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Sammanfattning 
Studien är genomförd av studenter på Linnéuniversitetets program informationslogistik. 

 

Denna studie har undersökt hur studenter på Linnéuniversitetet upplever att den sociala 

interaktionen mellan dem och lärarna är via den digitala lärmiljön. Tidigare forskning 

inom detta område visar vad studenter föredrar att använda för teknologier i skolarbeten 

och till viket syfte. Det som har saknats i tidigare forskning är att det inte har forskats om 

specifikt hur studenter upplever den sociala interaktionen med lärarna via den digitala 

lärmiljön. 

 

Metoden som denna studie har använt sig av är en kvantitativ metod med en deduktiv 

ansats där författarna har använt sig av enkätundersökningar för att få empiri för studien. 

 

Teorierna som valdes för att besvara frågeställningen som denna studie utgår ifrån var 

Technology Acceptance Model (TAM) och Media Richness Theory (MRT). Teorierna 

valdes för att de är inom ramarna för det informationslogistiska programmet och för att 

författarna ansåg att dessa teorier skulle vara mest användbara för syftet av studien. 

 

Resultatet av studien visar att studenterna upplever att de använder den digitala lärmiljön 

mestadels för att ta del av de filer och dokument som lärarna lägger ut där. Vidare analys 

av resultatet visar även att studenterna upplever att mail-kontakt är den 

kommunikationskanal som de använder mest. Resultatet av studien visar också att 

videosamtal är den kommunikationskanal som studenterna upplever att de använder minst 

och ger minst värde för studenterna. 



 

 

 

Summary 
The study is conducted by students at Linnaeus University's program information 

logistics. 

 

This study has examined how students at Linnaeus University experience the social 

interaction between them and the teachers through the digital learning environment. 

Earlier research in this area shows what students prefer to use for technologies in school 

work and for the purpose. What has been lacking in previous research is that it has not 

been specifically researched how students experience social interaction with the teachers 

through the digital learning environment. 

 

The methodology that this study has used is a quantitative method with a deductive 

approach. The authors have used surveys to gain empirical evidence for the study. 

 

The theories chosen to answer the question on which this study is based is the Technology 

Acceptance Model (TAM) and Media Richness Theory (MRT). Theories were chosen 

because they are within the framework of the information logistic program and because 

the authors felt that these theories would be most useful to the study. 

 

The result of the study shows that the students feel that they are using the digital learning 

environment mostly to access the files and documents that the teachers post there. Further 

analysis of the results also shows that the students feel that mail contact is the 

communication channel they use most. The result of the study also shows that video 

calling is the communication channel that the students feel that they use the least and 

provide the least value for the students. 



 

 

 

Förord 
Detta examensarbete är det sista momentet i programmet Informationslogistik 180hp. 

Författarna till detta arbete anser att det har varit en tuff men lärorik period. 

 

Vi vill tack alla de studenter på Linnéuniversitetet som tog sig tiden att svara på vår enkät, 

utan er hade inte ett resultat till denna studie kunnat presenteras. Vi vill även tacka vår 

handledare som har varit till stor hjälp när det har varit som tuffast och gett oss bra 

vägledningen under arbetets gång, tack! 
 

Andreas Sonesson & Adis Hodzic, 2017. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer ämnet för denna studie att förklaras. För att förklara detta så 

kommer en inledning vara först, följt av tidigare forskning, problemformulering, syfte och 

frågeställning, avgränsningar inom studien och vilken målgrupp denna studie är avsett 

för. 
 

1.1 Inledning/bakgrund 
 

En stor del av den sociala interaktionen med lärarna sker via en lärplattform. En 

lärplattform är ett webbaserat verktyg som används för kommunikation mellan studenter 

och lärare. En lärplattform kan beskrivas som ett klassrum på nätet som möjliggör 

kommunikation och utbyte av information (Söderbärj, 2017). Författarna Conradi, Moller 

& Faleni (2014) skriver i sin studie ’The effect of Learning Management Systems’ Media 

Richness on 21st Century students’ satisfaction: A higher education perspective’ att 

Learning Management Systems (LMS) har blivit mer allmänt förekommande på 

universitet. I studien förklarar författarna att anledningen till detta är att LMS-system 

medför att studenterna kan få tillgång till material från lärarna när och var som helst. 

 

Ämnet som valts att undersöka anses vara relevant då det alltid finns människor som 

studerar eller ska börja studera, för att dessa människor ska lyckas i sin utbildning så är en 

god kommunikation och interaktion med läraren viktig. Spångberg (2008) förklarar i sin 

studie att elever, som går årskurs 1 på gymnasiet, uppskattar att lärarna visar att de finns 

där och att de bryr sig om ens utbildning, vidare förklarar författaren att detta i sin tur ökar 

motivationen för eleverna att arbeta hårdare. 

 

I studien’’ Ungdomar och digitalisering – en studie om beteende, attityder och kunskap 

hos en googlande generation’’ skriver författarna Lönnroth & Wallo (2014) att ungdomar 

mellan 14–19 år använder internet främst för två saker, kommunikation och för att söka 

efter olika typ av information. Vidare i studien skriver författarna att ungdomarna mer 

föredrar att ta kontakt via mail (53 %) än vad det gör via telefon (50 %) när dem vill ställa 

en fråga.  

En av drivkrafterna till att internet skapades var för att möjliggöra för människor att 

skicka brev elektroniskt, och detta är fortfarande ett populärt användningsområde för 

människor. Redan när barnen är mellan 12–15 år gamla så använder 9 av 10 barn e-post i 

skolan (Findahl, 2013). Dessa studier visar att barn från en ung ålder använder sig av 

digitala hjälpmedel för att kommunicera och söka information, vilket stärker 

undersökningens relevans då den digitala lärmiljön blir mer och mer viktig för studenterna 

för att ha en lyckad utbildning.  

 

Kommunikationen mellan studenter och lärare är viktig för att studenterna ska erhålla ett 

bra lärande. För att kommunikationen mellan studenter och lärare ska fungera på ett bra 

sätt är det viktigt att fundera på vilket syfte kommunikationen har, och därefter välja vilka 

tekniska hjälpmedel som ska användas (Liljedahl, 2017). 

 

Resultatet av författarna Alvelos, Costa & Teixeira’s (2012) studie’ ’The use of Moodle 

e- learning platform: A study in a Portuguese University’’ visar att Moodle har en stor 

potential, men att studenterna upplever att de använder Moodle mest som en 

samlingsplats där de kan hämta material som ges ut av lärarna.
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Skolverket (2016) beskriver att studenternas syn om hur de ska arbete med olika uppgifter 

i skolan ökar om lärarna använder sig av en frekvent och systematisk bedömning samt 

feedback, samtidigt skriver Jardenberg (2016) i sin artikel i Dagens Samhälle hur viktigt 

det är med digitalisering för verksamheter och organisationer. Jardenberg (2016) påpekar 

att internet inte bara gör saker möjliga att utföra, men även att internet gör omöjliga saker 

möjliga att göra. Vidare förklaras digitaliseringen som något som kommer in i alla delar 

av en organisation och verksamhet, samt att man ska se digitaliseringen som en möjlighet 

och inte ett hot (Jardenberg, 2016). 
 

1.2 Tidigare forskning 

I sin studie ¨Web 2.0 i skolan - En studie om hur bärbara datorer förändrar lärande och 

kommunikation mellan lärare och elever¨ förklarar Augustsson & Hellström (2010) hur 

användningen av bärbara datorer påverkar kommunikationen mellan elever och lärare i 

gymnasieskolan. I deras studie förklarar dem hur elev-lärare kommunikationen påverkas 

genom att man använde sig av bärbara datorer. Författarna skriver att efter 

implementeringen av datorer för eleverna så öppnades nya vägar för hur undervisningen 

hölls. I studien framgår det att eleverna, med hjälp av Skype, kunde kommunicera med 

sina lärare angående olika punkter, bland annat gavs möjligheten att till exempel 

sjukanmäla sig. Augustsson & Hellström (2010) förklarar vidare att användning av Skype 

öppnade upp möjligheter för eleverna att sitta på olika platser i skolan men ändå få 

feedback och återkoppling av läraren för att kunna komma vidare i sin uppgift. I studien 

framgår även att eleverna kunde använda sig av meddelanden som de kunde använda sig 

både under och efter skolan. Via dessa meddelanden kunde eleverna ställa samma frågor 

som med Skype, där skillnaden var att istället för ett muntligt samtal så hölls det skriftligt. 

Författarna påpekar att detta är ännu ett sätt för eleverna att få feedback och återkoppling 

av lärarna genom att använda sig av datorer (Augustsson & Hellström, 2010). 

 

Studien ‘’Student teachers’ first reflections on ICT and Classroom Learning: implications 

for Initial Teacher Education’’ visar att lärarstudenter upplever att ICT (Informations och 

kommunikationsteknologi) förändrar sättet för hur man lär sig själv och hur man lär ut. 

Studien visar även att lärarstudenterna anser att ICT ska användas som ett verktyg för att 

modernisera sättet om hur man ska lära ut i skolan. Artikeln förklarar att lärarstudenterna 

anser att ICT reflekterar det nya samhället och att det har sin plats inom utbildning, och 

samtidigt att ICT ska framhållas som ett verktyg som ska användas mer (Sime & Priestley, 

2005).  

 

I sin studie ’The effect of Learning Management Systems’ Media Richness on 21st Century 

students’ satisfaction: A higher education perspective’ beskriver författarna Conradi, 

Moller & Faleni (2014) att lärplattformar blir allt vanligare på universitet, och att den 

främsta anledningen till användning av lärplattformar är för att det ger studenterna tillgång 

till allt material, på vilken plats som helst. Detta förklarar även författarna Alvelos, Costa 

& Teixeira’s (2012) i sin studie’ ’The use of Moodle e- learning platform: A study in a 

Portuguese University’’ där de skriver att studenterna upplever att de använder MyMoodle 

främst för att hämta ut det material som lärarna ger ut. 
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Författarna Jansson & Nguyen (2016) förklarar i sin undersökning ¨Effektiv 

kommunikation genom digitala kanaler: En undersökning om användandet av 

lärplattformar inom gymnasieskolan¨ om betydelsen att kommunikationen som förmedlas 

mellan lärare och elever via digitala kanaler är effektiv. Författarna skriver att den 

digitala lärplattformen används för att förmedla informationen mellan läraren och eleven. 

Jansson & Nguyen (2016) skriver tillskillnad från Augustsson & Hellström (2010) att de 

digitala kanalerna används mest för att ledningen vill det, och inte för att främja en 

dubbelsidig kommunikation mellan lärarna och eleverna. Författarna påpekar att lärarna 

upplever olika tekniska brister med de digitala kanalerna och att lärarna anser att det 

saknas arbetsrutiner för hur användningen ska gå till på det effektivaste sättet. Dessa 

punkter skriver författarna påverkar effektiviteten av att använda sig av digitala 

lärplattformar för kommunikation mellan lärare och elever (Jansson & Nguyen, 2016). 

 

Studien ‘’Digital divides? Student and staff perceptions of information and 

communication technologies’’ visar att de teknologier som studenter mest använder inom 

sin utbildning är diskussionsforum, learning management systems (Lärplattformar), e-mail 

och inspelade lektioner. Vidare i artikeln beskrivs det att den största anledningen till att 

använda sig av ICT var för att kommunicera med lärarna och samarbeta med andra 

studenter. Fördelarna som studenterna såg med att använda de olika teknologierna var 

främst kommunikationsperspektivet men studenterna såg även fördelar med att använda 

teknologin när det gäller att läsa och gå igenom olika material för inlärning. En teknologi 

som studenterna ansåg vara till stor fördel var diskussionsforum, denna teknologi 

möjliggjorde kommunikation med lärarna och de andra studenterna på en och samma gång 

där alla kunde få ta del av frågan och svaret (Bennet et al. 2009). 
 

1.3 Problemformulering 
 

Författarna Alvelos, Costa & Teixeira (2012) skriver i sin studie att studenterna ser 

potentialen av att använda sig av Moodle, och att den främsta anledningen till 

användningen av Moodle är att ta del av material som lärarna lägger ut där. Vidare i 

studien förklarar även författarna att studenterna har förståelse för att de andra 

funktionerna på Moodle är viktiga att använda för att få en lyckad utbildning. Conradi, 

Moller & Faleni (2014) skriver i sin studie att Learning Management Systems (LMS) har 

blivit mer allmänt förekommande på universitet, där den största anledningen till det är att 

det möjliggör för studenterna att få tillgång till material från lärarna var som helst och 

när som helst. I deras studie skriver Bennet et al. (2009) att studenterna främst såg 

fördelar ifrån kommunikationsperspektivet på den digitala lärmiljön, både mellan 

studenter men även med lärarna. 

 

Den tidigare forskningen förklarar att studenter förstår hur viktigt LMS-system är för 

deras studier, och även vilka olika sätt det finns att kommunicera via. 

Det som saknas i tidigare forskning och som denna studie ska ge svar på är att jämföra 

hur studenterna upplever den sociala interaktionen med lärarna via de olika 

kommunikationskanalerna på den digitala lärmiljön. Tidigare forskning har belyst att 

användning av den digitala lärmiljön och LMS-system ökar, tidigare forskning har även 

belyst på vilka sätt LMS-system kan användas, men inte jämfört hur studenterna 

upplever användningen av dessa gällande den sociala interaktionen med lärarna. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att skapa en beskrivande kunskap om hur studenter 

uppfattar den sociala interaktionen mellan de själva och lärarna är genom den digitala 

lärmiljön. Då tidigare forskning har kunskapsluckor gällande detta så skapas värde för 

denna studie då den ska fylla den luckan. 

 

Denna studie kommer att besvara följande frågeställning: 

 

● Hur upplever studenterna på Linnéuniversitetet den sociala interaktionen med 

lärarna via den digitala lärmiljön? 
 

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer att avgränsa sig till några olika områden. I denna studie kommer 

bara studenternas uppfattning om den sociala interaktionen via den digitala lärmiljön att 

undersökas. En annan avgränsning för denna studie är en geografisk avgränsning, 

personerna som kommer att undersökas kommer att vara studenter på Linnéuniversitetet 

som ligger i Kalmar och Växjö. Vidare kommer studien även att avgränsa sig till 

studenter som undervisas fysiskt på Linnéuniversitetet. Studien omfattar inte studenter 

som undervisas på distans. Denna avgränsning utförs genom att undersöka det olika 

kurserna på Linnéuniversitetets hemsida och välja de som undervisas fysiskt på 

universitetet. 

Den sista avgränsningen är att författarna bara kommer att undersöka studenternas 

uppfattning om interaktionen med lärarna via den digitala lärmiljön. 
 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är studenter som går på Linnéuniversitetet, då studien är 

ämnad att undersöka studenternas upplevelse av den sociala interaktionen med lärarna via 

den digitala lärmiljön. Även lärare är målgrupp för studien då de kan ta del av resultatet 

för att få en inblick i studenternas upplevelse. 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer de teorier som har valts att presenteras. Teorierna som har valts 

används för att skapa en beskrivande kunskap för den forskningsfråga som denna studie 

utgår från. De 2 valda teorierna är Technology Acceptance Model och Media Richness 

Theory. Dessa 2 teorier valdes för att författarna anser att de är relevanta och skapar 

värde för studien. 
 

2.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model, eller TAM, är en teori som förklarar användarens 

acceptans av ett informationssystem. Det är hur användaren accepterar och väljer att 

arbeta med informationssystemet som är avgörande för hur det används tillslut. Teorin 

avser att förklara användningen av ett system utifrån 3 olika delar. 

 

Den första av delarna är avsikt att använda systemet. Med detta menas på vilket sätt och 

hur användaren har tänkt sig att använda systemet. Denna del av teorin är mer generell och 

förklaras mer genom de två andra delarna inom teorin. 

 

Den andra delen är användbarheten. Denna del av teorin innebär att användaren vet att 

genom att använda detta system så skapas ett värde åt användaren som kommer att gynna 

användningen av det. 

 

Den tredje delen är användarvänlighet. Denna del av teorin förklarar att systemet är 

konstruerat för att både ge användaren något, men även verksamheten/organisationen 

något. 

Användarvänlighet och användbarhet skapar tillsammans avsikten att använda det valda 

systemet för varje enskild individ (Davies, Bagozzi & Warshaw 1989). 

 

Technology Acceptance Model (TAM) har använts runt om i världen för att förklara 

varför man accepterar ett informationssystem och vad man använder det till. Bland annat 

har TAM använts för att undersöka acceptansen av olika webbläsare, e-mail, kalkylblad 

och ordbehandlare (Almarabeh, 2014). 
 

Figur 1: Technology acceptance model. 
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2.1.1 Tillämpning av Technology Acceptance Model 

I denna studie kommer Technology Acceptance Model att användas för att skapa en 

beskrivande kunskap om hur studenterna upplever den sociala interaktionen med lärarna 

genom användningen av den digitala lärmiljön utifrån de 3 olika delarna som denna teori 

delas in i. Dessa tre delar är avsikt att använda systemet, användbarhet och 

användarvänlighet. 
 

2.2 Media Richness Theory (MRT) 

Media Richness Theory ses som ett ramverk och förklarar olika kommunikationskanaler 

förmåga att förmedla informationen som ska förmedlas, utan att ändra på någon del av 

informationen. Denna teori förklarar vilken typ av kommunikationskanal som ska 

användas för att informationen ska förmedlas på bästa sätt. Då budskapet kan variera 

mellan komplex information till simpel information så beror detta på vilken typ av 

kommunikationskanal som ska användas. Ett exempel kan vara att budskap med simpel 

information kan skickas med hjälp av kommunikationskanalerna brev eller e-post då 

informationen inte är så omfattande och komplex (Daft & Lengel 1983). 

 
Figur 2: Media Richness Theory. 
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2.2.1 Tillämpning av Media Richness Theory. 

Denna teori ska användas i studien för att undersöka vilken typ av kanal som studenterna 

upplever att den sociala interaktionen med läraren via den digitala lärmiljön är mest 

effektiv. Då den digitala lärmiljön på LNU inte har alla de funktioner som Media Richness 

Theory berör så kommer inte hela teorin att användas utan de delar som anses vara 

relevanta för studien. 

 

2.3 Sammanfattning av valda teorier 

De 2 valda teorierna för denna studie är Technology Acceptance Model och Media 

Richness Theory. Anledningen till att dessa 2 teorier valdes för att genomföra denna 

studie är för att båda teorierna kan användas för att skapa en beskrivande kunskap om hur 

studenterna upplever den sociala interaktionen med lärarna vi den digitala lärmiljön. 

TAM används för att utifrån de 3 delarna inom teorin: Användarvänlighet, användbarhet 

och avsikt att använda systemet förklara studenternas upplevelse av den digitala lärmiljön. 

 

MRT används till en grad som ett komplement till detta då teorin används för att djupare 

gå in och undersöka hur studenterna upplever den sociala interaktionen med läraren inom 

de olika kommunikationskanalerna. 
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3. Metod 
Under detta kapital så beskriver författarna de vetenskapliga metoderna som har valts att 

användas för denna studie. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Den vetenskapliga ansatsen för studien utgick från en deduktiv inriktning. Den deduktiva 

inriktningen innebar att studien gick från teori till empiri och använde strategin att först 

skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut, för att sedan gå ut och samla in 

empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2011). 

Den deduktiva ansatsen valdes för att studien först samlade in information om tidigare 

forskning gällande den sociala interaktionen mellan studenter och lärare via den digitala 

lärmiljön. Det kritiska med den deduktiva ansatsen är att forskarna kan vrida frågorna så 

de får de svar de vill ha utifrån förväntningarna de startar med. (Jacobsen, 2011). 
 

3.2 Kvantitativ metod 

Studien utgick från den kvantitativa metoden. Denna metod valdes då statistiska, 

kvantifierbara och generaliserbara resultat eftersöktes (Jacobsen, 2011). Enligt Jacobsen 

(2011) är den kvantitativa metoden lämplig att använda när författarna till studien har 

goda förkunskaper inom området som undersöks. Då båda författarna är väl bekanta med 

den digitala lärmiljön på Linnéuniversitetet så ansågs den kvantitativa metoden lämplig att 

använda. Den kvantitativa metoden gav även möjligheten till att nå ut till en större 

urvalsgrupp (Jacobsen, 2011), då syftet med studien var att ge en beskrivande förklaring 

till hur studenter upplever den sociala interaktionen med lärarna så ansågs den kvantitativa 

metoden mest lämplig att använda för att nå ut till flest studenter. 
 

3.3 Enkätundersökning 

För att samla in empiri till studien valdes enkätundersökning. Valet med att använda 

enkäter var för att studien syftar till att undersöka många enheter och samla in 

standardiserad information. Författarna ansåg det effektivare att få in många svar genom 

enkäter då enkäter möjliggjorde ett massutskick till flera personer. Då studien var ämnad 

att undersöka studenterna på Linnéuniversitetet gjordes valet att enkäter är effektivare att 

använda än individuella intervjuer. 

 

Webbenkäter valdes även att användas då det är lättare att samla in och systematisera 

informationen på det sättet (Jacobsen, 2011). 

 

Nackdelarna med att göra en enkätundersökning är att författarna kan styra respondenterna 

dit de vill, vilket gör att undersökningen inte blir rätt genomförd. Frågorna kunde även 

uppfattas som svåra att förstå och eftersom enkäten var webbaserad så gavs inte 

respondenterna möjligheten att ställa frågor kring de olika frågorna och svaren (Ejlertsson, 

2005). Enligt Jacobsen (2011) ska enkäten testas på en liten grupp först för att få direkt 

feedback från respondenterna angående utformningen och svarsformuleringarna. 
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Författarna skickade först ut enkäten till en liten grupp för att få in feedback och göra det 

förändringar som eventuellt behövde göras, innan den skickades ut till det större urvalet. 
 

3.4 Urval 

Urval eller stickprov görs då antalet som annars skulle svara på enkäten är för stor. 

Gruppen individer som används i undersökningen kallas population. Populationen för 

denna studie var studenter som studerar på någon av de olika utbildningarna som ges ut av 

Linnéuniversitetet. 

Urvalet som gjordes var genom ett icke slumpmässigt urval, det vill säga att det 

undersöktes individer som författarna har tillgång till då enkätundersökningen skickas ut 

genom mail (Aczel AD, 1999). 

 

Även snöbollsurval användes i undersökningen då de utvalda individerna som enkäterna 

skickades ut till kunde dela enkäterna till andra som studerar på Linnéuniversitetet. 

Snöbollsurval är bra att komplettera med då det kan uppstå bortfall på de slumpmässiga 

urvalen. Snöbollseffekten är metoden där personerna som ingår i urvalet rekommenderar 

nya personer som är lämpliga att svara på enkäten. (Ejlertsson, 2005). 
 

3.5 Genomförande 

Studien har använt sig av en kvantitativ metod med webbaserade enkäter som 

datainsamlingsmetod. I enkäten som skickades ut till respondenterna så beskrevs även 

syftet med själva studien och att medverkandet i enkäten var frivilligt och anonymt. I 

missivbrevet så förklarades även att svaren enbart skulle behandlas för studien syfte och 

inte för något annat. 

 

För studien skapades två enkäter (Se bilaga 1 & 2), anledningen till att det skapades två 

enkäter var för att det både går svenska och internationella studenter på Linnéuniversitetet. 

Frågorna till enkäterna skapades utifrån de valda teorierna, enkäten skickades senare ut till 

en liten mindre grupp respondenter som fick återkomma med olika synpunkter kring 

utformningen av frågor och svar. När det sedan var klart skickades de två enkäterna ut till 

det stora urvalet. Enkäten skapades genom gratisaplikationen Google Formulär. 

 

Totalt svarade 133 studenter på enkäten. På grund av att enkäten skickades ut via mail är 

det svårt att räkna ut svarsfrekvens och bortfall. Då minimum för denna enkät var 100 

respondenter stängdes enkäten ner sju dagar efter att den nått den siffran. 
 

3.6 Analys 

Enligt Jacobsen (2002) ska man koda den data som har samlats in, med kodning innebär 

att det sätts ett siffervärde på de olika frågorna som har arbetats med för att kunna 

behandla dem på ett statistiskt sätt. Då enkäten skapades i Google formulär som 

automatiskt ger varje svarsalternativ ett siffervärde så kunde detta steg hoppas över. 
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Vidare i studien användes en univariat analys, med en univariat analys menar Jacobsen 

(2002) att varje enskild fråga analyseras för sig. Vidare gjordes en absolut och en 

proportionell fördelning på varje fråga, med detta menas att ett resultat skapas där svaren 

har lagts in i hur många antal individer som har svarat under varje kategori för varje 

specifik fråga, men även hur stort antalet är, mätt i procent. För att sammanställa alla 

resultat för de olika frågorna användes även ett medelvärde, detta värde skapas genom att 

dividera antalet som har svarat på en kategori med det totala antalet som har deltagit i 

frågan. 

För att förmedla resultatet användes grafiska prestationer i form av olika stapeldiagram, 

enligt Jacobsen (2012) underlättar det att använda sig av grafisk prestation då den är 

lättare att uppfatta av läsarna. 
 

3.7 Validitet 

Med giltighet och relevans menas att det faktiskt mäts det som önskas att mäta, att det som 

har undersökts uppfattas som relevant och att det som undersöktes kan generaliseras 

(Jacobsen, 2011). Detta delas sedan in i två olika delkomponenter: intern giltighet och 

extern giltighet. 

 

Den interna giltigheten handlar om att kritiskt granska om studien har fått de rätta källorna 

som behövs (Jacobsen, 2011). Den stora utmaningen med enkäter med givna 

svarsalternativ är om frågorna mäter det som faktiskt ska undersökas. Enkätfrågorna 

skapades utifrån de teorier som studien använde sig av, genom att teorierna valdes innan 

utformningen av frågorna startade hade författarna förkunskap inom ämnet. För att öka 

den interna giltigheten mer så skickades även enkäten ut till en mindre grupp som fick 

återkomma med synpunkter om frågorna och svaren (Jacobsen, 2011). 

 

Extern giltighet syftar till i hur hög utsträckning ett resultat kan generaliseras. Då 

enkätundersökning användes så skapades möjligheten att nå ut till fler respondenter än om 

intervjuer hade genomförts, detta medförde att urvalet blev mer representativt och mer 

generaliserbart (Jacobsen, 2011). 
 

3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet menas med att undersökningen går att lita på, samt att undersökningen är gjord 

på ett trovärdigt sätt så den väcker tillit (Jacobsen, 2011). Skulle samma studie utföras en 

gång till med samma metod och resultatet skulle bli densamma är undersökningen 

tillförlitlig. Med detta så menas begreppet reliabilitet att något är tillförlitligt och 

trovärdigt. 

 

Denna undersökning har formulerat frågorna som är i enkäten på ett sådant sätt att det är 

enkelt, tydligt och ett språk som alla förstår, detta för att öka reliabiliteten samt för att 

respondenterna inte ska missuppfatta frågorna. (Wärneryd, 1990). Det viktigaste när 

enkätfrågor ska utformas till en kvantitativ studie där forskarna inte ser personen som 

svarar på frågorna är att de är tydliga. 
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En del som användes för att göra studien mer trovärdig var att alla frågor som 

presenterades i resultatet var obligatoriska, detta betyder att alla respondenterna svarade på 

samma frågor (Jacobsen, 2011). En annan del är att undersökningen hade fler än 100 

respondenter, enligt Jacobsen (2011) är det svårt att göra en vettig analys på enkäter som 

innehåller mindre än det antalet. 
 

3.9 Etiska övervägande 

För att enkätundersökningen inte ska bryta in på en enskild individs privata integritet var 

det viktigt att informera respondenterna om varför studien utfördes. För att detta inte 

skulle hända fanns det tre krav som måste uppfyllas. Det första kravet är informerat 

samtycke, med det menas att respondenterna fick reda på att det var frivilligt att svara på 

enkäten. (Jacobsen, 2011). 

 

Det andra kravet var att respondenterna hade rätt till privatliv. Genom att respondenterna 

inte behövde skriva sitt namn så påverkade inte studien deras privatliv eftersom 

intressenterna inte vet vem som svarat (Jacobsen, 2011). 

 

Det sista kravet var att bli korrekt återgiven och innebar att forskarna skulle i den 

utsträckning som det var möjligt försöka återge resultat fullständigt och i rätt sammanhang 

(Jacobsen, 2011). Vid webbenkäter så samtycker även respondenten när denna skickar in 

sina svar (Ejlertsson, 2005). 

 

För att informera respondenterna om denna information så skickades ett missivbrev ut 

tillsammans med enkäten där detta förklarades. 
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4. Resultat 
Under resultat kommer den empiri som har samlats in under enkätundersökningen att 

presenteras under rubrikerna: Användbarhet, användarvänlighet, avsikt att använda 

systemet och användning av olika kommunikationsmedel. 
 

4.1 Empiri 

4.1.1 Användbarhet 

4.1.1.1 Upplever du att du får information för det du söker genom att ta kontakt 

med lärarna via MyMoodle? 
Denna fråga ställdes till de svarande för att få en uppfattning om på vilket sätt de upplever 

att de får information för det som de vill genom att ta kontakt med lärarna via MyMoodle. 

Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, 

Alltid. Av de 133 som svarade så blev resultatet: 5,3 % svarade 1 [7 individer], 21,1 % 

svarade 2 [28 individer], 39,8 % svarade 3 [53 individer], 27,1 % svarade 4 [36 individer] 

& 6,8 % svarade 5 [9 individer], se figur 3. 
 

Figur 3: Svarsfördelning – Upplever studenterna att de får information för det dem söker 

genom att ta kontakt med lärarna via MyMoodle? 

 
4.1.1.2 Hur stort värde har du av mail när du arbetar med dina lärare? 
För denna fråga ville författarna få fram hur mycket värde studenterna har av mail-kontakt 

med sina respektive lärare. Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för 

Inget värde alls och 5 stod för Jättemycket värde. Av de 133 som svarade blev resultatet: 

3,8 % svarade 1 [5 individer], 14,3 % svarade 2 [19 individer], 18,8 % svarade 3 [25 

individer], 30,8 % svarade 4 [41 individer] & 32,3 % svarade 5 [43 individer], se figur 4. 
 
 

Figur 4: Svarsfördelning – Värde av mail gällande arbete med läraren. 
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4.1.1.3 Hur stort värde har du av videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) på 

MyMoodle när du arbetar med dina lärare? 
Denna fråga besvarade om vilket värde studenterna upplever att de har av videosamtal 

med sina respektive lärare. Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för 

Inget värde alls och 5 stod för Jättemycket värde. Av de 133 som svarade blev resultatet: 

45,9 % svarade 1 [61 individer], 25,6 % svarade 2 [34 individer], 21,1 % svarade 3 [28 

individer], 4,5 % svarade 4 [6 individer] & 3 % svarade 5 [4 individer], se figur 5. 

 

Figur 5: Svarsfördelning - Värde av videosamtal gällande arbete med läraren. 

 

4.1.1.4 Hur stort värde har du av forum/direktmeddelande på MyMoodle när du 

arbetar med dina lärare? 
Av denna fråga fick författarna en uppfattning om hur studenterna uppfattar värdet av att 

använda forum/direktmeddelande med sina respektive lärare. Studenterna fick svara 

utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Inget värde alls och 5 stod för Jättemycket värde. Av 

de 133 som svarade blev resultatet: 18,8 % svarade 1 [25 individer], 17,3 % svarade 2 [23 
individer], 26,3 % svarade 3 [35 individer], 24,1 % svarade 4 [32 individer] & 13,5 % 

svarade 5 [18 individer], se figur 6. 
 
 

Figur 6: Svarsfördelning - Värde av forum/direktmeddelande gällande arbete med 

lärarna. 

 

4.1.1.5 Upplever du att interaktionen med lärarna skapar förutsättningar för att 

kunna använda informationen av det du sökt framöver i dina studier? 
För denna fråga visar resultatet hur studenterna uppfattar att informationen de får av 

lärarna via MyMoodle kan användas i deras studier. Studenterna fick svara utifrån en 

skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, Alltid. Av de 133 som svarade 

blev resultatet: 8,3 % svarade 1 [11 individer], 15,8 % svarade 2 [21 individer], 33,1 % 

svarade 3 [44 individer], 33,1 % svarade 4 [44 individer] & 9,8 % svarade 5 [13 

individer], se figur 7. 
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Figur 7: Svarsfördelning – Upplever studenterna interaktionen skapar användbar 

information. 

 

4.1.1.6 Upplever du att lärarna är tillgängliga på MyMoodle? 
Denna fråga gav svaret på hur studenterna upplever att lärarna är tillgängliga för dem på 

MyMoodle. Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 

stod för Ja, Alltid. Av de 133 som svarade blev resultatet: 6,8 % svarade 1 [9 individer], 

30,1 % svarade 2 [40 individer], 32,3 % svarade 3 [43 individer], 26,3 % svarade 4 [35 

individer] & 4,5 % svarade 5 [6 individer], se figur 8. 
 
 

Figur 8: Svarsfördelning - Studenternas upplevelse av lärarnas tillgänglighet på 

MyMoodle. 

 
4.1.1.7 Hur effektivt är MyMoodle när man kontaktar lärarna? 
Utifrån denna fråga undersöktes hur effektivt studenterna anser att MyMoodle är när man 

kontaktar lärarna. Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Inte 

effektivt alls och 5 stod för Jätteeffektivt. Av de 133 som svarade blev resultatet: 15 % 

svarade 1 [20 individer], 18 % svarade 2 [24 individer], 42,1 % svarade 3 [56 individer], 

18,8 % svarade 4 [25 individer] & 6 % svarade 5 [8 individer], se figur 9. 
 
 

Figur 9: Studenternas upplevelse av effektiviteten av att kontakta lärare via MyMoodle. 
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4.1.2 Användarvänlighet 

4.1.2.1 Upplever du problem när du använder MyMoodle via mobilen? 
Denna fråga avser att undersöka om och till vilken grad studenterna upplever problem 

med användningen av MyMoodle via deras mobiltelefoner. Studenterna fick svara utifrån 

en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, Alltid. Av de 133 som svarade 

blev resultatet: 24,1 % svarade 1 [32 individer], 24,8 % svarade 2 [33 individer], 27,8 % 

svarade 3 [37 individer], 15,8 % svarade 4 [21 individer] & 7,5 % svarade 5 [10 

individer], se figur 10. 

 

Figur 10: Svarsfördelning – Studenternas upplevelse av problem vid mobil användning. 

 

4.1.2.2 Upplever du problem när du använder MyMoodle via datorn/plattan? 
Likt föregående fråga avser den att mäta om och till vilken grad studenterna upplever 

problem med användningen av MyMoodle, skillnaden är att denna fråga fokuserar på 

dator/platta. Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 

stod för Ja, Alltid. Av de 133 som svarade blev resultatet: 38,3 % svarade 1 [51 individer], 

39,1 % svarade 2 [52 individer], 16,5 % svarade 3 [22 individer], 5,3 % svarade 4 [7 
individer] & 0,8 % svarade 5 [1 individ], se figur 11. 

 
 

Figur 11: Svarsfördelning – Studenternas upplevelse av problem vid användning av 

dator/platta. 
 

4.1.3 Avsikt att använda systemet 

4.1.3.1 Använder du MyMoodle för att kommunicera med lärarna? 
Denna frågeställning hade som syfte att få reda på ifall och till vilken grad studenterna 

använder MyMoodle för att kommunicera med sina lärare. Studenterna fick svara utifrån 

en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, Alltid. Av de 133 som svarade 

så blev resultatet: 26,3 % svarade 1 [35 individer], 23,3 % svarade 2 [31 individer], 23,3 

% svarade på 3 [31 individer], 18 % svarade 4 [24 individer] & 9 % svarade 5 [12 

individer], se figur 12. 
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Figur 12: Svarsfördelning – Studenternas användning av MyMoodle för att kommunicera 

med lärarna. 

 

4.1.3.2 Använder du MyMoodle för att få feedback från lärarna gällande olika 

uppgifter? 
Denna fråga gav svar på ifall och till vilken grad studenterna använder MyMoodle för att 

få feedback från lärarna gällande olika uppgifter. Studenterna fick svara utifrån en skala på 

1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, Alltid. Av de 133 som svarade blev 

resultatet: 15 % svarade 1 [20 individer], 19,5 % svarade 2 [26 individer], 18,8 % svarade 

3 [25 individer], 27,8 % svarade 4 [37 individer] & 18,8 % svarade 5 [25 individer], se 

figur 13. 
 
 

Figur 13: Svarsfördelning – Studenternas användning av MyMoodle för feedback. 

 

4.1.3.3 Använder du MyMoodle för att ta del av dokument och filer som lärarna 

lägger ut där? 
Frågan gav svar på ifall och till vilken grad studenterna använder MyMoodle för att ta del 

av de olika dokument och filer som lärarna kan lägga ut i respektive kurs-rum. 

Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, 

Alltid. Av de 133 som svarade blev resultatet: 0,8 % svarade på 1 [1 individ], 0,8 % 

svarade 2 [1 individ], 0,8 % svarade på 3 [1 individ], 12,8 % svarade 4 [17 individer] & 85 

% svarade på 5 [113 individer], se figur 14. 
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Figur 14: Svarsfördelning – Studenternas användning av MyMoodle för att ta del av 

dokument och filer. 
 

4.1.4 Användning av olika kommunikationsmedel 

4.1.4.1 Användning av videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) för att 

kommunicera med lärarna, få feedback av lärarna & för att få riktlinjer om hur du 

ska utföra ett arbete eller en uppgift. 
Denna fråga avsåg att ge resultat om och till vilken grad studenterna använder videosamtal 

(Exempelvis Adobe Conect) för de 3 olika områdena: Kommunicera med lärarna, få 

feedback från lärarna & för att få riktlinjer gällande hur man ska utföra ett arbete eller en 

uppgift. 

Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, 

Alltid. 

 

Av de 133 som svarade gällande kommunikation med lärarna blev resultatet: 78,9 % 

svarade 1 [105 individer], 11,3 % svarade 2 [15 individer], 6,8 % svarade 3 [9 individer], 

3 % svarade 4 [4 individer] & 0 % svarade 5 [0 individer], se figur 15. 

 

Av de 133 som svarade gällande att få feedback från lärarna blev resultatet: 88 % svarade 

1 [117 individer], 8,3 % svarade 2 [11 individer], 2,3 % svarade 3 [3 individer], 1,5 % 

svarade 4 [2 individer] & 0 % svarade 5 [0 individer], se figur 16. 

 

Av de 133 som svarade gällande att få riktlinjer på hur man ska utföra ett arbete eller en 

uppgift blev resultatet: 82 % svarade 1 [109 individer], 9,8 % svarade 2 [13 individer], 4,5 

% svarade 3 [6 individer], 2,3 % svarade 4 [3 individer] & 1,5 & svarade 5 [2 individer], 

se figur 17. 

 

Figur 15: Svarsfördelning – Användning av videosamtal för kommunikation med lärarna. 
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Figur 16: Svarsfördelning – Användning av videosamtal för att få feedback från lärarna. 

 

Figur 17: Svarsfördelning – Användning av videosamtal för att få riktlinjer på hur man 

ska utföra ett arbete eller en uppgift. 

 

4.1.4.2 Användning av mail-kontakt för att kommunicera med lärarna, få feedback 

av lärarna & för att få riktlinjer om hur du ska utföra ett arbete eller en uppgift. 
Denna fråga avsåg att ge resultat om och till vilken grad studenterna använder mail- 

kontakt för de 3 olika områdena: Kommunicera med lärarna, få feedback från lärarna & 

för att få riktlinjer gällande hur man ska utföra ett arbete eller en uppgift. 

Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, 

Alltid. 

 

Av de 133 som svarade gällande kommunikation med lärarna blev resultatet: 0,8 % 

svarade 1 [1 individ], 3,8 % svarade 2 [5 individer], 13,5 % svarade 3 [18 individer], 33,1 

% svarade 4 [44 individer] & 48,9 % svarade 5 [65 individer], se figur 18. 

 

Av de 133 som svarade gällande att få feedback från lärarna blev resultatet: 6 % svarade 1 

[8 individer], 12 % svarade 2 [16 individer], 27,8 % svarade 3 [37 individer], 27,1 % 

svarade 4 [36 individer] & 27,1 % svarade 5 [36 individer], se figur 19. 

 

Av de 133 som svarade gällande att få riktlinjer på hur man ska utföra ett arbete eller en 

uppgift blev resultatet: 7,5 % svarade 1 [10 individer], 12,8 % svarade 2 [17 individer], 

23,3 % svarade 3 [31 individer], 28,6 % svarade 4 [38 individer] & 27,8 % svarade 5 [37 

individer], se figur 20. 
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Figur 18: Svarsfördelning – Användningen av mail-kontakt för att kommunicera med 

lärarna. 
 
 

Figur 19: Svarsfördelning – Användning av mail-kontakt för att få feedback från lärarna. 
 
 

Figur 20: Svarsfördelning – Användning av mail-kontakt för att få riktlinjer på hur man 

ska utföra ett arbete eller en uppgift. 

 

4.1.4.3 Användning av forum/direktmeddelande för att kommunicera med lärarna, 

få feedback av lärarna & för att få riktlinjer om hur du ska utföra ett arbete eller en 

uppgift. 
Denna fråga avsåg att ge resultat om och till vilken grad studenterna använder 

forum/direktmeddelande för de 3 olika områdena: Kommunicera med lärarna, få feedback 

från lärarna & för att få riktlinjer gällande hur man ska utföra ett arbete eller en uppgift. 

Studenterna fick svara utifrån en skala på 1-5 där 1 stod för Nej, Aldrig och 5 stod för Ja, 

Alltid. 

 
Av de 133 som svarade gällande kommunikation med lärarna blev resultatet: 42,1 % 

svarade 1 [56 individer], 25,8 % svarade 2 [34 individer], 19,5 % svarade 3 [26 individer], 

7,5 % svarade 4 [10 individer] & 5,3 % svarade 5 [7 individer], se figur 21. 
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Av de 133 som svarade gällande att få feedback från lärarna blev resultatet: 50,4 % 

svarade 1 [67 individer], 22,6 % svarade 2 [30 individer], 18,8 % svarade 3 [25 individer], 

3,8 % svarade 4 [5 individer] & 4,5 % svarade 5 [6 individer], se figur 22. 

 

Av de 133 som svarade gällande att få riktlinjer på hur man ska utföra ett arbete eller en 

uppgift blev resultatet: 42,1 % svarade 1 [56 individer], 19,5 % svarade 2 [26 individer], 

19,5 % svarade 3 [26 individer], 12,8 % svarade 4 [17 individer] & 6 % svarade 5 [8 

individer], se figur 23. 

Figur 21: Svarsfördelning – Användning av forum/direktmeddelande för att kommunicera 

med lärarna. 

 

Figur 22: Svarsfördelning – Användning av forum/direktmeddelande för att få feedback 

från lärarna. 
 
 

Figur 23. Svarsfördelning – Användning av forum/direktmeddelande för att få riktlinjer på 

hur man ska utföra ett arbete eller en uppgift. 
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4.2 Analys 

Under rubriken analys så analyseras resultatet utifrån det syfte som studien utgår från, 

samt teorierna Technology Acceptance Model och Media Richness Theory som användes i 

denna studie. 
 

4.2.1 Användbarhet 

Enligt författarna Davies et al. (1989) så är användbarheten en av de tre funktionerna 

man mäter för att se hur en person accepterar tekniken för det ändamål som det är 

skapat. Med användbarhet så undersöks att användarna av systemet vet att användningen 

av det skapar värde och gynnar användarna (Davies et al. 1989). 

 

● Upplever du att du får information för det du söker genom att ta kontakt med 

lärarna via MyMoodle? [3,09] 

● Hur stort värde har du av mail på MyMoodle/LNU.se när du arbetar med dina 

lärare? [3,73] 

● Hur stort värde har du av videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) på MyMoodle 

när du arbetar med dina lärare? [1,93] 

● Hur stort värde har du av forum/direktmeddelande på MyMoodle när du arbetar 

med dina lärare? [2,96] 

● Upplever du att interaktionen med lärarna skapar förutsättningar för att kunna 

använda informationen av det du sökt framöver i dina studier? [3,20] 

● Upplever du att lärarna är tillgängliga på MyMoodle? [2,91] 

● Hur effektivt är MyMoodle när man kontaktar lärarna? [2,82] 

[] Inom parentes visas medelvärdet utifrån alla de svar som har analyserats för 

undersökningen, medelvärdet är mellan 1-5. 

 

Studiens syfte var att undersöka hur studenter på Linnéuniversitetet upplever den sociala 

interaktionen med lärarna via den digitala lärmiljön. Enligt Davies et al. (1989) så måste 

användarna av ett system veta att användningen av systemet skapar värde för dem. 

Studien visar att medelvärdet på frågan ‘’Upplever du att interaktionen med lärarna 

skapar förutsättningar för att kunna använda informationen av det du sökt 

framöver i dina studier’’ blev 3.2 på den 5-gradiga skalan. Vidare visar studien att 

studenterna upplever att de får mest värde genom att ta kontakt via mail, där medelvärdet 

blev 3,73. Minst värde upplever studenterna att de får genom videosamtal (1,93 i 

medelvärde), forum/direktmeddelande upplevdes som det alternativet som gav näst mest 

värde (2,96 i medelvärde). 

 

Resultatet av studien visar att studenterna upplever effektiviteten av att kontakta lärarna på 

MyMoodle och lärarens tillgänglighet på MyMoodle som medel på den 5-gradiga skalan. 

Medelvärdet för hur studenterna upplever att lärarna är tillgängliga på MyMoodle blev 

2,91 och medelvärdet för hur studenterna upplever att MyMoodle är effektivt för att 

kontakta lärarna hamnade på 2,82. 



28  

 

 

 

4.2.2 Användarvänlighet 

Den andra funktionen för att mäta hur en person accepterar systemet för det ändamål som 

det är skapat för är användarvänligheten, med användarvänlighet menas att systemet är 

konstruerat på ett sådant sätt att det både ger användaren något, men även organisationen 

något (Davies et al. 1989). 

 

För att detta ska kunna ske krävs det att det uppstår minimala problem för att systemet 

både ska kunna ge användaren något, men även organisationen. För att mäta detta gavs de 

intervjuade två stycken frågor att besvara: 

 

● Upplever du problem när du använder MyMoodle via mobilen? [2,57] 

● Upplever du problem när du använder MyMoodle via datorn/plattan? [1,91] 

[] Inom parentes visas medelvärdet utifrån alla de svar som har analyserats för 

undersökningen, medelvärdet är mellan 1-5. 

 

Resultatet av studien visar att studenterna inte upplever mycket problem med 

användningen av MyMoodle, varken när det använder MyMoodle via mobilen eller 

datorn/plattan. Studien visar att studenterna upplever mer problem när de använder 

MyMoodle via mobilen (2,57 i medelvärde) än vad de upplever när de använder 

MyMoodle via datorn/plattan (1,97 i medelvärde). 
 

4.2.3 Avsikt att använda systemet 

Den tredje och sista funktionen för att mäta hur en person accepterar systemet för det 

ändamål som det är skapats för är vilken avsikt studenterna har med att använda sig av 

systemet. Funktionen ska både mäta hur och på vilket sätt användaren har tänkt använda 

systemet (Davies et al. 1989). 

 

● Använder du MyMoodle för att kommunicera med lärarna? [2,60] 

● Använder du MyMoodle för att få feedback från lärarna gällande olika uppgifter? 

[3,15] 

● Använder du MyMoodle för att ta del av dokument och filer som lärarna lägger ut 

där? [4,80] 

[] Inom parentes visas medelvärdet utifrån alla de svar som har analyserats för 

undersökningen, medelvärdet är mellan 1-5. 

 

Studien visar att studenterna avser att använda MyMoodle främst för att få ta del av de 

dokument och filer som lärarna lägger ut. Medelvärdet för den frågan är på 4,8 av 5 

möjliga vilket antyder att detta är den främsta anledningen till att studenter använder sig 

av MyMoodle med en god marginal. Vidare visar resultatet av studien att studenterna 

upplever att det inte använder MyMoodle lika mycket för att kommunicera med lärarna 

(2,6 i medelvärde) som de upplever att de använder MyMoodle för att få feedback (3,15 i 

medelvärde). 
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4.2.4 Användning av olika kommunikationsmedel 

Media Richness Theory förklarar olika kommunikationskanaler förmåga att förmedla 

information, utan att ändra på den. Teorin förklarar vilken kommunikationskanal som är 

mest användbar att använda för att förmedla informationen på ett så bra sätt som möjligt 

(Daft & Lengel, 1983). 

 

● Använder du videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) för att kommunicera 

med lärarna? [1,33] 

● Använder du videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) för att få feedback från 

lärarna? [1,17] 

● Använder du videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) för att få riktlinjer om 

hur du ska utföra ett arbete/uppgift? [1,31] 

● Använder du mailkontakt för att kommunicera med lärarna? [4,25] 

● Använder du mailkontakt för att få feedback från lärarna? [3,57] 

● Använder du mailkontakt för att få riktlinjer om hur du ska utföra ett 

arbete/uppgift? [3,56] 

● Använder du forum/direktmeddelande för att kommunicera med lärarna? [2,08] 

● Använder du forum/direktmeddelande för att få feedback från lärarna? [1,89] 

● Använder du forum/direktmeddelande för att få riktlinjer om hur du ska utföra 

ett arbete/uppgift? [2,21] 

[] Inom parentes visas medelvärdet utifrån alla de svar som har analyserats för 

undersökningen, medelvärdet är mellan 1-5. 

 

Daft & Lengel (1983) beskriver i sin teori att utifrån komplexiteten i budskapet som ska 

förmedlas finns det olika kommunikationskanaler som är mer lämpade att använda än 

andra. 

Resultatet av denna studie visar att studenterna upplever att de använder mail-kontakt med 

lärarna mest av de olika kommunikationskanalerna. Resultatet visar att studenterna 

upplever att de använder mail-kontakt mest inom alla de 3 olika kategorierna: 

Kommunikation med lärarna, att få feedback från lärarna och att få riktlinjer av lärarna. 

Vidare visar studien att studenterna upplever att de använder forum/direktmeddelande före 

videosamtal ifall de inte använder sig av mail-kontakt. Resultatet visar att skillnaderna är 

tydliga mellan vad studenterna upplever att de helst använder för respektive situation. 

Gällande frågan: ‘’Använder du mailkontakt för att kommunicera med lärarna’’ blev 

medelvärdet för denna fråga 4,25. Samma medelvärde för de andra 

kommunikationskanalerna var 1,33 (Videosamtal) och 2,08 (Forum/direktmeddelande). 

Resultatet visar att studenterna upplever stor skillnad i användningen av de olika 

kommunikationskanalerna där mail-kontakt upplevs som de kommunikationsmedel som 

studenterna använder mest. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet och analysen mot tidigare forskning och gentemot de 

valda teorierna för studien. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Ett resultat som studien visar är att studenterna upplever att de använder mail-kontakt 

framför de andra kommunikationskanalerna när det gäller den sociala interaktionen med 

lärarna. I sin studie skriver Bennet et al. (2009) att studenterna på tre olika universitetet i 

Australien upplever att den främsta anledningen till att de använder ICT (Informations och 

kommunikationsteknologier) är för att kommunicera med lärarna. Studenterna i denna 

studie upplever även dem att de använder sig av ICT för att kommunicera med lärarna, 

dock upplever studenterna att den främsta anledningen till att de använder sig av systemet 

är för att ta del av dokument och filer som lärarna lägger ut. Vidare i sin studie skriver 

Bennet et al. (2009) att studenterna upplevde diskussionsforum som en bra 

kommunikationskanal för att kommunicera med lärarna och de andra studenterna. 

Resultatet från denna studie visar att studenterna på Linnéuniversitet föredrar att använda 

sig av mail-kontakt när det gäller kommunikation med lärarna, men att de föredrar 

diskussionsforum framför videosamtal. 

Jansson & Nguyen (2016) skriver i sin undersökning om gymnasieelever (Årskurs 1) att 

en lärplattform används för att förmedla information mellan lärarna och eleverna. 

Resultatet av denna studie visar att studenterna på Linnéuniversitetet upplever att de 

använder MyMoodle (Lärplattform) främst för att ta del av de olika dokument och filer 

som lärarna lägger ut på lärplattformen. Likheter mellan de olika studiernas resultat kan 

beskrivas genom att studenterna på Linnéuniversitetet upplever att de använder 

lärplattformen mest för att ta del av dokument och filer som innehåller olika slags 

information som förmedlas mellan lärarna och de själva, precis som Jansson & Nguyen 

(2016) skriver om i sin undersökning om gymnasieelever. 

 

Författarna Alvelos, Costa & Teixeira (2012) skriver i sin studie’’The use of Moodle e- 

learning platform: A study in a Portuguese University’’ att portugisiska 

universitetsstudenter upplever att de använder Moodle främst för att hämta material som 

finns där och för att läsa olika nyheter som läggs ut. I studien så deltar 278 studenter där 

resultatet av studien visade att 268 av studenterna upplever att de använder Moodle för att 

hämta material. Samtidigt visar studien att 260 av de 278 studenterna som deltog upplever 

att de använder Moodle för att ta del av de nyheter som läggs ut på lärplattformen. 

Alvelos, Costa & Teixeira (2012) skriver vidare att studenterna på universitetet i Portugal 

upplever att de använder Moodle minst för att kommunicera och ställa frågor, av de 278 

som deltog i studien upplevde bara 48 stycken att de använder Moodle för att 

kommunicera, samt enbart 22 stycken som upplevde att de använde Moodle för att ställa 

frågor. Resultatet från denna studie visar att även studenterna på Linneuniversitetet i 

Sverige anser att de använder Moodle främst för att ta del av de dokument och filer som 

lärarna publicerar på plattformen där medelvärdet bland de 133 studenterna som deltog i 
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undersökningen blev 4,8 av 5. Ännu en likhet mellan de olika studierna är att resultatet 

visar att både studenterna i Portugal och studenterna på Linneuniversitetet upplever att 

kommunikationen inte är den främsta anledningen till att använda Moodle. Studien i 

Portugal visar att endast 48 av de 278 studenterna som deltog i undersökningen upplevde 

att de använda Moodle för kommunikationsaspekten, samtidigt visar studien som 

författarna till detta arbete har utfört att medelvärdet för samma fråga på 

Linneuniversitetet är 2,6 av totalt 5. 

 

Ett annat resultat från denna studie visar att oavsett vilken social interaktion studenterna 

har med sina lärare så föredrar studenterna på Linnéuniversitetet mail-kontakt. Daft & 

Lengel (1983) skriver i sin teori att det finns olika kommunikationskanaler som är mer 

lämpad än andra när det gäller olika typer av kommunikation, men resultatet från denna 

studie visar att studenterna upplever att mail-kontakt är det bäst lämpade sättet att använda 

sig av oavsett vilken typ av social interaktion det är. Daft & Lengel (1983) skriver i sin 

teori att mail-kontakt ska användas när budskapet inte har hög komplexitet, men resultatet 

från denna studie visar att mail-kontakten är den kommunikationskanal som studenterna 

upplever att de använder mest. Tolkningen av resultatet kan vara att informationen och 

budskapet som utbyts i den sociala interaktionen mellan studenter och lärare via den 

digitala lärmiljön inte innehåller komplext budskap och att detta medför att studenter 

upplever att de använder mail-kontakt som den främsta kommunikationskanalen. 

 

Vidare resultat från denna studie visar att studenterna upplever att interaktionen med 

lärarna via den digitala lärmiljön skapar förutsättningar för att kunna använda 

informationen de har sökt. Enligt Davies et al. (1989) är det viktigt för användarna att 

veta att det får värde av att använda systemet. Resultatet från denna studie visar att 

studenterna upplever att de kan använda informationen de har fått från sina lärare via den 

digitala lärmiljön i sina vidare studier. Studenterna upplever att det får mest värde av 

interaktionen med lärarna via mail-kontakt. 
 

5.2 Metoddiskussion 

I undersökningen valdes en deduktiv ansats som innebar att studien gick från teori till 

empiri, denna strategi menar att det bästa sättet att arbeta var att först skaffa sig vissa 

förväntningar om hur världen ser ut och därefter gå ut och samla in empiri för att se om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2011). Motsatsen till den 

deduktiva ansatsen är den induktiva ansatsen, denna ansats innebär att forskarna går ut i 

verkligheten utan några förväntningar alls och samlar in empiri där det sedan hade samlats 

in till teori (Jacobsen, 2011). Hade en induktiv ansats valts av forskarna hade 

undersökningen utgått från inga förväntningar alls och då samlat in empiri. Empirin hade 

sedan formulerats till teorier. 

 

Metoden som valdes för studien var en kvantitativ metod. Denna metod valdes eftersom 

forskarna redan hade erfarenheter inom ämnet som studerades, då forskarna själva går på 

Linnéuniversitetet samt använder sig av den digitala lärmiljön. Nackdelen med att 

använda den kvantitativa metoden är att forskarna kunde styra frågorna till vad de själva 
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ville ha från undersökningen. För att forskarna inte skulle styra frågorna åt sin fördel i 

studien så skickades enkäterna som användes för datainsamling ut till andra studenter för 

att få feedback på frågorna och svaren. 

 

I studien användes enkäter och i detta fall webbenkäter. Detta användes för att det var 

lättare att undersöka en stor mängd data genom att använda webbenkäter samt att man 

kunde skicka ut det till fler respondenter genom att använda mail. Hade man använt sig av 

enkäter som skickades ut med brev hade forskarna tvingats skriva om det genom 

transkribering istället för att analysera direkt i datorn. Ett icke slumpmässigt urval används 

för studien, detta eftersom man enbart avgränsade sig till studenter på Linnéuniversitetet 

och inget speciellt program. Det icke slumpmässiga urvalet kompletterades genom 

snöbollsurvalet där respondenterna hade möjligheten att skicka vidare enkäten till fler 

personer som gick på Linnéuniversitetet (Ejlertsson, 2005). Enkätfrågorna som gjordes 

hade en 5 gradig skala där respondenterna fick trycka in de alternativ som de tyckte 

passade bäst in. Genom att använda en femgradig skala fick respondenterna fler 

svarsmöjligheter. 
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6. Avslutning 

I studien så har studenternas upplevelse av den sociala interaktionen med lärarna via den 

digitala lärmiljön undersökts. Studien har använt sig av de två olika teorierna, Media 

Richness Theory och Technology Acceptance Model. Studien har även använt sig av 

enkätundersökning där totalt 133 studenter som går på Linnéuniversitetet har deltagit. 
 

6.1 Slutsats 

 
● Ett resultat av denna studie visar att studenterna upplever att det inte använder 

videosamtal som en kommunikationskanal för social interaktion mellan de själva 

och lärarna i hög utsträckning alls. 

● Resultatet av studien visar även på att mail är den kommunikationskanal som 

studenterna upplever att de använder mest. 

● Studien visar även på att studenterna upplever mer problem av användningen av 

MyMoodle via mobil än vad det gör när de använder dator/platta. 

● Studenterna svarar även att den främsta användningen av MyMoodle är för att ta 

del av de filer och dokument som lärarna lägger ut på lärplattformen, där 

medelvärdet av detta blev 4,8 av totalt 5. 
 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

 
Då denna studie enbart har fokuserat sig på studenter och hur de upplever den sociala 

interaktionen med lärarna via en digital lärmiljö finns det av intresse att forska vidare för 

att se hur lärarnas uppfattning av interaktionen med studenterna är. Genom att forska 

vidare på hur lärarna upplever interaktionen med studenterna skapas en bredare förståelse 

för hur båda parter upplever interaktionen mellan varandra. 

 

Ett annat förslag på vidare forskning kan också vara att undersöka varför studenter 

upplever vissa kommunikationskanaler som ”bättre” att använda sig av i interaktionen 

med lärarna, då denna studie bara har belyst att så är fallet, men inte varför det upplevs 

som det. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Missiv 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete för tillfället och denna enkät ska ligga 

till grund för arbetet. Denna enkät avser att mäta hur ni studenter upplever den sociala 

interaktionen med lärarna på den digitala plattformen utifrån ett antal förutbestämda 

frågor. Alla svar behandlas konfidentiellt och används inte utanför undersökningens 

ramar. 

Deltagandet är helt frivilligt och ni behöver inte uppge ert namn då deltagandet även är 

helt anonymt. Vi uppskattar att enkäten kommer att ta cirka 5-10 minuter att utföra. Vi 

hade verkligen uppskattat om ni kunde ta er tiden att svara på dessa frågor. 

Tack på förhand! 

1. Kön 

● Man 

● Kvinna 

● Annat/både man och kvinna 

● Vet ej/vill inte svara. 

2. Ålder 

● 18-23 

● 24-29 

● 30-25 

● 36-41 

● 42+ 

 

3. Upplever du att du får information för det du söker genom att ta kontakt med lärarna via 

MyMoodle 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

4. Hur stort värde har du av mail-kontakt när du jobbar med dina lärare? 

Inget värde alls! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Jättestort värde! 

5. Hur stort värde har du av videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) på MyMoodle när 

du jobbar med dina lärare? 

Inget värde alls! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Jättestort värde! 

6. Hur stort värde har du av forum/direktmeddelande på MyMoodle när du jobbar med 

dina lärare? 

Inget värde alls! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Jättestort värde! 
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7. Upplever du att interaktionen på MyMoodle med lärarna skapar förutsättningar för att 

kunna använda informationen av det du sökt framöver i dina studier? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

8. Upplever du problem när du använder MyMoodle via mobilen? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

9. Upplever du problem när du använder MyMoodle via datorn/plattan? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

10. Vilken typ av teknik föredrar du att använda när du använder MyMoodle? 

● Dator/platta 

● Mobiltelefon 

11. Upplever du att lärarna är tillgängliga för studenterna på MyMoodle? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

12. Hur effektivt är MyMoodle när man kontaktar lärarna? 

Inte effektivt alls! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Jätte effektivt! 

13. Använder du MyMoodle för att kommunicera med lärarna? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

14. Använder du MyMoodle för att få feedback från lärarna gällande olika uppgifter? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

15. Använder du MyMoodle för att ta del av dokument och filer som lärarna lägger ut där? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

16. Använder du videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) för att kommunicera med 

lärarna? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

17. Använder du videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) för att få feedback från lärarna? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

18. Använder du videosamtal (Exempelvis Adobe Conect) för att få riktlinjer om hur du 

ska utföra ett arbete/uppgift? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

19. Använder du mail-kontakt för att kommunicera med lärarna? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

 

20. Använder du mail-kontakt för att få feedback från lärarna? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 
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21. Använder du mail-kontakt för att få riktlinjer om hur du ska utföra ett arbete/uppgift? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

22. Använder du forum/direktmeddelande för att kommunicera med lärarna? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

23. Använder du forum/direktmeddelande för att få feedback från lärarna? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 

24. Använder du forum/direktmeddelande för att få riktlinjer om hur du ska utföra ett 

arbete/uppgift? 

Nej, Aldrig! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Ja, Alltid! 



39  

 

 

 

Bilaga 2: 

Missiv. 

Hey! 

We are two students who write our degree project at the moment and this survey will form 

the basis for the work. This survey aims to measure how you students experience the 

social interaction with the teachers on the digital learning platform based on a number of 

predetermined questions. All responses are treated confidentially and are not used outside 

the scope of the survey. 

Participation is voluntary and you do not have to enter your name as the survey is 

anonymous. We estimate that the survey will take 5-10 minutes to complete. We really 

appreciate if you could take your time to answer these questions. 

Thanks in advance! 

1. Gender 

● Male 

● Female 

● Other/both male and female 

● Do not know/do not want to answer 

2.Age  

● 18-23 

● 24-29 

● 30-35 

● 36-41 

● 42+ 
 

3. Do you feel that you get information for what you are looking for by contacting the 

teacher via MyMoodle? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

4. How much value do you have with mail function when you work with your teachers? 

No value at all! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Much value! 

5. How much value do you have with video calling (eg Adobe Connect) on MyMoodle 

when you work with your teachers? 

No value at all! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Much value! 

6. How much value do you have from MyMoodle forum / instant messages when you 

work with your teachers? 

No value at all! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Much value! 

7. Do you feel that the interaction on MyMoodle with the teachers creates the conditions 

for using the information of what you searched for in your studies? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 



40  

 

 

 

8. Do you experience problems using MyMoodle over the phone? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

9. Do you experience problems when using MyMoodle via the computer / electronic plate 

(eg Ipad)? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

10. What kind of technology do you prefer to use when using MyMoodle? 

● Computere/Electronic plate 

● Cellphone 

11. Do you feel that the teachers are available to the students on MyMoodle? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

12. How effective is MyMoodle for contacting the teachers? 

Not effective at all! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Really effective! 

13. Do you use MyMoodle to communicate with the teachers? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

14. Do you use MyMoodle to get feedback from teachers regarding different tasks? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

15. Do you use MyMoodle to access documents and files posted by the teachers there? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

16. Do you use video calls (for example, Adobe Connect) to communicate with the 

teachers? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

17. Do you use video calls (for example, Adobe Connect) to get feedback from teachers? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

18. Do you use video calls (For example, Adobe Connect) to get guidelines on how to do a 

job / task? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

19. Do you use mail contact to communicate with the teachers? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

20. Do you use mail contact to get feedback from the teachers? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

21. Do you use mail contact to get guidelines on how to do a job / task? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 
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22. Do you use forum / instant messages to communicate with teachers? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

23. Do you use forum / instant messages to get feedback from teachers? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 

24. Do you use forum / instant messages to get guidelines on how to do a job / task? 

No, Never! 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () Yes, Always! 


