har en positiv attityd till användningen av synkrona 
utbildningsplattformar i studiesammanhang. Det anser att det är ett bra 
kommunikationshjälpmedel speciellt för distansstudier. De tyckte att man kan få direkt 
feedback på frågor och svar vilket de ansåg vara viktigt.  
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