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Förord 

Detta examensarbete är det sista momentet i min utbildning på den ettåriga 

magisterutbildningen med inriktning informationslogistik vid Centrum för 

Informationslogistik. Arbetet har tagit 10 veckor och har pågått under våren 

2011. Jag vill tacka alla som på något sätt har bidragit med information och 

som har hjälpt mig under arbetets gång. Ett speciellt stort tack vill jag rikta 

till min handledare Anna Wingkvist för hennes engagemang och värdefulla 

input under arbetets gång. Jag vill även passa på att tacka Ulla-Margarethe 

Carlsson på Centrum för Informationslogistik som med sin administrativa 

hjälp möjliggjorde för mig att genomföra studien.  



   
 

   
 

Summary 

A Learning Management System is a web based digital work place. A 

virtual learning environment where people can meet, share information and 

communicate with each other.  Learning Management Systems are getting 

more popular every year and many universities use them to enable distance 

courses and a platform where campus students can collect material for a 

course, upload papers etc. There are many different Learning Management 

Systems on the market and the question is what the users actually think of 

using a Learning Management System as a tool? 

The purpose with this report is to illustrate what the users think about using 

a learning management system and also how this relates to existing research 

and enable further theoretical development.  

The methods that are used are both qualitative and quantitative in nature 

and the study includes a survey on both students and teachers and 

interviews with a small group of teachers. 

47 students and 7 teachers totally answered the questionnaires and 3 

teachers agreed to be interviewed. The result from the survey showed that 

students have a slightly more negative perception of Blackboard than the 

teachers. Though, the majority of the respondents think that Blackboard is 

equal to other learning management systems that are out on the market. 

Most students believe that they can assimilate the knowledge they receive 

from Blackboard quite well, although no one thinks that Blackboard is as 

good as teaching in a classroom. There were also several students that 

commented the usability and interface of Blackboard which they wanted to 

see some improvement of. The things that the users want to change or 

improve about Blackboard are both applications in the software and things 

that the school or the teachers in the different courses can change by them, 

like a more active calendar. 

The result from the survey also showed that many students and teachers do 

not have sufficient knowledge of the different functions in Blackboard. 

Most students do not know where to seek information about Blackboard 

either. Though, most teachers know where they can get help if they have 

questions about Blackboard, which indicates that the information has been 

communicated better to the teachers than to the students.  

The result has also been studied and compared with the model Community 

of Inquiry. Community of Inquiry describes how learning is affected on a 

theoretical level. Tough, the result from this study shows that it also needs 

to be a practical functionality in order to make the users feel secure and 

satisfied with the tool they use. It is possible to combine abstract theories 

with practical functionality, but the practical presence needs to be included 

from the beginning to prevent that problems occur later in the process. 

Keywords: 

Learning Management Systems, Blackboard, Community of Inquiry (COI), 

Distance education.  



   
 

   
 

Sammanfattning 

En lärplattform är en webbaserad, digital arbetsplats. En slags virtuell 

lärmiljö där personer kan mötas, dela information och kommunicera med 

varandra. Lärplattformar blir alltmer populära för varje år och används idag 

av många skolor och universitet för att möjliggöra distanskurser men även 

för att skapa en gemensam plattform för campusstudenter att hämta 

kursmaterial och ladda upp inlämningsuppgifter. Det finns många 

lärplattformar ute på marknaden och frågan som ställdes i den här studien är 

vad användarna tycker om att använda en lärplattform som ett verktyg? 

Syftet med arbetet är att belysa användarnas uppfattning av att använda en 

lärplattform samt hur detta relaterar till den forskning som finns inom 

området och möjliggöra för teoretisk utveckling.  

Metoderna som används i studien är både kvalitativa and kvantitativa till sin 

natur och innefattar en enkätundersökning från både studenter och lärare, 

samt intervjuer från en mindre grupp lärare. 

Totalt svarade 47 studenter och 7 lärare på enkätundersökningen och 3 

lärare ställde upp på en intervju. Resultatet från undersökningen visade att 

studenter har en något mer negativ bild av Blackboard än vad lärarna har. 

Dock anser majoriteten av respondenterna att Blackboard är likvärdig med 

andra lärplattformar som finns på marknaden idag. De flesta studenter anser 

att de kan tillgodogöra sig kunskaperna som förmedlas via Blackboard 

relativt bra även om ingen tycker att Blackboard kan mäta sig med 

undervisning i ett klassrum. Resultatet visar också att det är flera studenter 

som tycker att själva användarvänligheten och gränssnittet borde förbättras. 

Av de saker som användarna ville förändra med Blackboard var det vissa 

delar som handlade om funktionerna i själva mjukvaran men det var även 

saker som Centrum för Informationslogistik eller lärarna i de olika kurserna 

själva kan förändra, såsom till exempel en mer aktiv kalender. 

Resultatet från undersökningen visar också att många studenter och lärare 

inte har tillräckliga kunskaper om Blackboard. De flesta studenter vet heller 

inte vart de ska vända sig för att få information. Dock vet de flesta av 

lärarna vart de ska vända sig, vilket visar att det nog har kommunicerats ut 

bättre till lärarna än till studenterna vart någonstans hjälp finns att få vid 

behov. 

I undersökningen har även resultatet studerats och jämförts med modellen 

Community of Inquiry. Modellen beskriver hur inlärningen påverkas på ett 

teoretiskt plan, men resultatet från denna undersökning visar att det även 

måste finnas en praktisk funktionalitet för att användarna ska känna sig 

tillfreds med det verktyg som används. Det går att kombinera abstrakta 

teorier med praktisk funktionalitet men just den praktiska närvaron behöver 

finnas med redan från början för att förebygga att problem uppkommer i ett 

senare skede. 

Nyckelord:  

Lärplattformar, Blackboard, Community of Inquiry (COI), 

Distansutbildning.
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1 Introduktion  

Nedan presenteras det ämne jag har för avsikt att undersöka närmare, här 

tas bakgrund och problemformuleringen för undersökningen upp. Under det 

här kapitlet presenteras även syftet med studien samt avgränsningar och de 

för undersökningen valda forskningsfrågorna. Undersökningen syftar till att 

vad studenter och lärare tycker om att använda Blackboard. Det är relativt 

mycket forskning gjord inom området sedan tidigare, framförallt några 

examensarbeten har utfört liknande undersökningar och dessa finns också 

beskrivna nedan. 

1.1 Bakgrund 

En lärplattform är en webbaserad digital arbetsplats. En lärplattform måste 

kunna hantera information, vara ett verktyg för kommunikation och ge ett 

tydligt pedagogiskt stöd (Spetz, 2007). Lärplattformar på högskolor och 

universitet blir alltmer populära för varje år och nu använder sig de allra 

flesta universitet och högskolor av någon form av lärplattform. Detta 

möjliggör framförallt distanskurser och distansutbildningar som har blivit 

alltmer populära. Distansstudier tillåter även personer som inte kan studera 

dagtid då de exempelvis arbetar eller bor för långt bort från skolan att 

studera. Det gör också att studenter vid en högskola kan läsa kurser på andra 

skolor och det ökar därmed valmöjligheterna för studenter. Lärplattformar är 

även till nytta för vanliga campusutbildningar och kurser då läraren enkelt 

kan lägga ut undervisningsdokument och andra filer som studenterna kan ha 

nytta av på ett och samma ställe. Läraren kan också enkelt sköta 

inlämningsuppgifter via lärplattformen och på så sätt slippa mail och 

utskrivna papperskopior.  

Att lärplattformar är här för att stanna är det ingen tvekan om och de som 

någon gång har använt sig av en lärplattform kan med största sannolikhet 

hitta många fördelar med att använda sig av den. Därför ställer jag mig nu 

frågan vad användarna faktiskt tycker om att använda en lärplattform?  

1.2 Kunskapsgap 

Det finns ett flertal teorier som syftar till att visa hur inlärningen påverkas av 

att använda lärplattformar eller andra typer av ”e-learning”. Dessa teoretiska 

modeller är dock relativt abstrakta och att konkretisera dem och använda dem 

i praktiken är inte helt enkelt. Detta arbete syftar till att titta på ett praktiskt 

fall där en utvärdering över vad användarna anser om att använda sig av en 

lärplattform görs och vilka fördelar respektive nackdelar de ser. Tanken är 

sedan att man skulle kunna använda resultatet från denna undersökning vid 

skapande av en ny lärplattform eller vid en uppgradering av en redan 

existerande lärplattform.   
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1.3 Tidigare forskning 

Det finns relativt mycket forskning inom området lärplattformar eller 

”Learning Management System” som är den engelska termen jag har sökt på 

mest. Andra begrepp på engelska är ”Course Management Systems” och ”E-

learning Systems”. Böcker som berör området har dock varit svårare att 

finna. Sökningen gjordes på Jönköpings högskolebibliotek där den enda bok 

som kändes relevant var Spetz (2007) som skriver om hur man på bästa sätt 

lyckas med lärplattformen och hur den kan öka kommunikationen och 

informationsflödet. 

Vad gäller den svenska forskningen som gjorts har jag även sökt efter andra 

examensarbeten. Jag har då funnit flera examensarbeten som handlar om just 

området lärplattformar. Det är framförallt fyra examensarbeten som tar upp 

delar av det som jag planerat att skriva om. Eklöf (2005) gjorde en 

undersökning om användningen av diskussionsforum i en lärplattform och 

hur det kan användas som stöd för kommunikationen. Lind (2010) har 

jämfört två lärplattformar vid Umeå universitet. Garrote et al (2007) 

studerade lärares attityder till användningen av lärplattformar, något som 

även denna studie handlar om till viss del. Royan (2010) studerade 

användningen av Blackboard på Linnéuniversitetet för studenter som läser 

sitt tredje år och lärare på det systemvetenskapliga programmet. Så det finns 

relativt mycket forskning gjord inom området och det finns mycket material 

att tillgå. 

1.4 Syfte och Forskningsfrågor 

Det övergripande syftet är att belysa användarnas uppfattning av att använda 

en lärplattform samt hur detta relaterar till den forskning som finns inom 

området och möjliggöra för teoretisk utveckling.  

För att kartlägga vad användarna, både lärare och studenter, tycker om att 

använda sig av en lärplattform har sex forskningsfrågor tagits fram:  

1. Hur ser användandet ut i Blackboard?  

2. Vilka uppfattningar har användarna om Blackboard? 

3. Hur uppfattas Blackboard i förhållande till andra lärplattformar? 

4. Uppfattas undervisning genom Blackboard som ett likvärdigt 

alternativ till undervisning i vanligt klassrum av studenter och 

lärare? 

5. Har användarna tillräcklig kunskap om Blackboard och vet vart de 

ska vända sig för att få hjälp om de behöver? 

6. Saknar användarna några verktyg eller funktioner i Blackboard 

som de skulle kunna ha nytta av? 



 

  8 
 

1.5 Avgränsning 

Det finns många olika lärplattformar men jag kommer i mitt arbete endast 

utföra en djupgående analys över Blackboard, då arbetet annars blir alltför 

omfattande. Blackboard används med lite olika anpassningar vid flera skolor 

och även över hela Linnéuniversitetet men denna studie kommer att 

avgränsas till att endast studera användningen av Blackboard vid CIL i 

Ljungby. De flesta studenter vid CIL läser på distans men det finns även 

campusprogram där större delen av undervisningen sker i vanligt klassrum. 

För båda dessa studieformer används Blackboard mer eller mindre. I vissa 

kurser används Blackboard till all undervisning medan Blackboard i andra 

kurser endast används för att lägga ut dokument. Det som studien inriktar sig 

på är att ta reda på vad studenter och lärare vid CIL verkligen tycker om att 

använda Blackboard som verktyg, något som det inte finns någon 

undersökningar gjord på i dagsläget. 

1.6 Målgrupp 

De resultat som framkommer i studien kommer i första hand vara användbart 

för skolledningen vid Centrum för Informationslogistik. De kommer att få en 

djupare kunskap över hur användarna uppfattar Blackboard som verktyg vid 

framförallt distansstudier. Även andra universitet och högskolor som 

använder Blackboard kan ha nytta av resultatet. Görs liknande studier för 

andra lärplattformar kan denna studie vara användbar till att jämföra 

resultaten med. 

1.7 Disposition  

Kapitel 1 är ett inledande kapitel där bakgrund och problemformulering till 

undersökningen tas upp. Därefter presenteras syfte med forskningsfrågor 

samt avgränsningar för studien. Det tas i det här kapitlet även upp tidigare 

gjord forskning inom området som kan vara av vikt för läsaren att veta. 

Metoderna för undersökningen tas sedan upp i kapitel 2. Kapitlet inleds med 

val av ansats. Undersökningen är en fallstudie där ansatserna som används är 

både kvalitativa och kvantitativa till sin natur. Därefter går jag igenom vilket 

urval och vilka datainsamlingsmetoder som har använts. Vidare tar kapitlet 

upp validitet och reliabilitet och vad som gjorts för att säkerställa dessa. 

Kapitlet avslutas med att ta upp etiska överväganden i rapporten. 

I kapitel 3 tas den teoretiska referensramen upp. Kapitlet börjar med att ta 

upp begreppen distansutbildning och campusutbildning och ge förklaringar 

till dessa begrepp. Efter det tar jag upp lärplattformar i allmänhet; deras 

användningsområden, fördelar och nackdelar. Här beskrivs också en teoretisk 

modell vid namn Community of Inquiry (COI) som visar vilka faktorer som 

påverkar inlärningen. Sedan tas annan forskning som gjorts inom området 

upp som har kopplingar till undersökningen i den här uppsatsen. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av Blackboard och dess funktioner. 



 

  9 
 

I kapitel 4 redovisas de resultat som framkommit från de gjorda 

undersökningarna. I detta kapitel återfinns även analysen av resultaten. 

Resultat och analys redovisas i rubriker som följer de gjorda 

undersökningarna. Resultat och analys av enkätundersökningarna följer 

frågorna från först studenternas och sedan lärarnas enkäter. Intervjuerna 

redovisas i ett separat kapitel där en sammanfattning av alla intervjuerna 

återges i löpande text. Även en analys och en utvecklad version av modellen 

COI finns beskriven här. 

Diskussionen finns under kapitel 5. Här sammanfattas resultatet och analysen 

från undersökningen och återkoppling görs till studiens forskningsfrågor. 

Under det här kapitlet återfinns även mina egna reflektioner och tolkningar 

över resultat och analys. 

I kapitel 6 redovisas slutsatserna. I det här kapitlet tas också upp delar som 

kan vara intressant för vidare forskning. Jag har också valt att ta upp mina 

egna reflektioner om undersökningen som helhet här. Uppsatsen avslutas 

med referenser och bilagor som visar frågorna till enkäterna och intervjuerna 

i sin helhet samt enkätundersökningarnas följebrev.   
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2 Metod 

Här beskrivs och motiveras val av metod och ansats som används i studien. 

Undersökningen är en fallstudie där ansatserna som används är både 

kvalitativa och kvantitativa till sin natur. De metoder som användes var en 

kvantitativ enkätundersökning till både lärare och studenter samt kvalitativa 

intervjuer med ett fåtal utvalda lärare. Nedan tas även validitet och 

reliabilitet upp och kapitlet avslutas med ett resonemang om etik. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Jag har i detta examensarbete valt att använda mig av en induktiv ansats. 

Studien är inriktad på att samla in information om vad användarna egentligen 

tycker om att använda Blackboard. Utifrån den informationen har sedan ett 

resultat nåtts och slutsatser har dragits som presenteras under kapitlet 

avslutning. Jag har valt att som undersökningsmetod göra en fallstudie. 

En fallstudie är en djupgående undersökning av en specifik företeelse i en 

specifik kontext (Sharan, 1993). Enligt Sharan (1993) har fallstudien ett stort 

värde som vetenskaplig metod då syftet är att få djupgående insikter om 

komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen. Syftet med 

denna studie var att få en mer djupgående insikt om vad användarna vid CIL i 

Ljungby tycker om lärplattformen Blackboard. Denna studie inriktar sig på 

att studera hur individer uppfattar Blackboard och vad de tycker om 

användningen. Som metod har både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsansats använts. Den kvalitativa ansatsen består av intervjuer av 

lärare och den kvantitativa ansatsen var en enkätundersökning som 

genomfördes. 

2.2 Datainsamling  

Jag gjorde en kvantitativ enkätundersökning hos de studenter och lärare som 

använder sig av lärplattformen. Anledningen till att just enkätundersökning 

används som metod beror på att det är en metod som kan göras på ett stort 

urval av personer på en relativt kort tid. I och med att enkäten gjordes via 

internet var denna undersökning också gratis. I och med att CIL har en stor 

andel distansutbildningar bor både studenter och lärare på många olika håll i 

landet. Det gör webbenkäten till en optimal datainsamlingsmetod då i princip 

inte ens nationsgränser spelar någon roll vid webbenkäter (Ejlertsson 2005).  

I och med att alla frågor i en enkät är standardiserade och presenteras på 

samma sätt för alla respondenter blir också resultatet relativt lättolkat. Dock 

ger enkätundersökningar ofta ett visst och ibland till och med ett betydande 

bortfall. Antalet frågor som kan ställas i en enkät är också begränsat, 

respondenten orkar inte svara på hur många frågor som helst. 

Enkätundersökningen ger heller inte möjlighet att ställa alltför komplicerade 

frågor och inte heller några fördjupande följdfrågor. Därför har jag även valt 
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att intervjua några lärare. Anledningen till att jag intervjuar lärare är att jag 

finner det intressant att höra om vad de tycker om användningen av 

Blackboard och hur de tycker att studenternas inlärning påverkas i 

förhållande till undervisning i vanligt klassrum.  

2.2.1 Urval 

Respondenterna till enkätundersökningen är totalpopulationen av alla som 

antingen studerar eller arbetar som lärare i någon eller flera kurser vid CIL. 

Blackboard används också inom hela Linnéuniversitetet och även på vissa 

andra skolor, men där har jag avgränsat mig och tar inte upp någon annan 

skola än just CIL. Anledningen till det är främst tidsaspekten. Arbetet skulle 

bli alltför omfattande om fler skolor hade inkluderats. Men det är också så att 

mitt intresse först och främst ligger i att ta reda på vad studenter och lärare på 

CIL tycker då det är på CIL jag själv läser. Urvalet av informanter till 

intervjuerna gick till på så sätt att alla lärare fick ett mail skickat till sig med 

en förfrågan om att delta i en intervju. Jag valde sen att intervjua alla som 

gick med på att delta, det var totalt 3 stycken. Det har i studien bedömts att 

dessa tre är representativa för målpopulationen. Intervjuerna genomfördes på 

telefon. 

2.2.2 Genomförande 

2.2.2.1 Enkätundersökning 

Enkäten består av frågor som handlar om användningen av lärplattformen, 

vilka för- och nackdelar de ser med den samt vilka tidigare erfarenheter 

personerna har av lärplattformar. För att se enkätfrågorna till studenterna i sin 

helhet, se bilaga 2. Den riktiga enkäten gjordes dock som en webbenkät så 

bilagan visar endast vilka frågor och svar som ingick i enkätundersökningen. 

Enkäten ”Studenters användande av lärplattformen Blackboard” skickades ut 

till alla studenter som använder eller har använt sig av Blackboard i någon 

kurs. Det är svårt att veta det exakta antalet studenter som faktiskt går kvar på 

CIL, långtifrån alla som väljer att avsluta sina studier meddelar detta till 

administrationen. Ulla-Margarethe Carlsson som arbetar på CIL hjälpte mig 

dock att kontrollera hur många studenter som varit aktiva på sina konton i 

Blackboard från det att enkäten skickades ut till det att enkäten stängdes ner. 

Under denna tid var 79 studenter aktiva på Blackboard men några av dessa 

har tillgång till fler än ett klassrum så jag drar ifrån fyra stycken. Enkäten 

skickades också ut till 32 studenters mailkonton istället för Blackboard då 

dessa studenter inte använder Blackboard så frekvent i sin utbildning. Totalt 

räknar jag därför att 107 studenter fick frågan om att delta i undersökningen.  

Jag skickade även ut en enkät (Lärares användande av lärplattformen 

Blackboard) till alla lärare som använder Blackboard, det var 15 stycken 

lärare som berördes (för att se vilka frågor som ingick i enkäten till lärare se 

bilaga 3).  
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Rent praktiskt skickades ett mail med ett kort följebrev enligt råd från 

Ejlertsson (2005) och en länk ut till alla studenters klassrum i Blackboard (se 

bilaga 1). Enkäten öppnades sedan i en webbläsare efter att studenten klickat 

på länken. Jag skickade ut två påminnelser till både lärare och studenter. Jag 

fick sedan tillbaka svar från 47 studenter och 7 lärare. Svarsfrekvensen blir 

ofta lägre vid webbenkäter än vid postala enkäter trots att det är billigt att 

göra påminnelser. Ett av skälen är att det är lättare att glömma bort ett e-

postmeddelande än ett riktigt brev. Påminnelser upplevs dessutom som 

tjatigare när de kommer som mail än via vanligt brev. En annan orsak kan 

vara att påminnelser kan fastna i mottagarens spamfilter (Trost, 2007). I detta 

fall blev svarsfrekvensen relativt hög för studenter för att vara en webbenkät, 

44%. Vilket jag tror beror på att personerna som deltar i undersökningen är 

studenter precis som jag själv och som kanske därför känner mer vilja att 

hjälpa till. För lärare var det något lägre svarsfrekvens än jag hade förväntat 

mig, 47%. Jag tror dock att det beror på att flera av lärarna inte har använt 

Blackboard mer än i någon enstaka kurs och därför inte kände att de inte ville 

svara på undersökningen. 

 
2.2.2.2 Intervjuer 

Ekholm & Fransson (1992) menar att genom att ställa frågor kan vi få del av 

redan insamlad och bearbetad information. Genom en intervju kan vi få 

uppgiftslämnarens egen syn på det vi talar om, i detta fall hans eller hennes 

syn och inställning till Blackboard. I enkätundersökningen var frågorna hårt 

styrda och det fanns ingen möjlighet för respondenten att svara utanför de 

angivna svarsalternativen. Intervjuerna var heller inte helt fria, utan var 

styrda efter på förhand uppgjorda frågor enligt vad Teorell & Svensson 

(2007) kallar ett fast frågeschema. Ett frågeschema där varje fråga ställs i tur 

och ordning utan utrymme för omdispositioner. Det fanns dock möjlighet i 

intervjuerna att ställa följdfrågor och respondenter fick ett helt annat 

utrymme att nyansera sina svar än vad som är möjligt i en enkät. 

Intervjufrågorna finns i sin helhet i bilaga 4. Intervjufrågorna riktade in sig på 

att utreda vad lärarna tycker om att använda Blackboard i sin undervisning i 

förhållande till att undervisa öga-mot-öga i ett klassrum, hur de använder 

Blackboard och hur de upplever att studenternas inlärning påverkas. Kontakt 

skedde via mail till 13 lärare där jag frågade om läraren var intresserad av att 

ställa upp på en intervju. Då svarade tre lärare ja till detta och det är dessa jag 

har intervjuat. Jag valde att inte fråga min handledare och kursansvarig lärare 

om en intervju. Det var ett etiskt ställningstagande jag tog då jag ansåg att 

dessa personer redan är involverade i uppsatsen. Svaren från intervjuerna 

kommer användas för att ge en djupare insikt om vad lärarna tycker om 

Blackboard. 
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2.3 Analys 

De data som samlats in i form av enkäter, intervjuer och annan forskning som 

har gjorts inom området har studerats och därefter avgränsats något innan den 

slutliga djupanalysen gjorts. Analysen har utgått ifrån enkätundersökningen 

och svaren som studenterna och lärarna gav där. Jag har sedan korskört vissa 

av svaren i enkäten med varandra, både olika svar i samma enkät men även 

mellan studenter och lärare för vissa frågor. Jag har sedan i den mån det finns 

andra studier gjorda jämfört svaren med resultatet från dessa studier. Även 

svaren från intervjuerna har använts för att belysa vissa frågeställningar lite 

extra. Jag har sedan återkopplat den gjorda analysen till studiens 

forskningsfrågor och försökt besvara dessa. 

Det var ett relativt stort bortfall av respondenter i enkätundersökningen. 

Svarsfrekvensen var som nämnts ovan 44% för studenterna och 47% för 

lärarna. Fler än hälften av de tillfrågade valde alltså att inte besvara enkäten. 

Jag tror dock inte att bortfallet har påverkat resultaten i någon större 

utsträckning. Eventuellt kanske flera studenter som var mer negativa till 

Blackboard har valt att inte svara, men det kan lika gärna vara tvärtom. Ofta 

vill man ju säga sin åsikt om den är stark oavsett om det är en negativ eller en 

positiv åsikt, så jag tror snarare att de som var mest neutrala till Blackboard 

är de som inte har svarat. Framförallt tror jag att det för studenternas del 

handlade om tiden, att man inte ansåg sig ha tid att svara på enkäten. Vad 

gäller lärare så tror jag att de som valde att inte svara kanske inte hade så stor 

erfarenhet av Blackboard och därför kände att de inte hade så mycket att 

tillföra enkäten. Anledningen till att jag tror att det var därför är att den 

anledningen vid flera tillfällen uppgavs som skäl till att inte ställa upp på en 

intervju. Det var troligtvis den största anledningen tillsammans med tidsbrist 

till att så få valde att ställa upp på en intervju. 

2.4 Tillförlitlighet 

De källor som används i studien baseras på litteratur och annan forskning 

som har gjorts inom området. Jag har använt mig av internet i mitt sökande 

efter information men har endast använt mig av vetenskapliga artiklar och 

information från trovärdiga källor. Genom att jag har använt mig av pålitliga 

källor och stött mig på den forskning som redan har gjorts anser jag att 

reliabiliteten är hög. Alla frågor som har skickats ut till de som medverkat i 

studien har varit identiska och alla har fått samma möjlighet att svara. Urvalet 

till enkätundersökningen är totalpopulationen av de som använder 

Blackboard vid CIL. Intervjuerna har dock endast gjorts på ett fåtal av lärarna 

men för att stärka kvaliteten på undersökningen har alla lärare fått möjlighet 

att svara på enkätundersökningen, så även de lärare som inte intervjuades har 

fått möjlighet att göra sin röst hörd. Alla lärare fick dessutom förfrågan om 

att delta i en intervju så även här har alla fått samma chans. 
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Vad gäller validiteten så är även den hög då personerna som medverkar i 

studien, det vill säga studenter och lärare är rätt personer att svara på 

frågorna. 

2.5 Etiska överväganden 

Innan jag genomförde enkätundersökningen frågade jag om tillstånd hos CIL 

om att få genomföra studien. Det var sedan genom CIL med hjälp av Ulla-

Margarethe Carlsson som själva enkäten skickades ut till alla klassrummen 

på Blackboard. Det var också genom CIL jag fick tillgång till lärarnas 

emailadress även om jag själv skickade ut enkäten till de berörda lärarna.  I 

och med att jag gick den vägen fick jag tillstånd från skolan innan jag 

genomförde undersökningen och studien bör därför anses som etiskt 

försvarbar.  

Studenterna själva gav sitt samtycke genom att svara på undersökningen, det 

står i följebrevet att undersökningen är frivillig så ville de inte vara med så 

var det bara att inte svara på undersökningen. Vad gäller intervjupersonerna 

skickade jag först iväg ett mail där jag frågade om de vill ställa upp på en 

intervju, ville de inte vara med kunde de enkelt antingen tacka nej eller välja 

att inte alls svara på förfrågningen. 

Denna undersökning ansågs inte vara av sådan karaktär att den påverkar 

undersökningspersonernas integritet, men enkäten var ändå utformad på ett 

sådant sätt att studenterna som deltog i undersökningen var anonyma. Jag 

beskrev även noggrant i följebrevet samt vid intervjuerna hur studien skulle 

utföras, i vilket syfte undersökningen skulle användas och vad det förväntade 

resultatet var så att alla medverkande tydligt förstod vad det var de deltog i. 

Vad gäller användandet av befintlig litteratur och forskning har dessa 

noggrant redovisats i rapporten så att det klart och tydligt framgår vems 

forskning och resultat det är.  
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3 Teori 

Här redovisas den teori som studerats i ämnet lärplattformar. Begreppen 

distansutbildning och campusutbildning används frekvent i uppsatsen och 

här ges en förklaring till vad som menas med dessa begrepp. Nedan ges även 

en beskrivning över lärplattformar i allmänhet och även en något djupare 

sammanfattning över Blackboard och dess funktioner. Detta avsnitt 

innehåller också en beskrivning av den teoretiska modellen COI som visar 

vilka faktorer som påverkar inlärningen. Kapitlet tar även upp annan 

forskning som gjorts inom området som är relevant för den här 

undersökningen.  

3.1 Utbildningsformer 

3.1.1 Distansutbildning 

I rapporten används begreppen distansutbildning och distanskurser. I studien 

refererar begreppet distans till en utbildning som till största delen bedrivs 

oberoende av tid och rum (Åström, 2007). Studenten kan i sin egen takt läsa 

kurslitteratur och andra moment som ingår i kursen med vissa deadlines för 

kursstart, inlämningsuppgifter och kursavslut. Alla distansutbildningar tillåter 

en viss grad av frihet för studenten i att utföra de olika kursmomenten enligt 

Paulsen (2003). Han menar att det finns sex olika dimensioner av frihet i en 

distansutbildning. Frihet i tid, rum, innehåll, takt, tillgänglighet, lärmiljö. Hur 

stor grad av frihet de olika dimensionerna har varierar mycket mellan olika 

distansutbildningar. För dagens distansutbildningar sker hela eller delar av 

utbildningen via någon form av webbaserad kursmiljö, i detta fall via 

lärplattformen Blackboard. För att en enskild kurs ska räknas som en 

distanskurs i denna studie ska kursen bedrivas till största delen utanför 

klassrummet där studenter och lärare endast träffas vid kursens start, vid 

kursens avslut och eventuellt någon träff i mitten av kursen. 

3.1.2 Campusutbildning 

I rapporten används begreppen campusutbildning eller campuskurser. Med 

campusutbildning avses sådan typ av undervisning som sker till största delen 

i klassrum med som Paulsen (2003) skriver, inlärning öga-mot-öga mellan 

lärare och student. Det kan i en campuskurs vara inslag av lärmoment som 

utförs utanför klassrummet såsom inlämningsuppgifter. Även en webbaserad 

lärmiljö som exempelvis Blackboard kan användas i en campuskurs för 

exempelvis diskussioner, inlämningsuppgifter och även för att dela ut 

kursdokument. Dock sker det regelbundna träffar mellan studenterna och 

läraren i ett klassrum. I denna studie räknas en kurs som en campuskurs om 

det sker minst en träff i veckan mellan lärare och studenter. 
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3.2 Lärplattformar 

3.2.1 Definition och användningsområden 

En lärplattform är en webbaserad, digital arbetsplats. En slags virtuell 

lärmiljö där personer kan mötas, dela information och kommunicera med 

varandra. Lärplattformar har funnits i Sverige sedan mitten av 1990-talet och 

som med allt annat inom IT har utvecklingen gått fort sedan dess. På svenska 

kallas dessa system för lärplattformar men internationellt har dessa system 

flera vedertagna benämningar, Learning Management Systems, Course 

Management Systems och E-learning Systems är några av de vanligaste 

namnen. Lärplattformar är ett verktyg för både lärare, studenter och 

skolledning. Även föräldrar skulle i viss mån kunna ha nytta av 

lärplattformen som deras barn använder i skolan för att få information och 

kommunicera med läraren. Vilka funktionaliteter en lärplattform har i detalj 

varierar mellan olika lärplattformar men övergripande ska alla lärplattformar 

kunna hantera information och kommunikation samt ge ett tydligt 

pedagogiskt stöd (Spetz, 2007).  

En lärplattform kan användas både i och utanför undervisningen. Till skillnad 

från en verklig undervisningssal så är lärplattformen aldrig stängd utan 

personer kan komma in på lärplattformen och ta del av informationen där 

vilken tid på dygnet som helst. Vilken information personen får ta del av och 

vad han eller hon får göra på lärplattformen beror på vilken behörighet 

personen har. Olika personer har olika rättigheter, lärare brukar ha fler 

rättigheter än exempelvis studenter att skapa mappar och annat. Skolledning 

och föräldrar har kanske andra rättigheter beroende på vilka behov de har. 

Beroende på vilken roll personen har på skolan kommer personen alltså att 

använda olika delar av lärplattformen på olika sätt (Spetz, 2007).  

Exempel på funktioner för lärare: 

 Lämna information till studenter och eventuellt föräldrar 

 Planera lektioner 

 Skapa och publicera utbildningsmaterial 

 Dela med sig av länkar till bra internetsidor 

 Lägga upp utvärderingar, enkäter, prov och annat 

 Få statistik över utvärderingar, enkäter, prov och annat automatiskt 

 Målkoppla uppgifter och inlämningar till olika mål 

 Förbereda utvecklingssamtal 

 Använda portfolio och/eller individuella utvecklingsplaner 

Exempel på funktioner för studenter: 

 Läsa texter eller se upplagda filmer 

 Arbeta med självrättande uppgifter i olika ämnen 

 Skriva och publicera uppsatser och andra arbeten 

 Läsa och lyssna på kommentarer från läraren 
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 Se animationer eller film kopplat till en lärobok, lektion eller kurs 

 Samarbeta med andra studenter genom delade dokument 

 Arbeta i diskussionsforum 

 Dela med sig av länkar till andra internetsidor 

 Skriva prov, tentor, utvärderingar, enkäter och annat 

3.2.2 Fördelar med lärplattformar 

Fördelarna med att använda lärplattformar är flera. Den främsta fördelen med 

att använda en lärplattform är som beskrivits ovan att användaren kan nå den 

vilken tid på dygnet som helst. Det är ett webbaserat klassrum som möjliggör 

bland annat distanskurser så att även personer som inte kan eller vill studera 

dagtid också får möjlighet att gå kursen och kan då studera på andra tider när 

det passar dem bättre. Det gör också att en student får möjlighet att studera 

vid andra skolor i landet även om han eller hon inte bor i närheten vilket ökar 

valmöjligheterna för studenter i hela landet. Lärplattformar är även ett bra 

komplement för campusutbildningar där vanlig undervisning sker. Här kan 

lärarna använda lärplattformen och lägga ut kursmaterial och andra filer så att 

studenterna enkelt kan hitta dem. Är en student exempelvis sjuk en dag så 

kan han/hon ta del av undervisningsmaterialet ändå utan att vara beroende av 

att någon annan student för anteckningar. Studenter har också möjlighet att 

studera i din egen takt (Spetz, 2007; Vovides et al, 2007). Lärare får också 

möjlighet att kombinera traditionell undervisning med onlineundervisning 

och detta gör enligt Vovides et al (2007) att undervisningen blir mer flexibel 

och läraren kan på detta vis effektivsera undervisningen som sker i 

klassrummet och under den tiden fokusera på sådant som inte kan läggas ut 

på lärplattformen.  

En annan fördel med att använda lärplattformar är de diskussionsforum som 

finns. I ett klassrum finns det oftast studenter som är för blyga för att 

medverka i diskussioner och det är då bara några få studenter som faktiskt 

deltar i diskussionen. I det virtuella klassrummet får dessa studenter 

möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som de kanske inte skulle ha gjort i ett 

vanligt klassrum. Onlinediskussioner ger också studenterna möjlighet att 

fundera och sammanställa sina frågor och svar vilket många tycker är skönt. 

(Spetz, 2007; Vovides et al, 2007) 

3.2.3 Nackdelar med lärplattformar 

Lärplattformar har dock sina begränsningar. Dessa begränsningar i 

mallstrukturer, tekniska uppbyggnader etc. gör att systemet får vissa ramar 

som användaren måste rätta sig efter och därmed styrs undervisningen efter 

dessa ramar. Hur den virtuella lärmiljön är tekniskt uppbyggd har enligt 

Paulsson (2009) stor betydelse för den pedagogiska användningen och inte 

minst för användningen av digitala lärresurser och för hur dessa kan kopplas 

till skolans styrdokument. De lärplattformar som används idag av många 

skolor har begränsningar som påverkar den pedagogiska användningen och 
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saknar flera av de egenskaper som behövs för att klara de behov av 

anpassningsbarhet, flexibilitet och öppenhet som lärare och studenter behöver 

ha. När lärplattformen inte riktigt möter de behov som lärare och studenter 

har i den aktuella kursen leder det ofta till underutnyttjande av lärplattformen 

där läraren kanske endast använder lärplattformen till att lägga ut 

kursmaterial. Ett sådant underutnyttjande påverkar enligt Vovides et al 

(2007) inte campusstudenter i någon större utsträckning men kan ha en 

negativ inverkan på distansstudenter som läser hela kursen via lärplattformen.  

Enligt Vovides et al (2007) som refererar till Nelson (2003) är dessutom de 

kommunikationssätt som finns i själva lärplattformen såsom 

diskussionsforum, chatt och mail ofta underutnyttjade av både lärare och 

studenter. Det är svårt att hålla långa konversationer via mail och chatt. 

Kommunikationen mellan lärare och studenter tenderar därför att bli 

begränsad när lärare väljer att endast kommunicera via lärplattformen. Lärare 

tenderar att lägga fokus på att kommunicera ut kursmaterial och övergripande 

mål. Mindre vikt läggs på att instruera och förklara på individnivå vilket kan 

vara ett problem för kurser där mer instruktioner och förklaringar behövs för 

att studenterna ska kunna tillgodose sig kunskaperna. Hur mycket 

instruktioner och struktur från läraren som behövs varierar också mellan olika 

studenter.  

En annan nackdel med att använda lärplattformar eller webbaserade medier 

överhuvudtaget är att du inte ser personerna du pratar med rent fysiskt och 

kan då missa vissa nyanser i språket. Enligt Vovides et al (2007) som 

refererar till Paivio (1986) fungerar hjärnan på sådant sätt att människan 

minns saker bättre om information presenteras för två sinnen. I ett klassrum 

presenterar läraren informationen både verbalt och via text. I undervisning 

via en lärplattform får studenten oftast bara informationen presenterad i text.  

Både Vovides et al (2007) och Paulsson (2009) menar dock att 

lärplattformarnas utformning förbättras och funktionaliteten ökar hela tiden. 

Framtidens lärplattformar har bättre stöd för samarbete, möjlighet att dela 

information med andra system och hög grad av anpassningsbarhet.  

3.2.4 Teoretisk modell 

Lärplattformar och andra typer av program som möjliggör kommunikation 

mellan människor via datorer har som tidigare nämnts blivit alltmer populära, 

särskilt vid högre utbildningar där distansutbildningar erbjuds och studenter 

har möjlighet att studera i sin egen takt och den tid på dygnet som passar 

bäst. Även om det finns många fördelar med lärplattformar är det intressant 

att studera vilken effekt undervisning via en lärplattform har på kvaliteten av 

inlärningsprocessen. 

Garrison et al (2000) har skapat modellen COI som visas i figur 3.1. COI 

visar de viktigaste och mest kritiska inslagen som man bör ta hänsyn till när 

en utbildning genomförs i en lärplattformsmiljö. 
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COI antar att inlärning i en grupp såsom till exempel en klass sker genom 

samspelet mellan tre faktorer; ”social närvaro”, ”undervisningsnärvaro” och 

”kognitiv närvaro”. 

Social närvaro är deltagarnas förmåga att identifiera sig med gruppen, 

förmågan att kommunicera målmedvetet i en trygg miljö och förmågan att 

utveckla sociala relationer. Alltså möjligheten för deltagarna att kunna 

presentera sig och visa sig för de andra i gruppen som ”riktiga människor”. 

Kognitiv närvaro är till vilken grad som deltagarna kan konstruera och 

bekräfta innebörden av det de lär sig genom reflektion och undervisning. 

Kognitiv närvaro är den faktor som är mest kritisk vid högre utbildning enligt 

Garrison et al (2000). Att skapa ett klimat som möjliggör kognitiv närvaro är 

inte helt enkelt ens vid undervisning öga-mot-öga i ett klassrum men vid 

undervisning via en lärplattform kan det vara ännu svårare. Kognitiv närvaro 

är avgörande för kritiskt tänkande som oftast är ett av målen vid högre 

utbildning. 

Undervisningsnärvaro består av dels utformningen av utbildningen och dels 

av en katalysator. Utformningen av utbildningen inkluderar urval, 

organisation, presentation av kursinnehåll och utveckling av kursaktiviteter 

som ska öka inlärningen. Katalysatorn är till för att underlätta för individer 

och grupper av individer att ta till sig den kunskap de behöver. I 

undervisningsnärvaro ingår också inriktning av de kognitiva och sociala 

processerna för att få en meningsfull och givande inlärning. 

Educational 
Experience 

Social 
Presence 
 

Cognitive 
Presence 

Supporting 
Discourse 

Selecting 
Content 

Setting 
Climate 

Teaching 
Presence 

Figur 3.1, Community of Inquiry (Garrison et al. 2000) 
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3.3 Relaterande forskning 

3.3.1 Lärplattformar vid Umeå universitet 

Lind (2010) har gjort en jämförelse mellan de två lärplattformar som används 

vid Umeå universitet, Moodle och Sakai. Hon gjorde en enkätundersökning 

för studenter som läste på två institutioner vid Umeå universitet, en för 

Moodle och en för Sakai. Enkäten för Moodle besvarades av studenter vid 

teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Sakai besvarades av studenter vid 

humanistiska fakulteten. Hon gjorde dessutom intervjuer med fyra 

kursansvariga lärare för distanskurser på teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten och tre kursansvariga lärare för distanskurser på humanistiska 

fakulteten. Nedan tas för den här undersökningen relevanta delar upp.  

Undersökningen visar att personer som använder dessa lärplattformar i 

dagsläget även använder andra externa system för att möjliggöra delar som 

dessa plattformar inte stödjer. Bland annat används externa system för att 

möjliggöra videoföreläsningar. Dessa videoförläsningar är väldigt populära 

både för campuskurser och för distanskurser vid Umeå universitet. 

I den enkätundersökning som genomfördes av Lind (2010) ställdes frågan 

”Hur skulle du säga att ditt helhetsintryck av lärplattformar är i allmänhet?” 
Av de som deltog i enkätundersökningen rörande Moodle ansåg 72% att de 

hade ett bra till mycket bra helhetsintryck av lärplattformar i allmänhet, 11% 

valde att förbli neutrala och 16% ansåg deras helhetsintryck av lärplattformar 

var dåligt till mycket dåligt. Av de som deltog i enkätundersökningen rörande 

Sakai ansåg 45% att de hade ett bra till mycket bra helhetsintryck, 44% valde 

att förbli neutrala och 6% ansåg deras helhetsintryck av lärplattformar var 

dåligt och ingen ansåg att det var mycket dåligt. 5% av de som deltog hade 

inte besvarat denna fråga. 

3.3.2 Funktioner och användbarhetsfaktorer som bör beaktas vid 

val av lärplattform 

Royan (2010) har utfört en undersökning om vilka funktioner och 

användbarhetsfaktorer som bör beaktas vid val av lärplattform. Hon utförde 

en enkätundersökning som inkluderade 15 studenter som studerar på 

institutionen för datavetenskap, fysik och matematik på Linnéuniversitet. De 

fick svara på ett antal frågor om vad de tyckte om att använda Blackboard. 

Hon utförde även intervjuer på fyra lärare och en IT-samordnare. Nedan 

beskrivs dock endast de delar av undersökningen som är relevant för denna 

studie.  

Vid undersökningen framgick att studenterna tycker att det är relativt enkelt 

att använda Blackboard men de studenter som inte har någon tidigare 

erfarenhet av lärplattformar tycker att det är något svårare. Studenterna tyckte 

att Blackboard var bra på så sätt att all information finns samlad på ett och 

samma ställe. Något som kan vara en nackdel om Blackboard inte fungerar. 
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På frågan om användaren tycker att navigeringen fungerar bra ansåg de flesta 

att Blackboard var godkänd, dock tyckte någon att det var krångligt att ta sig 

fram och tillbaka i navigeringen. 50% av de svarande ansåg också att de hade 

goda kunskaper om hur Blackboard fungerar, men alla respondenter 

påpekade att de inte har fått någon eller inte tillräcklig information om hur 

Blackboard fungerar. Sista frågan i enkäten var en öppen fråga där 

respondenterna fick ange på vilket sätt de tyckte att Blackboard kunde 

förbättras. Kommentarerna handlade då bland annat om att gränssnittet kunde 

förbättras med enklare navigering främst mellan olika kurser, att universitetet 

skulle ge mer information samt att det skulle vara bra om viss 

studentinformation såsom poäng, mail och schema visades i Blackboard. 

3.3.3 Lärplattformars diskussionsforum 

Att tidigt i utbildningen få till en bra gemenskap studenter emellan är en 

framgångsfaktor för distansstudenter och distansutbildningar enligt Eklöf 

(2005). Eklöf (2010) gjorde en undersökning om hur användningen av 

diskussionsforum kan främja studierna för distansstudenter. I undersökningen 

intervjuades åtta studenter som studerar på distans och använder sig av 

lärplattformen LUVIT. Nedan redogörs utvalda delar av resultatet. 

Diskussionsforum bidrar till att skapa och upprätthålla en gemenskap inom 

gruppen och utgör därmed ett stöd för distansstudenter både socialt och för 

lärandet. Det kan till och med bidra till att antalet studenter som avbryter sina 

studier minskar. I studien som Eklöf (2005) gjorde kom hon även fram till att 

det i en kurs via en lärplattform bör vara obligatoriska diskussioner för annars 

blir det så få som deltar i diskussionerna. När det är obligatoriskt att göra 

inlägg fyller studenterna på och kommenterar varandra och på så sätt växer 

diskussionerna fram. Dock ansåg vissa av personerna hon intervjuade att inte 

alla studenter utnyttjade möjligheten att bygga på andras inlägg och verkligen 

diskutera med varandra. Vissa gjorde sina inlägg, kanske för att få det 

avklarat, utan att koppla sitt inlägg till vad de övriga studenterna tagit upp 

tidigare. Hur bra ett diskussionsforum fungerar beror alltså till stor del vilka 

som ingår i gruppen och hur vana dessa är vid att använda diskussionsforum. 

Vissa individer är heller inte så aktiva i ett diskussionsforum av olika 

anledningar. Det kan vara tidsbrist eller att de helt enkelt inte hinner göra 

inlägg innan någon annan hunnit före och ställt samma fråga. Det finns också 

motsatsen, det vill säga de individer som är mycket aktiva i 

diskussionstrådarna. Vissa studenter har ett behov av att synas och lägger 

frekvent upp inlägg i diskussionsforumet. Dessa personer är dock inte unika i 

distansutbildningssammanhang utan förekommer enligt Eklöf (2005) överallt. 

Några av de personer som intervjuades av Eklöf (2005) angav också att de 

känner sig mer anonyma när de gör inlägg i ett diskussionsforum än när de 

diskuterar öga-mot-öga. Något som passar bra för den som är blyg. Personen 

behöver inte känna någon rädsla för att ställa frågor och behöver inte 

framträda på samma sätt. Det går också att tänka igenom, formulera om och 
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redigera inlägget innan man lägger upp det, vilket passar bra för den som är 

blyg och inte så verbal av sig. 

3.3.4 Lärares attityder till användningen av lärplattformar i 

högre utbildning 

Garrote et al (2007) har undersökt vad lärare vid ingenjörshögskolan i Borås 

tycker om att använda sig av lärplattformar. Syftet med undersökningen var 

att klarlägga lärarnas inställning till lärplattformar och om det finns ett 

motstånd från lärarnas sida som hindrar en ökad användning av lärplattformar 

inom högre utbildning. 22 lärare intervjuades och fick då svara på ett antal 

frågor. Flera av frågorna som ställdes i dessa intervjuer liknar eller är helt 

identiska med de frågor som ställt i denna undersökning, antingen via 

enkäten eller vid intervjuerna.  

I dessa intervjuer kom det fram att de flesta som deltog i intervjuerna vill ha 

mer utbildning och stöd för att kunna använda lärplattformar fullt ut men de 

tror att lärplattformar kan vara till nytta i de kurser de själva håller. Det är 

dock inte så många av de lärare som intervjuades som för en diskussion lärare 

emellan om hur lärplattformen bäst kan utnyttjas. Det var bara några av de 

mest vana användarna som pratade med andra lärare om lärplattformens 

funktioner och användningsområden. 

3.4 Blackboard 

Detta är en sammanfattning av manualen för Blackboard (Linnéuniversitet 

2010) samt Hjälpsystemet i Blackboard. 

Lärplattformen Blackboard är helt webbaserad vilket innebär att plattformen 

kan nås från vilken dator som helst förutsatt att tillgång till internet finns. Det 

kan dock krävas att vissa inställningar görs på datorn för att Blackboard ska 

fungera. Det behövs också personliga inloggningsuppgifter för att komma in 

på Blackboard. Blackboard är en lärplattform där alla deltagare kan 

kommunicera både synkront och asynkront. Kommunikation kan ske mellan 

två deltagare eller gruppvis. När personen loggar in på Blackboard kommer 

du in i en ”korridor” med olika ”dörrar” (block). När användaren klickar på 

en dörr (block) kommer han eller hon in i dess ”klassrum”. Går det inte att 

komma in i klassrummet har läraren inte låst upp klassrummet ännu. Väl inne 

i klassrummet kommer användaren till sidan kursinnehåll som är 

klassrummets startsida. Därifrån nås alla dokument som finns i klassrummet 

och där finns också tillgång till alla kursverktyg. 

I Blackboard finns det tre olika sätt att kommunicera; diskussionsforum, chatt 

och meddelande. I diskussionsforumet sker gruppdiskussioner. Inläggen som 

skrivs i diskussionsforumet kan alla som har behörighet se och texten ligger 

kvar när du lämnar forumet. Diskussionsforumet kan antingen vara ett forum 

som alla i kursen kan se och delta i eller vara ett så kallat basgruppsforum 

som bara några få utvalda kan se och använda beroende på vad syftet är. 
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Chatt är också ett verktyg där diskussioner kan ske. Skillnaden mellan 

chatten och diskussionsforumet är dock att på chatten sker samtidig 

kommunikation. Användaren kan se vilka som är online samtidigt som 

användaren själv genom att använda verktyget ”vem är online”. Alla som är 

inne på chatten kan se vad som skrivs, så här kan saker diskuteras i nutid. 

Stänger användaren ner chatten finns dock inte texten kvar nästa gång han 

eller hon loggar in. I chattfunktionen finns också möjlighet att göra en så 

kallad basgruppschatt där endast vissa användare har tillgång till en specifik 

chatt. Meddelanden fungerar som en vanlig e-post men bara inom rummet. 

Det går alltså inte att skicka meddelande till andra personer än deltagarna i 

det specifika rummet. Här kan till skillnad från i diskussionsforumet och 

chatten enskild kommunikation ske.  

Det finns också en filhanterare i Blackboard som heter ”Mina filer” för de 

filer användaren laddar upp till Blackboard. Den fungerar i stort sett som 

filhanteraren på en vanlig dator. Filhanteraren kan nås både från ”Min 

Blackboard” (korridoren) och från varje rum. Det finns möjlighet att ladda 

upp filer både i diskussionsforumet och då meddelanden skickas. Det finns 

också möjlighet att göra en presentation av sig själv under fliken 

inställningar. Där kan även ett foto laddas upp om så önskas. I hjälpavsnittet 

finns det förklaringar till det mesta om det är någon del i Blackboards 

användning som är oklar eller om användaren vill ha tips på andra funktioner 

som finns i Blackboard. Hjälpfunktionen är också sökbar. Det finns också ett 

verktyg i Blackboard som heter ”Lärmoment”. Läraren kan välja detta 

verktyg som ett sätt att presentera kursmaterialet. Här kan det bland annat 

finnas instruktioner, litteratur, filmer och forum för diskussionsuppgifter. 

Navigeringen i Blackboard fungerar på så sätt att namnet på det rum du är 

inne i återfinns högst upp överallt på alla sidor i rummet. Under rumsnamnet 

visas sedan länkar som visar vilken väg användaren tagit för att komma fram 

till den aktuella sidan. Länkarna utgår alltid från rummets startsida och för 

varje sida som besöks läggs den nya sidans namn ut som ett fotspår, en så 

kallad ”brödsmulelänk”. Det går sedan att gå tillbaka samma väg genom att 

klicka på dessa fotspår. Länken ”Min Blackboard” tar användaren tillbaka till 

”korridoren”. Det finns också en lista till vänster i varje rum med alla verktyg 

som finns att tillgå i Blackboard, såsom diskussionsforum, meddelande, chatt, 

kalender etc. Klickar användaren på någon av dessa ikoner kommer personen 

direkt in på sidan för det aktuella verktyget. 
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4 Resultat och Analys 

Nedan presenteras svaren från enkätundersökningarna samt en 

sammanfattning av intervjuerna. Det sker här även en analys och ett 

resonemang kring resultatet från enkätundersökningarna och intervjuerna 

där de olika svaren jämförs. Resultat och analys från enkätundersökningen 

följer svaren från frågorna. Resultatet och analysen från intervjuerna följer 

endast den övergripande intervjumallen, själva texten är en sammanfattning 

av vad lärarna uppgav under intervjuerna. I detta kapitel återfinns också en 

analys och en utvecklad version över modellen COI där även hänsyn till den 

praktiska funktionaliteten tas. 

4.1 Studenternas enkätundersökning  

För att få en förståelse för vad studenter anser om att använda Blackboard 

som verktyg vid sina studier fick de svara på en enkätundersökning. Totalt 

har 47 studenter deltagit i undersökningen. För vissa svar finns endast en 

beskrivning av resultatet och för andra är en lite längre analys gjord beroende 

på frågans karaktär. Vissa av frågorna har korskörts i de fall det har ansetts 

vara av betydelse hur en enskild person har svarat på olika frågor. Vissa 

frågor har även jämförts med svaren från lärarnas enkätundersökning. Fråga 9 

i enkäten var en öppen fråga. Som alltid med öppna frågor resulterade det i 

många olika svar och kommenterar. Därför kommer det under denna fråga att 

vara en något längre redogörelse än för de andra frågorna. 

Fråga 1, Hur gammal är du?  

Mer än 50% av de som svarat är under 30 år, cirka 30% är mellan 30 och 45 

år och ett fåtal (15%) är över 45 år. Vilket stämmer väl överens med hur det 

brukar se ut i en studiemiljö. Det kanske något förvånande att det inte är fler 

mellan 30 och 45 år då det är många av respondenterna som läser på distans. 

På distansutbildningar brukar det vara ett något högre medelålderantal just 

för att det går att kombinera studier med arbete i högre utsträckning än vid 

campusutbildningar.  

Fråga 2, Är du man eller kvinna?  

66% av respondenterna var kvinnor och 34% var män. Det är alltså en något 

större andel kvinnor vilket stämmer ganska väl överens med hur 

könsfördelningen ser ut för distanskurserna. För campusutbildningen är det 

ungefär hälften män och hälften kvinnor men för distansutbildningarna är det 

en viss övervikt av kvinnliga studenter. 

Fråga 3, Vilken utbildningsform använder du Blackboard till? 
Som väntat används Blackboard till största delen för distansstudier. 92% 

använder Blackboard till distansstudier. Detta beror förmodligen på att de 

flesta som studerar på CIL läser på distans. De som läser en 

campusutbildning har inte använt Blackboard i mer än eventuellt ett par 

kurser och har troligtvis varit mindre benägna att besvara enkäten. Det kan 
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även vara så att de som läser en campusutbildning endast har använt 

Blackboard vid en enstaka distanskurs de har läst och då har angett 

alternativet distanskurser i enkäten. 

Fråga 4, Hur skulle du säga att ditt helhetsintryck av lärplattformar i 

allmänhet är? 
42% av de svarande har ett gott eller mycket gott intryck till Lärplattformar i 

allmänhet. 32% har ett neutralt intryck och 25% har ett dåligt eller mycket 

dåligt intryck till lärplattformar. Att 25% har ett dåligt eller mycket dåligt 

intryck till lärplattformar anser jag vara relativt högt med tanke på att de 

flesta respondenterna läser på distans och har alltså egentligen inget annat 

medium de kommunicerar genom förutom de få träffar som sker i Ljungby i 

början och i slutet av kurserna. I den enkätundersökning som genomfördes av 

Lind (2010) ställdes samma fråga till användare av lärplattformarna Moodle 

och Sakai. Av de som deltog i enkätundersökningen rörande Moodle ansåg 

72% att de hade ett bra till mycket bra helhetsintryck av lärplattformar i 

allmänhet, 11% valde att förbli neutrala och 16% ansåg deras helhetsintryck 

av lärplattformar är dåligt till mycket dåligt. Av de som deltog i 

enkätundersökningen rörande Sakai ansåg 45% att de hade ett bra till mycket 

bra helhetsintryck, 44% valde att förbli neutrala och 6% ansåg att deras 

helhetsintryck av lärplattformar är dåligt och ingen ansåg att det var mycket 

dåligt. 5% av de som deltog hade inte besvarat denna fråga. Jämfört med 

undersökningen som Lind (2010) utförde kan det konstateras att det är en 

ganska hög andel av respondenterna som har ett dåligt eller mycket dåligt 

intryck till lärplattformar i den här undersökningen. I enkäten för lärare i 

denna undersökning uppger samtliga lärare att de har ett bra eller neutralt 

intryck av lärplattformar.  

Fråga 5, Har du använt andra lärplattformar än Blackboard tidigare? 
De flesta, 74% har använt andra lärplattformar tidigare och kan således uttala 

sig om Blackboard står sig väl i konkurrensen.  

Fråga 6, Till vilken grad uppfyller Blackboard dina behov i förhållande 

till andra lärplattformar? 

Några stycken har svarat att de inte har använt sig av någon annan 

lärplattform än Blackboard men har sen även svarat på denna fråga, vilket är 

fel eftersom de omöjligt kan veta hur Blackboard är jämfört med andra 

lärplattformar. Ett par av de som svarat ja på föregående fråga har heller inte 

besvarat denna fråga. Därför kan endast 32 svar räknas med. Totalt tyckte 

därför 16% att Blackboard är bättre än genomsnittet, 53% ansåg inte att det 

var någon skillnad och 31% ansåg att Blackboard var sämre än genomsnittet. 

Fråga 7, Hur ofta är du inne på Blackboard? 

De flesta är inne på Blackboard minst någon gång i veckan, 26% varje dag. 

Ett fåtal (6%) är inne endast någon gång i månaden eller ännu mer sällan. De 

respondenter som svarat någon gång i månaden eller ännu mer sällan 
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använder förvånande nog Blackboard till distanskurser och inte till 

campuskurser som man skulle kunna tro.  

 

Fråga 8, Saknar du som student något hjälpmedel i Blackboard som 

skulle kunna underlätta för dig som student? 
Lite fler än hälften av respondenterna saknar något hjälpmedel i Blackboard.  

Fråga 9, Om ja på fråga 8, Vad? På denna fråga fick respondenterna ange 

vad de saknar i Blackboard. Den här frågan var frivillig och 25 respondenter 

valde att svara.  

Det var flera studenter som kommenterade själva användarvänligheten och 

gränssnittet som respondenterna tyckte borde förbättras. Några uppger att 

informationen borde vara mer strukturerad då Blackboard upplevs som något 

”rörig”. Lite mer överskådlighet och att det skulle finnas möjlighet att lägga 

upp egna länkar är saker som efterlyses. Ett slags mappträd föreslår en 

student skulle kanske göra Blackboard mer överskådlig och enklare att 

använda. En annan student tycker att den Blackboard som används har dåligt 

användargränssnitt och syftar då på att det inte går att navigera fritt utan att 

man måste ladda om hela sidor med info. Alla funktioner som Blackboard 

ska ha finns heller inte med, beroende på om läraren har tillåtit studenterna 

att använda dessa funktioner eller inte uppger samma student. Flera studenter 

har kommenterat att det är krångligt att ladda upp filer och att hitta i 

Blackboard. Något som bekräftas i studien som Royan (2010) utförde där det 

också fanns kommentarer om att det var krångligt att ta sig fram och tillbaka 

och att gränssnittet borde förbättras med enklare navigering. En annan 

student i den här enkäten tycker inte att det känns helt logiskt hur användaren 

rör sig mellan de olika delarna och därför skulle så kallade "tool tips" kunna 

underlätta. Överlag behöver Blackboard en bättre och tydligare struktur med 

färre antal val, samma material återfinns i dagsläget under fler än en 

huvudkategori. 

Det som verkar vara den i särklass viktigaste punkten som många av 

studenternas kommentarer handlar om är Blackboards mailfunktion. Flera 

efterfrågar en automatisk koppling av Blackboards mail och även att det 

kommer andra meddelanden och uppdateringar i Blackboard till studentens 

privata mail och/eller till studentmailen. Även sms-notifiering när något 

uppdateras på Blackboard efterlyses av en student. Någon tycker också det är 

konstigt att det inte går att använda Blackboards mail utanför Blackboards 

klassrum. En student skulle vilja se direkt om det har kommit nya 

meddelanden utan att behöva gå in på en specifik kurs och öppna inkorgen 

för att se det. Det borde enligt en annan student finnas bättre möjligheter att 

kommunicera med sin lärare och studenter som läser samma kurs istället för 

att skicka mail för att nå ut till alla ifall ändringar görs. Oftast behövs då 

enligt denna student andra plattformar som till exempel intranät etc. Även en 
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fungerande chattfunktion efterfrågas då den som finns idag anses vara för 

komplex och inte alltid fungerar. 

Kalendern i Blackboard är något som flera studenter vill ska användas mer. 

En kalender som uppdateras automatiskt där det står utsatt vad som ska göras 

i kursen till olika datum. Även möjlighet att visa studentens schema 

eftersöks. Anslagsfunktionen anses ologisk då det senaste anslaget ligger 

längst bak. Det efterfrågas en mer levande miljö där det informeras om 

aktiviteter och annat.  Även studenterna som Royan (2010) tillfrågade skulle 

vilja att universitetet gav ut mer information samt att det skulle vara bra om 

viss studentinformation såsom poäng, mail och schema visades i Blackboard. 

Andra funktioner som efterfrågas av flera studenter är möjligheten att titta på 

inspelade föreläsningar. Även möjlighet att dela dokument mellan 

gruppdeltagare är en funktion som efterfrågas. Då skulle det också vara bra 

om de olika versionerna av dokumentet också går att se samt möjlighet att 

kunna dela dokument i realtid, dvs. att två eller flera kan vara inne på samma 

dokument samtidigt är funktioner som en student efterfrågar. Någon slags 

indikation på att datorn ”tänker” så att användaren slipper undra om det 

händer något eller inte efterfrågas också. På det hela taget borde hela 

plattformen vara snabbare uppger en student. 

Några respondenter har även angett att Blackboard inte alltid fungerar som 

den ska. Blackboard vill bland annat installera en äldre version av java som 

studenten inte vill installera och studenten måste då stänga ner flera popup 

fönster för att komma vidare. För nya meddelanden tänds en grön stjärna i 

listan till vänster men den slocknar inte alltid när mailet är läst. En student 

uppger att funktionen att öppna pdf-filer direkt i webbläsaren fick dennes 

webbläsare att krascha flera gånger. 

Sedan har det även kommit några kommentarer om funktioner som 

respondenterna vill ta bort. Startsidan är enligt en student inte bra. Studenten 

vill bara ha reda på de kurser som denne går, inte alla som finns i 

programmet. Även funktionen att läsa pdf i webbläsaren är något som en 

student skulle vilja kunna välja bort. 

Fråga 10, Hur länge har du studerat vid CIL? 

Nästan 50% av de svarande har studerat på CIL i mer än 2 år. 17% läste för 

närvarande sitt andra år på CIL och 34% läste sitt första år. Så studenterna 

har överlag en relativt lång erfarenhet av att använda Blackboard. 

Fråga 11, Hur lång tid tog det för dig att lära dig att använda de 

grundläggande funktionerna i Blackboard, såsom till exempel att göra 

inlägg i diskussionsforumet? 
72% av de svarande lärde sig att använda de grundläggande funktionerna i 

Blackboard på mindre än 1 vecka. Det visar att Blackboard är relativt enkelt 

att lära sig. De 17% som tog mer än 2 veckor på sig att lära sig funktionerna 

var distansstudenter och inte campusstudenter som man kanske skulle kunna 
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tro. Det finns heller ingenting som tyder på att åldern spelar in. De som angav 

att det tagit mer än 2 veckor att lära sig var alla under 45 år. 6 personer var 

under 30 år och 2 personer var mellan 30 och 45 år.  Av de 6 personer som 

var över 45 år och svarade på undersökningen lärde sig 4 personer 

Blackboard på mindre än 1 vecka och för 2 personer tog det mellan 1 till 2 

veckor. Detta visar att åldern inte har någon inverkan på hur fort en individ 

lär sig att hantera Blackboard. Jag fick dock ett mail ifrån en student där hon 

skrev att hon fortfarande inte har lärt sig Blackboard just för att de knappt 

inte har använt Blackboard men att det alternativet inte fanns i enkäten. 

Därför kan det vara så att det är något missvisande då jag antar att hon har 

angett att det tagit mer än 2 veckor att lära sig Blackboard. 

Fråga 12, Hur användarvänlig upplever du att Blackboard är vad gäller 

funktioner och navigering? 
Cirka 30% anser att Blackboard är enkel eller mycket enkel att använda. 

Ungefär 40% har angett att Blackboard varken är svår eller enkel att använda. 

Cirka 30% anser att Blackboard är svår eller mycket svår att använda. Detta 

är något förvånande eftersom de flesta lärde sig att använda Blackboard på 

mindre än en vecka. Det finns viss korrelation mellan hur fort respondenten 

lärde sig använda Blackboard och om de tycker att Blackboard är enkel eller 

svår att använda. Av de som uppgav att det tog mer än 2 veckor att lära sig 

har alla förutom en respondent angett att Blackboard är svår eller mycket svår 

att använda. Endast en person har angett att Blackboard är mycket enkel att 

använda och den personen lärde sig Blackboard på mindre än en vecka. I den 

undersökning som Royan (2010) gjorde framgår det att studenterna tycker att 

det är relativt enkelt att använda Blackboard men de studenter som inte har 

någon tidigare erfarenhet av lärplattformar tycker att det är något svårare. 

Någon sådan korrelation kan inte ses i denna studie. Det verkar inte spela 

någon roll om respondenten har använt andra lärplattformar än Blackboard 

tidigare. 

Fråga 13, Upplever du att du har fått information om hur Blackboard 

fungerar?  
Den här frågan visade att hela 64% av respondenterna inte har fått all 

information om Blackboard som de behöver. 32% uppger att de inte har fått 

någon information alls. Viss korrelation kan ses mellan denna fråga och fråga 

12. Alla som anger att de tycker att Blackboard är mycket svår att använda 

uppger även att de inte har fått all information de behöver. Alla som lärde sig 

Blackboard på mer än 2 veckor har angett de inte har fått någon information 

eller endast viss information. Av de 36% av respondenterna som uppger att 

de har fått all information de behöver tycker majoriteten att Blackboard är 

enkel eller mycket enkel att använda. Endast 4% av dessa anser att 

Blackboard är ganska svår att använda. Alla studenter som Royan (2010) 

frågade påpekade att de inte har fått någon eller inte tillräcklig information 

om hur Blackboard fungerar.  

 



 

  29 
 

 

Fråga 14, Vet du vart du vänder dig om du har några frågor om 

Blackboard? 

Nästan 60% vet inte vart de ska vända sig för att få information om 

Blackboard. Detta är kanske något som CIL bör titta närmare på och 

informera om. Jag vet att det kommer ut information när du börjar på CIL 

men uppenbarligen är detta inte tillräckligt eftersom flera studenter upplever 

att de inte har fått all information de behöver och heller inte vet vart de ska 

vända sig för att få hjälp. Hela 25% har svarat att de inte har fått någon 

information på föregående fråga och sedan att de inte vet vart de ska vända 

sig. 22% uppger att de har fått viss information men inte tillräckligt och 

sedan svarat att de inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp. 

Fråga 15, Vad anser du om lärarnas förmåga att förmedla kunskap över 

Blackboard i förhållande till undervisning i vanligt klassrum? 

De allra flesta, 55% anser att lärarnas förmåga att förmedla kunskap över 

Blackboard varken är bra eller dålig. 20% anser att den är bra och ingen 

tycker att den är mycket bra. Cirka 25% totalt tycker att lärarnas förmåga att 

förmedla kunskap över Blackboard är dålig eller mycket dålig. 

Fråga 16, Anser du att du kan tillgodogöra dig kunskaperna som 

förmedlas via Blackboard i kurserna du läser? 

Hela 80% tycker att de kan tillgodogöra sig kunskaperna ganska bra. Ingen 

tyckte att det var lika bra som vid undervisning i ett klassrum, något som 

även bekräftas i intervjuerna med lärarna där även de anser att det är lättare 

att undervisa i ett klassrum. 20% anser inte att de kan tillgodogöra sig 

kunskaperna som förmedlas via Blackboard. Viss korrelation kan ses mellan 

denna fråga och fråga 15. De studenter som inte anser att de kan tillgodogöra 

sig kunskaperna tycker i samtliga fall att lärarens förmåga att förmedla 

kunskap är antingen mycket dålig eller varken bra eller dålig. Vid jämförelse 

åt andra hållet är dock korrelationen inte riktigt lika klar. Det finns flera som 

tycker att lärarens förmåga att förmedla kunskap är dålig eller mycket dålig 

men som ändå tycker att de kan tillgodogöra sig kunskaperna ganska bra. 

Dock så tycker samtliga studenter som har angett att lärarens förmåga att 

förmedla kunskap är bra att de också kan tillgodogöra sig kunskaperna 

ganska bra. 

Fråga 17, Vad är ditt helhetsintryck av Blackboard i allmänhet? 

45% anser att Blackboard varken är bra eller dålig, 26% tycker att 

Blackboard är bra och 30% tycker att Blackboard är dålig eller mycket dålig. 

Jämförs dessa svar med svaren på fråga 4, vad respondenten anser om 

lärplattformar i allmänhet så är dessa siffror inte så bra. På fråga 4 svarade 

42% att de har ett gott eller mycket gott intryck till Lärplattformar i 

allmänhet. 32% har ett neutralt intryck och 25% har ett dåligt eller mycket 

dåligt intryck till lärplattformar. Något som också bekräftas i fråga 6 där 31% 

anser att Blackboard är sämre än genomsnittet.  
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4.2 Lärarnas enkätundersökning 

För att få en förståelse för vad lärare anser om att använda Blackboard som 

verktyg i sin undervisning fick de svara på en enkätundersökning. Totalt har 

sju lärare deltagit i undersökningen. Precis som för studenternas 

enkätundersökning finns det för vissa svar finns endast en beskrivning av 

resultatet och för andra är en lite längre analys gjord beroende på frågans 

karaktär. Även för denna analys har vissa av frågorna korskörts. Vissa frågor 

har även jämförts med svaren från studenternas enkätundersökning.  

Fråga 1, Är du man eller kvinna? 

Något förvånande är även i den här enkäten de flesta av respondenterna 

kvinnor, hela 71%. Av de tillfrågade var 60% män och 40% kvinnor. 

Fråga 2, Vilken utbildningsform använder du lärplattformen till? 

De flesta använder Blackboard till både campus och distanskurser. Något 

som var väntat eftersom de flesta lärare undervisar i båda 

utbildningsformerna. Ingen använder Blackboard till endast campuskurser. 

Fråga 3, Hur skulle du säga att ditt helhetsintryck av lärplattformar i 

allmänhet är? 

57% anser att lärplattformar i allmänhet är bra. 43% tycker inte att de varken 

är bra eller dåliga. Ingen tycker att de är dåliga. Detta visar att lärare verkar 

vara mer positiva till lärplattformar än studenter där endast 42% av de 

svarande har ett gott eller mycket gott intryck till lärplattformar och där hela 

25% har ett dåligt eller mycket dåligt intryck av lärplattformar.  

Fråga 4, Har du använt andra lärplattformar än Blackboard tidigare? 

Samtliga respondenter har använt andra lärplattformar tidigare.  

Fråga 5, Till vilken grad uppfyller Blackboard dina behov i förhållande 

till andra lärplattformar? 

De flesta av respondenterna anser att Blackboard är likställd med de 

lärplattformar de använt tidigare. En respondent anser att Blackboard är 

bättre och en anser att Blackboard är sämre. 

Fråga 6, Hur ofta är du inne på Blackboard? 

Nästan alla (86%) är inne ungefär en gång i veckan. En av respondenterna är 

endast inne en eller ett par gånger i månaden.  

Fråga 7, Saknar du som lärare något hjälpmedel i Blackboard som 

skulle kunna underlätta för dig i din undervisning? 

71% uppger att de saknar något verktyg i Blackboard. 

Fråga 8, Om ja på fråga 7 vad? 

Här fick respondenterna ange vad de saknar i Blackboard. Fem respondenter 

uppgav i föregående fråga att de saknade något hjälpmedel i Blackboard. Det 

var frivilligt att ange vad och fyra respondenter valde då att svara på denna 

fråga.  
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En lärare efterfrågade en användbar guide/support för personer som inte 

använder Blackboard så ofta. En annan kommentar var att det skulle finnas 

möjlighet till större interaktivitet. De andra två kommentarerna handlade om 

betygsättning. Att vid gruppredovisning av rapporter kunna sätta betyg som 

ges till alla de medverkande studenterna istället för som nu då läraren är 

tvungen att sätta betyg för var och en. Även examinationsunderlag och 

möjlighet att skicka inlämningsuppgifter och uppsatser till plagiatkontroll 

genom Blackboard är något som efterfrågas. 

Fråga 9, Hur många år har du använt Blackboard i din undervisning?  
71% av lärarna har använt Blackboard i mindre än 2 år vilket betyder att de 

överlag har kortare erfarenhet av Blackboard än studenterna där nära 50% 

hade använt Blackboard längre än 2 år. Dock har resterande 29% av lärarna 

använt Blackboard i mer än 3 år. 

Fråga 10, Hur lång tid tog det för dig att lära dig de grundläggande 

funktionerna i Blackboard, såsom till exempel att publicera dokument? 
De flesta lärde sig de grundläggande funktionerna på mindre än en vecka. 

Detta tyder på att funktionerna i Blackboard verkar vara relativt enkla att lära 

sig även för lärare som har något fler funktioner de måste behärska såsom att 

öppna upp diskussionsforum etc. För 14% tog det 1-2 veckor och för 14% tog 

det mer än 2 veckor.  

Fråga 11, Hur användarvänlig upplever du att Blackboard är vad gäller 

funktioner och navigering? 

Hela 43% tycker att Blackboard är ganska svår att använda. Det verkar dock 

inte ha någonting att göra med hur lång tid det tog att lära sig Blackboard. 

Den som angav att det tog mer än två veckor att lära sig Blackboard tycker 

inte att Blackboard är varken svår eller enkel att använda. Av de som har 

angett att Blackboard är ganska svår att använda har två stycken lärt sig 

Blackboard på mindre än en vecka. 43% tycker att Blackboard är ganska 

enkel att använda och 14% anser att Blackboard varken är svår eller enkel att 

använda. 

Fråga 12, Upplever du att du har fått information om hur Blackboard 

fungerar? 

Även i den här enkäten upplever majoriteten att de inte har fått tillräcklig 

information. 29% har inte fått någon information och 43% uppger att de har 

fått viss information men inte tillräckligt. Endast 28% anser att de har fått all 

information de behöver. Här finns en tydlig koppling till hur enkel 

respondenterna tycker att Blackboard är att använda. Alla som tycker att 

Blackboard är ganska svår att använda uppger att de inte har fått den 

information de behöver, två svarade att de inte fått någon information alls. I 

de intervjuer Garrote et al (2007) genomförde kom det också fram att de 

flesta som deltog i intervjuerna ville ha mer utbildning och stöd för att kunna 

använda lärplattformar fullt ut. Även om det inte handlar om samma 

lärplattform så kan paralleller ändå dras, det verkar som att det är ett utbrett 
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problem att användare av lärplattformar inte anser att de har fått tillräcklig 

information och utbildning i hur den lärplattform de använder fungerar. 

Fråga 13, Vet du vart du vänder dig om du har några frågor om 

Blackboard? 
Däremot vet de flesta lärare vart de ska vända sig om de vill ha mer 

information om Blackboard. Dock var det en som inte visste det och samma 

person uppgav också att han/hon inte fått någon information om Blackboard.  

Så det kan vara så att det behövs mer upplysning inom detta område även för 

lärare. 

 

Figur 4.1, Studenternas svar om förmågan Figur 4.2, Lärarnas svar om förmågan att 

att förmedla kunskap via Blackboard förmedla kunskap via Blackboard 

 

Fråga 14, Vad anser du om din förmåga att förmedla kunskap över 

Blackboard i förhållande till undervisning i vanligt klassrum?  
Endast en lärare tyckte att det fungerade bra att förmedla kunskap över 

Blackboard. Två personer (cirka 30%) var neutrala och fyra personer (55%) 

kände att deras förmåga att förmedla kunskap över Blackboard var dålig eller 

mycket dålig. Ett resultat som visar en något mer negativ bild än den som 

studenterna angivit där de allra flesta är neutrala och hela 20% anser att 

lärarnas förmåga att förmedla kunskap över Blackboard är bra. 25% av 

studenterna anser att lärarnas förmåga är dålig eller mycket dålig. Ett tal som 

visserligen är ganska högt men som ter sig ganska bra i jämförelse med vad 

lärarna själva tycker. 

Fråga 15, Anser du att studenterna tillgodogör sig kunskaperna som 

förmedlas via Blackboard? 

En lärare (14%) ansåg att det fungerar lika bra som vid vanligt klassrum. 

Dock var det inte samma lärare som ansåg att dennes förmåga att förmedla 

kunskap var bra. De allra flesta, nästan 60% tycker ändå att det fungerar 

ganska bra. Två av respondenterna (29%) tycker inte att det fungerar särskilt 

bra. Dessa två anser också att deras förmåga att förmedla kunskap är dålig 

eller mycket dålig. Detta stämmer ganska väl överens med resultatet från 

studentenkäten där 80% anser att de kan tillgodogöra sig kunskaperna ganska 

bra. 
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Fråga 16, Vad är ditt helhetsintryck av Blackboard i allmänhet? Svaren 

här stämmer bra överens med vad respondenterna anser om lärplattformar i 

allmänhet. Ingen tycker att Blackboard är dålig, 43% tycker att Blackboard är 

bra och 57% tycker varken att Blackboard är bra eller dålig. Det är alltså en 

något mer positiv respons från lärare jämfört med studenterna där endast 26% 

tycker att Blackboard är bra, 45% anser att Blackboard varken är bra eller 

dålig och 30% tycker att Blackboard är dålig eller mycket dålig.  

4.3 Intervjuer 

För att få en djupare kunskap om vad lärare egentligen anser om att använda 

Blackboard i sin undervisning intervjuades tre lärare. En av dessa lärare ville 

vara anonym och för att göra uppsatsen enhetlig är därför ingen av de tre 

lärarna omnämnd med sitt namn. Det anses heller inte tillföra studien något 

att offentliggöra de lärare som medverkade i intervjun. De tre lärarna 

kommer därför fortsättningsvis att kallas intervjuperson A, B och C. 

4.3.1 Allmänt om intervjupersonerna 

Intervjupersonerna har en något varierande erfarenhet av Blackboard. 

Intervjuperson A har använt Blackboard i ungefär ett år och 

intervjupersonerna B och C i mellan tre och fyra år. Det skiljer sig också 

något i hur ofta de olika intervjupersonerna använder Blackboard, dock har 

alla tre så pass mycket erfarenhet att de känner att de kan uttala sig om 

Blackboard och dess funktioner.  

Blackboard används av intervjupersonerna framförallt till distanskurserna 

men i viss mån också till campuskurser. Hur mycket Blackboard används 

varierar något mellan olika lärare. Alla intervjupersonerna använder 

Blackboard till att lägga upp kursmaterial såsom föreläsningar, scheman och 

annat som studenterna behöver ta del av. De sköter även inlämningsuppgifter 

från studenterna via Blackboard. Däremot skiljer det mellan de olika 

intervjupersonerna hur mycket de använder andra funktioner såsom 

diskussionsforum och chatt. Någon använder dessa funktioner väldigt 

frekvent medan en annan inte använder dessa verktyg alls ofta. Det beror 

också mycket på hur många studenter som deltar i kursen vilka verktyg som 

intervjupersonerna tycker fungerar bäst. 

4.3.2 Att undervisa via Blackboard 

Alla intervjupersonerna är överens om att det är svårare att undervisa på 

distans och då via Blackboard än att undervisa öga-mot-öga i ett klassrum. 

Vid undervisning via Blackboard måste man tänka på att hålla mer kontakt 

med studenterna, flera av intervjupersonerna uppger att de även använder 

andra program såsom Adobe Connect, Skype, MSN etc. då de inte anser att 

Blackboard fyller alla behov vad gäller kommunikationen med studenterna. I 

ett klassrum har läraren direktkontakt med studenterna och kan då se hur det 
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som sägs uppfattas av studenterna. Det blir också en helt annan återkoppling i 

ett klassrum, studenterna kan direkt fråga om det är något de inte förstår. För 

att överbygga detta problem vid undervisning via Blackboard behöver läraren 

ha snabb återkoppling så det framgår så fort som möjligt om studenterna har 

förstått vad som menas. Dock kan det vara svårt att ha en dialog i bara text, 

det går så mycket snabbare om man kan prata. Det blir en helt annan 

pedagogik vid distansstudier och läraren måste anpassa sitt sätt att lära ut så 

att det passar till distansstudier säger intervjuperson A. Problemet med 

direktkontakt vid distansstudier går att komma runt om undervisning istället 

sker via lärcentra, men då försvinner fördelen med att vid distansstudier 

kunna studera den tid på dygnet som passar den enskilda studenten. 

Vid undervisning på distans och då via Blackboard behöver kursen vara mer 

planerad än vid campusstudier. Läraren tvingas vara mer strukturerad och ha 

hela kursen planerad innan start då det inte är så enkelt att ändra efterhand i 

en distanskurs, i en campuskurs kan du som lärare vara mer flexibel. Detta 

ser dock lärarna i viss mån som något positivt då det är bra att vara tvungen 

att tänka till och utvecklas som lärare. Det blir också bättre dokumentation då 

Blackboard används. Att Blackboard används vid inlämningsuppgifter av 

studenterna ses också som positivt då studenterna på så sätt får möjlighet att 

se och kommentera varandras arbeten vilket många studenter också gör. 

Även frågor som studenter ställer kan läggas upp på Blackbord med svar som 

då alla studenter kan se. 

Det som saknas av alla de tre intervjupersonerna då de har undervisning via 

Blackboard är just interaktionen och möjligheten för studenterna att ställa 

frågor som läraren kan svara på omedelbart. I ett klassrum finns det också 

möjlighet att ta tavlan till hjälp och skriva och rita för att förklara. 

”Den pedagogiska friheten saknar jag. Att du kan göra inlägg 

på tavlan och så vidare beroende på vilka frågor som kommer 

upp under lektionen.”(Intervjuperson A) 

Finns det då någon del med att undervisa via Blackboard som är bättre än att 

undervisa i ett klassrum? På den frågan råder lite delade meningar. 

Intervjuperson A svarar bestämt nej på denna fråga. Intervjuperson A 

använder mest Blackboard för att dela ut material och tycker att det är bra att 

på framförallt distanskurserna ha all information samlat på en gemensam 

plattform, men det slår ändå inte undervisning i ett klassrum. Intervjuperson 

B anser att det finns en fördel med Blackboard gentemot undervisning i ett 

vanligt klassrum och det är att alla arbeten och inlämningsuppgifter som görs 

och läggs upp på Blackboard är transparenta. Så alla studenter kan se 

varandras arbeten och kan ge feedback till varandra, istället för som vid en 

campuskurs där oftast bara läraren får tillfälle att läsa och kommentera 

studenternas arbeten. Intervjuperson C tycker även att det är smidigt att lägga 

ut frågor och svar på Blackboard så slipper samma fråga komma flera gånger. 
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Även att det blir bättre planering och dokumentation är något som uppskattas 

av intervjuperson C. 

4.3.3 Studenter och Blackboard 

På frågan om studenter tar till sig kunskaperna på ett bra sätt vid 

undervisning via Blackboard går åsikterna helt isär. Intervjuperson A anser 

inte att en distansstudent som läser hela kursen över Blackboard har 

möjlighet att få lika mycket input som en campusstudent. Interaktionen 

saknas vid distansstudier och intervjuperson A tror att studenten lär sig 

mycket genom diskussioner och frågestunder i klassrummet, därför tror han 

att en campusstudent lär sig mycket mer. Intervjuperson B är av en annan 

åsikt. De flesta distansstudenter är ofta äldre och har kanske ett arbete vid 

sidan om eller i alla fall har arbetat i några år.  

”De vet varför de läser och är oftast mer seriösa och tar till sig 

kurserna på ett annat sätt.” (Intervjuperson B)  

De ser helt enkelt till att få ut så mycket som möjligt av kursen. Men det 

beror på människorna och inte direkt på Blackboard även om det är 

Blackboard som är det verktyg som används. Intervjuperson C tror att det 

beror på studenten. Det finns distanskurser där studenter har varit 

jättemotiverade och som då tar till sig kunskapen på ett bra sätt. Men det 

finns även studenter på distans som inte alls är så motiverade och då får de 

svårare att hänga med än om de skulle ha läst en campuskurs. Det är svårt 

med den sociala samvaron för distansstudenter som nästan uteslutande sker 

över Blackboard. Det är även en begränsning att bara kunna lära ut genom 

text. Vid en campuskurs kan du ju lära ut med både tal, text och kroppsspråk.  

Intervjupersonerna fick svara på frågan om de tror att studenter får bättre 

eller sämre betyg vid distansutbildning via Blackboard än vid en 

campusutbildning. De tyckte alla tre att det var svårt att jämföra då det är så 

pass olika examinationssätt. Det är mer vanligt med inlämningsuppgifter och 

uppsatser vid distansstudier medan det oftast är regelrätta tentor som används 

som examinationssätt vid campuskurser. Intervjuperson C refererade till 

Elbaum et al (2002) där det står att distansstudenter läser i en långsammare 

takt än vid campuskurser. Detta för att man brukar kombinera 

distansutbildning med arbete eller med andra studier och då inte har så 

mycket tid som en campusstudent. Detta är något som man som lärare bör 

tänka på när man har distanskurser och lägga upp kursen efter det. 

Intervjuperson B trodde att betygen nog är något högre för distansstudenter 

än för campusstudenter då distansstudenterna är mer motiverade än 

campusstudenterna. Intervjuperson A tror dock att betygen kanske är lite 

snällare vid en distanskurs än vid en campuskurs. En student som läser en 

campuskurs lär sig nog mer än om han skulle ha läst kursen på distans.  
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4.3.4 Diskussionsforum 

De tre intervjupersonerna har olika erfarenheter av diskussionsforumet i 

Blackboard. Intervjuperson A använder inte diskussionsforumet så mycket då 

han inte tycker att studenterna har deltagit i så mycket diskussioner. Han har 

dock aldrig haft några obligatoriska diskussionstrådar på Blackboard i någon 

av sina kurser. Intervjuperson B anser däremot att diskussionsforumet 

används frekvent av studenterna även i de fall där inte diskussionstrådarna är 

obligatoriska. Intervjuperson C säger att det beror lite på vilka studenter det 

handlar om hur aktiva de är i diskussionsforumet. Studenterna vid CIL som 

läser på distans är mycket aktiva och deltar aktivt i diskussioner även om det 

inte är obligatoriskt. De studenter som läser i Växjö är inte alls lika duktiga 

på att delta i diskussionerna över Blackboard. Det tror hon har att göra med 

att studenterna i Växjö inte använder Blackboard så mycket, så de är inte så 

duktiga på att använda de olika funktionerna i Blackboard. Men också för att 

många av de studenter som läser distanskurser i Växjö också är 

campusstudenter så de får kontakten med andra studenter ändå. CIL- 

studenterna får ju i princip all sin interaktion med andra studenter via 

Blackboard. 

Alla intervjupersonerna är dock eniga om att diskussionsforumet är ett bra 

verktyg som kan underlätta för studenter som är lite mer blyga att komma till 

tals. Visserligen tror intervjupersonerna att de som är blyga i ett klassrum 

även är blyga i Blackboard. Är en person blyg i sin personlighet är han/hon 

det oavsett medium. Men det kan ju underlätta om det framförallt är att vara i 

blickfånget som studenten inte gillar. Eftersom man inte vet vilken individ 

som döljer sig bakom ett visst namn så blir ju studenten lite anonym och 

kanske vågar ta för sig lite mer. Men det är nog inte bara anonymiteten som 

avgör. I ett klassrum kan du alltid gömma dig i gruppen och bara flyta med, 

där får alla sin roll. I en distanskurs måste du själv ”prata” om du vill ha 

något sagt säger intervjuperson A. 

4.3.5 Blackboard nu och i framtiden 

Alla intervjupersonerna uppger att de har talat med andra lärare och med IT-

supporten om hur Blackboard bäst kan utnyttjas. Intervjuperson B har gått en 

kurs i hur man använder Blackboard som IT-avdelningen anordnade. Där 

handlade det mest om funktionerna i Blackboard men den handlade också om 

hur man lär ut via Blackboard. Intervjuperson C uppger att de har seminarium 

med jämna mellanrum om hur man på bästa sätt lär ut på distans. Något som 

är positivt vid jämförelse av studien som Garrote et al (2007) genomförde där 

det inte var alls vanligt att lärarna förde en diskussion sinsemellan om hur 

den lärplattform de använder bäst kan utnyttjas. 

På den sista frågan, tror du att lärplattformar såsom Blackboard blir 

nödvändigt för alla lärare och studenter att använda i framtiden svarade alla 

ja. Intervjuperson B svarade ja men att det finns begränsningar i Blackboard, 



 

  37 
 

såsom begränsningar i hur stora filer du kan lägga upp så han kommer säkert 

att använda Blackboard mer men det finns alltid andra program och medier 

som han måste använda sig av då Blackboard inte räcker till. Intervjuperson 

A tror att det kommer vara nödvändigt för distansstudenter men inte för 

campusstudenter. Där används Blackboard mest för att lägga upp Power 

Point presentationer och de kan man förmedla på annat sätt än via 

Blackboard. Intervjuperson C tror att det kommer vara nödvändigt för alla, 

även för campusstudenter.  

”Man behöver ju ha något ställe där man delar information och 

lägger ut frågor, svar och uppgifter”. (Intervjuperson C)  

4.4 Teoretisk modell vs praktisk användning 

Modellen COI som skapades av Garrison et al (2000) visar att samspelet 

mellan ”social närvaro, ”undervisningsnärvaro” och ”kognitiv närvaro” och 

hur väl de fungerar ger den totala upplevelsen av utbildningen. Modellen 

beskriver hur inlärningen påverkas på ett teoretiskt plan men jag tror att en 

faktor som skulle kunna kallas praktisk närvaro (Practical Presence) skulle 

göra modellen mer komplett. Att lägga till pratisk närvaro i bakgrunden som 

utgör basen för de andra faktorerna. Det måste inom varje område finnas en 

praktisk funktionalitet för att användarna ska känna sig tillfreds med det 

verktyg som används. Faktorn undervisningsnärvaro nuddar vid ämnet 

pratisk funktionalitet vid val av organisation, presentation av kurinnehåll och 

utveckling av kursaktiviteter. Men faktorn praktisk funktionalitet är så pass 

viktig att den bör finnas som en bas för hela modellen.  

Det har visat sig vid enkätundersökningen och vid intervjuerna, att även om 

vissa funktioner finns i Blackboard som i teorin gör att någon faktor ökar så 

används inte funktionen då den anses svår eller tidskrävande att använda. Det 

gäller till exempel kalenderfunktionen som i teorin skulle kunna vara ett bra 

verktyg för att presentera kursaktiviteter för deltagarna men som i dagsläget 

inte används. Flera respondenter uppger också att de inte vet hur de använder 

alla funktioner i Blackboard vilket gör det svårt för dessa deltagare att ta till 

sig den kunskap som teorin visar att de inte alls ska ha några problem med. 

Det går att kombinera abstrakta teorier med praktisk funktionalitet men just 

den praktiska närvaron behöver finnas med redan från början för att 

förebygga att problem uppkommer i ett senare skede (se figur 4.3). 
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5 Diskussion  

Nedan återkopplas enkätundersökningarna och intervjuerna till de 

frågeställningar som studien utgick ifrån och syftet som fanns med arbetet i 

en avslutande diskussion. Här sker en diskussion över hur användandet ser ut 

i Blackboard och vilka uppfattningar användarna har om Blackboard. 

Kapitlet tar också upp vad användarna tycker om Blackboard jämfört med 

andra lärplattformar och jämfört med undervisning i vanligt klassrum. 

Kapitlet avslutas med att diskutera frågan om användarna har tillräcklig 

kunskap om Blackboard och om de saknar några verktyg eller funktioner. 

5.1 Användandet i Blackboard 

Det är en något högre andel kvinnor som svarat på enkäten och av 

studenterna så är majoriteten under 30 år, ett fåtal är över 45 år. De flesta 

studenter som svarat på enkäten använder Blackboard framförallt vid 

distansstudier, några stycken använder Blackboard vid campusstudier och två 

studenter använder Blackboard vid både distans- och campusstudier. Det är 

fler studenter som läser på distans vid CIL än som läser ett campusprogram 

men jag tror dock att detta resultat är något missvisande, så få 

campusstudenter är det inte. Det är 32 campusstudenter och cirka 75 

distansstudenter som läser på CIL. Den troligaste förklaringen till det här 

resultatet är att distansstudenterna har varit mer benägna att svara på enkäten 

då de använder Blackboard i högre utsträckning än campusstudenterna. Sen 

kan det även vara så att vissa av campusstudenterna endast har använt 

Blackboard vid någon distanskurs som de har läst och då har kryssat i 

distansstudier. De flesta av lärarna använder Blackboard till både distans- och 

campuskurser och de flesta av respondenterna, både lärare och studenter är 

inloggade på Blackboard minst någon gång i veckan. En fjärdedel av 

studenterna är till och med inloggade dagligen.  Endast ett fåtal är inloggade 

någon gång i månaden. Min erfarenhet av Blackboard säger mig dock att 

någon gång i månaden inte är tillräckligt vid de flesta distanskurser så jag tror 

att de respondenter som angett det som svar troligtvis kommer att använda 

Blackboard oftare i framtiden om de läser fler kurser med Blackboard som 

verktyg. 

5.2 Användarnas uppfattning om Blackboard 

Lärare och studenter har något skilda åsikter om Blackboard. Studenter har 

en något mer negativ bild av Blackboard än vad lärarna som svarat på 

enkäten har. 30% av studenterna har ett dåligt eller mycket dåligt intryck av 

Blackboard medan ingen av lärarna anser att Blackboard är dålig. Ett svar 

som är något oroande då de flesta av studenterna läser sina kurser helt genom 

Blackboard. 26% av studenterna och 43% av lärarna har ett bra intryck av 

Blackboard men ingen av varken studenterna eller lärarna har ett mycket bra 

helhetsintryck av Blackboard. På frågan om hur användarvänlig Blackboard 
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är vad gäller funktioner och navigering har 43% av lärarna och 32% av 

studenterna uppgett att de tycker att Blackboard är svår att använda. Något 

som också togs upp av flera respondenter vid frågan om det är något de 

saknar i Blackboard. Det var flera respondenter som då kommenterade 

användarvänligheten och gränssnittet som de inte var helt nöjda med. Mer 

överskådlighet och enklare att använda var något som eftersöktes av flera 

respondenter. Här skulle kanske mer utbildning i Blackboards funktioner 

kunna hjälpa till så att fler studenter upplever att Blackboard är enklare att 

använda. Det skulle kanske även göra att helhetsintrycket av Blackboard blev 

bättre. Då de flesta studenter använder Blackboard ganska frekvent är det ju 

viktigt att de känner sig bekväma med att använda Blackboard och dess olika 

funktioner. 

5.3 Blackboard i förhållande till andra lärplattformar 

Blackboard ses för majoriteten av respondenterna, 70% av lärarna och 53% 

av studenterna som likvärdig med andra lärplattformar. Av studenterna är det 

sedan nästan dubbelt så många som tycker att Blackboard är sämre än 

genomsnittet än som tycker att Blackboard är bättre, 31% anser att 

Blackboard är sämre än genomsnittet och 16% anser att Blackboard är bättre. 

För lärarna ser svaren lite annorlunda ut. Här är det lika många som tycker att 

Blackboard är sämre som tycker att Blackboard är bättre, 15%. Detta visar på 

att studenter har en mer negativ uppfattning av Blackboard jämfört med andra 

lärplattformar än vad lärarna har, en bild som också bekräftas vid frågan om 

vad användarna tycker om Blackboard som helhet. Det är dock oklart varför 

lärarna har en mer positiv bild av Blackboard än vad studenterna har. En 

förklaring skulle kunna vara att de rent fysiskt befinner sig nära andra lärare 

och IT-administration som kan hjälpa till vid behov. Detta antagande är dock 

inte bekräftat utan det kan också vara andra anledningar. Vid en fördjupad 

studie skulle det vara intressant att gå närmare in på varför åsikterna skiljer 

sig så pass mycket mellan studenter och lärare. Klart är i alla fall att de flesta, 

både studenter och lärare anser att Blackboard är likvärdig med andra 

lärplattformar som används i Sverige idag. 

5.4 Blackboard i förhållande till klassrumsundervisning 

22 % av studenterna tycker att lärarnas förmåga att förmedla kunskap över 

Blackboard är bra. Lite fler än hälften av studenterna anser att lärarnas 

förmåga varken är bra eller dålig, 25% totalt tycker att den är dålig eller 

mycket dålig. Däremot tycker hela 80% att de kan tillgodogöra sig 

kunskaperna ganska bra även om ingen tycker att Blackboard kan mäta sig 

med undervisning öga-mot-öga i ett klassrum. De 20% av studenterna som 

inte anser sig kunna tillgodogöra sig kunskaperna anser också i samtliga fall 

att lärarens förmåga att förmedla kunskap antingen är mycket dålig eller 

varken bra eller dålig. Att det är 20% av studenterna som inte anser sig kunna 

tillgodogöra sig kunskaperna kan tyckas vara ett relativt högt antal men en 
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ännu högre andel på lärarenkäten; 29%, ansåg att studenterna inte kan 

tillgodogöra sig kunskaperna särskilt bra. Det var även en mycket högre 

andel av lärarna som ansåg att deras förmåga att förmedla kunskap via 

Blackboard i förhållande till undervisning i vanligt klassrum var dålig eller 

mycket dålig, totalt 57%. Endast 14% ansåg att den var bra. Så sammantaget 

har lärare och studenter en liknande uppfattning om huruvida studenter tar till 

sig kunskapen som förmedlas men lärarna har en mer negativ uppfattning om 

sin egen förmåga än vad studenterna anser att de faktiskt har. Ett resultat som 

visar på att lärarnas undervisning över Blackboard är bättre än vad de själva 

tror.  

5.5 Användarnas kunskap om Blackboard 

Enkätundersökningen visar att alarmerande många studenter och lärare inte 

har tillräcklig kunskap om Blackboard och vet heller inte vart de ska vända 

sig för att få information. Hela 64% av respondenterna i studentenkäten 

uppger att de inte har fått all information om Blackboard som de behöver. 

Royan (2010) fick i sin undersökning också fram att alla studenter hon 

frågade inte har fått någon eller inte tillräcklig information om hur 

Blackboard fungerar. Även lärarna upplever att de inte har fått tillräcklig 

information. 43% av lärarna svarade att de inte fått tillräcklig information och 

29% uppger har inte fått någon information. Det finns en tydlig koppling med 

hur enkel respondenterna tycker att Blackboard är att använda. De som tycker 

att Blackboard är svår att använda uppger i regel också att de inte har fått 

tillräcklig information om hur Blackboard fungerar. Jag vet att det kommer 

hem ett häfte med instruktioner för hur Blackboard används och att det även 

finns en manual på Linnéuniversitetets hemsida, men eftersom så pass många 

uppger att de inte har fått någon eller endast lite information är dessa två 

källor inte tillräckligt. 

Något oroväckande är att nästan 60% av studenterna heller inte vet vart de 

ska vända sig för att få information om Blackboard. Dock vet de flesta av 

lärarna vart de ska vända sig för att få information om Blackboard. Detta 

visar att det nog har kommunicerats ut bättre till lärarna än till studenterna 

vart någonstans hjälp finns att få vid behov. Dock visste inte alla lärarna 

heller vart någonstans de ska vända sig så det finns kanske ett behov mer 

information både till studenter och till lärare. 

5.6 Avsaknad av verktyg och funktioner i Blackboard 

Den här frågan var det många respondenter som hade kommentarer om. Det 

var ett brett spektra av kommentarer som handlade om de flesta av 

Blackboards funktioner. Vissa kommentarer handlade om förändringar av 

funktionerna i Blackboards mjukvara och vissa handlade mer om strukturen 

och hur Blackboard borde användas. Förändringar av funktioner i Blackboard 

såsom att det inte går att skicka mail utanför klassrummet är saker som 
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tillverkaren av Blackboard skulle kunna förändra vid nästa version och 

ingenting som CIL i dagsläget kan göra något åt, även om åsikterna helt klart 

är relevanta för tillverkaren. Däremot finns det vissa kommentarer som är 

riktade direkt till arbetssättet vid CIL. 

Blackboard upplevs av flera studenter som rörig, informationen borde vara 

mer strukturerad så att plattformen blir mer överskådlig då det är krångligt att 

hitta i Blackboard. Samma material återfinns i dagsläget under fler än en 

kategori. Även kalendern i Blackboard borde användas mer. För närvarande 

används kalendern i princip inte alls. Det efterfrågas av flera studenter en 

kalender där det står utsatt vad som ska göras till olika datum och där det 

finns möjlighet att visa studentens schema. En mer levande miljö helt enkelt, 

där det informeras om aktiviteter och annat. Att det finns möjlighet att titta på 

inspelade föreläsningar är också något som efterfrågas av studenter, även om 

läraren här kommer vara begränsad av hur stor filen får vara när den läggs 

upp på Blackboard. Från en lärare efterlyses också en användbar 

guide/support till sällananvändare.   

Detta är saker som CIL eller lärarna i de aktuella kurserna skulle kunna 

genomföra själva. Dock kanske vissa av sakerna som efterfrågas kräver en 

hög arbetsinsats som inte motiveras av de eventuella vinsterna. Det är något 

som måste bedömas från fall till fall.  
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6 Avslutning 

Nedan presenteras uppsatsens slutsatser. Detta avsnitt innehåller också 

förslag till fortsatt forskning, idéer som kommit upp under arbetets gång och 

som kan ligga till grund för fortsatta studier inom området. Kapitlet avslutas 

med mina egna reflektioner om arbetet, vad jag kommer ta med mig till nästa 

gång jag genomför liknande undersökningar.  

6.1 Slutsats 

Analysen visar att de flesta av användarna har ett ganska neutralt intryck av 

Blackboard som helhet. Däremot tycker många av respondenterna att 

Blackboard är svår att använda och har vissa invändningar mot flera av 

funktionerna i Blackboard. Det är både funktioner de anser saknas och 

funktioner som finns i dagsläget men som de skulle vilja se användas mer. 

Dock ses Blackboard av majoriteten av respondenterna som likvärdig med 

andra lärplattformar. Studenterna hade en något mer negativ bild av 

Blackboard än lärarna men de flesta ansåg sig kunna tillgodogöra sig 

kunskaperna som förmedlas via Blackboard ganska bra, även om ingen tyckte 

att det kunde mäta sig med undervisning i ett klassrum. Resultatet från 

enkätundersökningen visade också att oroväckande många användare inte 

ansåg sig ha tillräcklig kunskap om Blackboard. Resultatet visade också att 

det var många av respondenterna som heller inte visste vart de skulle vända 

sig för att få svar på frågor om Blackboard och dess funktioner. 

Det finns ett flertal teorier inom området distansutbildning och inlärning. I 

denna rapport tas modellen COI upp som tydligt visar vilka faktorer som är 

kritiska för en persons inlärning. Denna modell är dock teoretisk och relativt 

abstrakt. Jag anser att det i kombination med den teoretiska modellen även 

måste finnas en praktisk funktionalitet för att användarna ska kunna ta till sig 

den kunskap som förmedlas. Det går att kombinera abstrakta teorier med 

praktisk funktionalitet men just den praktiska närvaron behöver finnas med 

redan från början för att förebygga att problem uppkommer i ett senare skede. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Den här uppsatsen behandlade endast användningen av Blackboard vid CIL i 

Ljungby. För att kunna styrka att det verkligen är såhär användarna av 

Blackboard tycker tror jag att man behöver titta på hur användningen ser ut 

och upplevs även för hela Linnéuniversitetet och även på andra skolor där 

Blackboard används. Det skulle då kanske vara möjligt att få fler lärare att 

svara på enkäten om studien omfattade hela Linnéuniversitetet. Enkäten för 

lärare i den här studien besvarades endast av sju lärare vilket jag anser vara 

ett något för tunt underlag för att kunna säga att det är såhär alla lärare som 

undervisar med Blackboard som verktyg tycker. Dock är det ju endast 15 

lärare totalt som undervisar vid CIL så sett ur det perspektivet är det nästan 

50% som besvarat enkäten. Det skulle också vara intressant att titta närmare 
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på andra lärplattformar och vad användarna anser om dessa och sedan göra 

en jämförelse med den här studien. 

Studien visade att både lärare och studenter anser att undervisning i klassrum 

är bättre för inlärningen än undervisning på distans via Blackboard. Det 

skulle vara intressant att göra undersökning för att se om detta antagande 

verkligen stämmer. Lär sig studenten verkligen mer vid undervisning i ett 

klassrum än via Blackboard. Hur en sådan studie rent praktiskt skulle kunna 

gå till vet jag inte i dagsläget. Det går ju inte att bara jämföra betyg eftersom 

det i så fall måste vara samma examinationssätt och att kriterierna är de 

samma. Så exakt hur det skulle gå till i detalj är något man får titta på, kanske 

man i första läget ska undersöka sådana kurser där vissa studenter läser på 

distans och vissa studenter läser på campus.  

6.3 Reflektioner 

Jag tycker att undersökningen i sin helhet har gått bra. Det har inte varit några 

större incidenter som har inträffat under processen. Dock finns det några 

lärdomar som jag kommer att ta med mig från det här arbetet som jag 

kommer att tänka på tills nästa gång jag genomför en undersökning av det här 

slaget. 

6.3.1 Enkätundersökningen 

Själva urvalet av respondenter till både enkätundersökningen för lärare och 

för studenter anser jag vara bra då faktiskt 100% av studenterna och lärarna 

på CIL tillfrågades. Att sedan 47 studenter svarade tycker jag var en relativt 

hög svarsfrekvens just för att de är studenter. Däremot kan jag känna att det 

borde ha varit lite högre svarsfrekvens i enkäten för lärare. 7 av 15 tillfrågade 

lärare svarade vilket gör att den enkäten rent procentuellt hade högre 

svarsfrekvens än studentenkäten. Men det känns ändå som att 7 svar är ett 

något tunt underlag. Jag trodde nog att fler lärare skulle svara på enkäten just 

för att de är lärare och därför kanske känner ett större ansvar att hjälpa till 

med undersökningar från studenter. Dock tror jag att det är flera av de 

tillfrågade lärarna som inte har så stor erfarenhet av Blackboard och som 

därför valde att inte svara på enkäten. 

Jag valde att göra frågorna tvingande, det vill säga att respondenten var 

tvungen att ange ett alternativ innan han eller hon kunde komma vidare till 

nästa fråga. Något som jag tror var ett bra val som gjorde att jag troligtvis 

fick ut mer av enkätundersökningen. Vid de frågor där respondenten hade ett 

val att inte svara så var det flera respondenter som svarade fast de inte skulle 

ha svarat och tvärtom. Så i framtiden kommer jag nog försöka att om möjligt 

göra alla frågor tvingande vid enkätundersökningar.  

Det verkade i övrigt som att själva frågeformuleringarna var utformade på ett 

sådant sätt att respondenterna förstod innebörden. Dock fick jag ett mail om 

att svarsalternativen inte räckte till på frågan om hur lång tid det tog att lära 
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sig Blackboard. Respondenten hade inte använt Blackboard i någon större 

utsträckning och ansåg därför att hon fortfarande inte lärt sig funktionerna, ett 

alternativ som inte gick att välja. I framtiden kommer jag därför att vara lite 

mer noggrann när jag utformar frågorna och svarsalternativen. Eftersom detta 

var en internetenkät där det inte fanns något utrymme för respondenten att 

skriva till egna kommentarer så är det ju extra viktigt att svarsalternativen är 

genomtänkta så att det finns ett svar för alla respondenter. Eventuellt skulle 

man till nästa enkätundersökning kunna ha en sista fråga i slutet där 

respondenten får utrymme att skriva ner eventuella kommentarer från 

undersökningen.  

6.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes över telefon. Anledningen till att intervjuerna utfördes 

över telefon och inte vid en personlig träff berodde på den geografiska 

placeringen av intervjupersonerna. Alla intervjupersonerna bor långt ifrån 

mig så det ansågs därför vara det bästa alternativet att utföra intervjuerna 

över telefonen. Jag tycker att intervjuerna gick bra men såhär i efterhand tror 

jag att jag kanske hade fått ut mer av intervjuerna om jag hade träffat 

intervjupersonerna personligen. Över telefon går det inte att se personens 

uttryck och kroppsspråk och det är även lätt att missa saker som sägs under 

tiden man skriver. I framtiden så kommer jag försöka att hålla intervjuer vid 

personliga möten eller om det absolut inte går, spela in telefonsamtalet.  

Frågan om att ställa upp på en intervju skickades ut till alla lärarevid CIL 

utom min handledare och examinator. Dock tackade endast 3 lärare ja till att 

låta sig intervjuas. Av dessa intervjuer gick det att göra en mindre analys men 

3 lärare var i minsta laget. Jag tror att det hade blivit ett annat djup i analysen 

om i alla fall 5 lärare hade intervjuats.  

6.3.3 Avslutande kommentarer 

Jag är nöjd med undersökningen i sin helhet. De resultat som har kommit 

fram har till största delen motsvarat mina förväntningar, men det har även 

framkommit saker som jag inte alls förutsett. Jag gick in i det här arbetet med 

vissa förkunskaper och egna åsikter om Blackboard då jag själv använder 

Blackboard i mina kurser. Jag känner dock att jag har lärt mig mycket mer 

om Blackboard efter det här arbetet, inte minst hur de olika funktionerna och 

arbetssättet uppfattas av användarna. Det har varit nyttigt att få höra från två 

sidor, både studenter och lärare vad de egentligen tycker om att använda 

Blackboard. Blackboard kan användas till så mycket mer än att bara lägga 

upp kursmaterial. Rätt använd tror jag att Blackboard hjälper till att göra både 

distanskurser och campuskurser mer lyckade.  
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Bilaga 1 – Följebrev för enkätundersökningen 
 

Hej! 

 

Denna enkätundersökning är en del i ett examensarbete som genomförs här 

på CIL för magisterprogrammet i Informationslogistik. Syftet med denna 

enkätundersökning är att undersöka hur användandet ser ut och vad 

användarna tycker om Blackboard.  

 

Därför skickas ett frågeformulär ut till dig och alla som just nu studerar eller 

undervisar vid CIL och använder eller har använt Blackboard i någon kurs. 

Enkäten tar några minuter att besvara och ditt deltagande är naturligtvis 

frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att du 

besvarar det. Försök svara så fullständigt som möjligt på alla frågorna och 

gärna så fort som möjligt, dock senast den 17 april.  

 

Ett stort tack på förhand för att du vill medverka i denna undersökning. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt!  

 

Om du har några problem med att besvara frågorna eller har synpunkter på 

frågeformuläret, skicka ett mail till esaqh09@student.lnu.se 

 

För att delta, klicka på länken nedan eller kopiera den och klistra in i ditt 

webbläsarfönster. 

  

http://tool.surveypirate.com/Survey.aspx?surveyid=27133&sp.mac=fnH2mk

ZAxJbK4wn0BFWfQw%3d%3d 

  

Med vänliga hälsningar 

Erica Gill 

  

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=6cc7c082369e450799e38dc39d580e5c&URL=mailto%3aesaqh09%40student.lnu.se
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=6cc7c082369e450799e38dc39d580e5c&URL=http%3a%2f%2ftool.surveypirate.com%2fSurvey.aspx%3fsurveyid%3d27133%26sp.mac%3dfnH2mkZAxJbK4wn0BFWfQw%253d%253d
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=6cc7c082369e450799e38dc39d580e5c&URL=http%3a%2f%2ftool.surveypirate.com%2fSurvey.aspx%3fsurveyid%3d27133%26sp.mac%3dfnH2mkZAxJbK4wn0BFWfQw%253d%253d


 

   
 

Bilaga 2 – Frågeunderlag för enkätundersökning till studenter 
 
1. Är du man eller kvinna? 

Man Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? 

Under 30 år  30-45 år  Över 45 år 

 

3. Vilken utbildningsform använder du Blackboard till? 

Enbart distanskurser Enbart campuskurser Både distanskurser och 

    campuskurser 

 

4. Hur skulle du säga att ditt helhetsintryck av lärplattformar i allmänhet är? 

Mycket bra  Bra  Varken bra eller dåligt 

Dåligt   Mycket dåligt 

 

5. Har du använt andra lärplattformar än Blackboard tidigare? 

Ja Nej 

 

6. Om ja på föregående fråga svara på denna fråga, annars hoppa direkt till nästa 

fråga.  

Till vilken grad uppfyller Blackboard dina behov i förhållande till andra 

lärplattformar? 

Bättre än genomsnittet Ingen skillnad  Sämre än genomsnittet 

 

7. Hur ofta är du inne på Blackboard? 

Varje dag   Någon gång i veckan  

En eller ett par gånger i månaden Sällan eller aldrig. 

 

8. Saknar du som student något hjälpmedel i Blackboard som skulle kunna 

underlätta för dig som student? 

Ja Nej 

 

9. Om ja, Vad? 

……. 

 

10. Hur länge har du studerat vid Centrum för Informationslogistik? 

Detta är mitt första år Detta är mitt andra år 

Detta är mitt tredje år Jag har studerat på CIL längre än 3 år 

 

11. Hur lång tid tog det för dig att lära dig att använda de grundläggande 

funktionerna i Blackboard, såsom till exempel att göra inlägg i 

diskussionsforumet? 

Mindre än 1 vecka 1-2 veckor  Mer än 2 veckor 

 



 

   
 

12. Hur användarvänlig upplever du att Blackboard är vad gäller funktioner 

och navigering? 

Mycket enkel att använda  Ganska enkel att använda 

Varken enkel eller svår att använda Svår att använda 

Mycket svår att använda  

 

13. Upplever du att du har fått information om hur Blackboard fungerar?  

Ja jag har fått all information jag behöver 

Jag har fått viss information men inte tillräckligt 

Nej jag har inte fått någon information 

 

14. Vet du vart du vänder dig om du har några frågor om Blackboard? 

Ja Nej 

 

15. Vad anser du om lärarnas förmåga att förmedla kunskap över Blackboard i 

förhållande till traditionell undervisning? 

Mycket bra  Bra  Varken bra eller dålig 

Dålig  Mycket dålig 

  

16. Anser du att du kan tillgodogöra dig kunskaperna som förmedlas via 

Blackboard i kurserna du läser? 

Lika bra som vid traditionell undervisning i vanligt klassrum 

Ganska bra  Inte speciellt bra Nej inte alls 

 

17. Vad är ditt helhetsintryck av Blackboard i allmänhet? 

Mycket bra  Bra  Varken bra eller dåligt 

Dåligt  Mycket dåligt 

 

  



 

   
 

Bilaga 3 – Frågeunderlag för enkätundersökning till lärare 
 
1. Är du man eller kvinna? 

Man Kvinna 

 

2. Vilken utbildningsform använder du lärplattformen till? 

Enbart distanskurser Enbart campuskurser Både distanskurser och  

    campuskurser 

 

3. Hur skulle du säga att ditt helhetsintryck av lärplattformar i allmänhet är? 

Mycket bra  Bra  Varken bra eller dåligt 

Dåligt   Mycket dåligt 

 

4. Har du använt andra lärplattformar än Blackboard tidigare? 

Ja Nej 

 

5. Om ja på föregående fråga svara på denna fråga, annars hoppa direkt till nästa 

fråga. 

Till vilken grad uppfyller Blackboard dina behov i förhållande till andra 

lärplattformar? 

Bättre än genomsnittet Ingen skillnad  Sämre än genomsnittet 

 

6. Hur ofta är du inne på Blackboard? 

Varje dag   Någon gång i veckan 

En eller ett par gånger i månaden Sällan eller aldrig. 

 

7. Saknar du som lärare något hjälpmedel i Blackboard som skulle kunna 

underlätta för dig i din undervisning? 

Ja Nej 

 

8. Om ja, Vad? 

……. 

 

9. Hur många år har du använt Blackboard i din undervisning? 

Detta är mitt första år Detta är mitt andra år 

Detta är mitt tredje år Detta är mitt fjärde år 

Jag har använt Blackboard i mer än 4 år 

 

10. Hur lång tid tog det för dig att lära dig att använda de grundläggande 

funktionerna i Blackboard, såsom till exempel att publicera dokument? 

Mindre än 1 vecka 1-2 veckor  Mer än 2 veckor 

 

11. Hur användarvänlig upplever du att Blackboard är vad gäller funktioner 

och navigering? 

Mycket enkel att använda  Ganska enkel att använda 



 

   
 

Varken enkel eller svår att använda Svår att använda 

Mycket svår att använda  

 

12. Upplever du att du har fått information om hur Blackboard fungerar?  

Ja jag har fått all information jag behöver 

Jag har fått viss information men inte tillräckligt 

Nej jag har inte fått någon information 

 

13. Vet du vart du vänder dig om du har några frågor om Blackboard? 

Ja Nej 

 

14. Vad anser du om din förmåga att förmedla kunskap över Blackboard i 

förhållande till traditionell undervisning? 

Mycket bra  Bra  Varken bra eller dålig 

Dålig  Mycket dålig 

  

15. Anser du att studenterna tillgodogör sig kunskaperna som förmedlas via 

Blackboard? 

Lika bra som vid traditionell undervisning i vanligt klassrum 

Ganska bra  Inte speciellt bra Nej inte alls 

 

16. Vad är ditt helhetsintryck av Blackboard i allmänhet? 

Mycket bra  Bra  Varken bra eller dåligt 

Dåligt  Mycket dåligt 

  



 

   
 

Bilaga 4 – Intervjufrågor till lärare 
 

Allmänt 

1. Hur länge har du använt Blackboard? 

2. Vad använder du främst Blackboard till? 

Att undervisa via Blackboard 

3. Hur tycker du att det är att undervisa via Blackboard? Är det lättare eller 

svårare än att undervisa på traditionellt sätt öga-mot-öga? 

4. Finns det några moment i en kurs som du känner att man inte kan göra när 

man har distansutbildning via Blackboard som du gör när det är en 

campuskurs, som du också saknar när du undervisar via Blackboard? 

5. Finns det några delar med att undervisa via Blackboard som du tycker är 

bättre än att undervisa på vanligt sätt? Skulle till exempel kunna vara att 

diskussionerna blir bättre om man har dem på Blackboard…  

Studenter och Blackboard 

6. Tycker du att studenter tar till sig kunskaperna? Känns det som att 

studenter som läser via distans och då med Blackboard som verktyg lär sig 

lika mycket som vid campuskurser? 

7. Får studenter i regel bättre eller sämre betyg vid distansutbildningar och då 

med utbildning via Blackboard i dina kurser? 

Diskussionsforum 

8. Använder du diskussionsforumet mycket i dina kurser? 

9. Upplever du att studenterna deltar aktivt i de diskussioner som startar i 

kurserna? Om de är obligatoriska så måste ju studenterna delta, men om de 

inte är obligatoriska känner du ändå att studenterna deltar i diskussioner? 

10. Tycker du att alla studenter får komma till tals bättre i dessa forum än i ett 

klassrum? (Vissa studenter är ju blyga medan andra är mer framåt). 

Blackboard nu och i framtiden 

11.  Underlättar eller försvårar Blackboard ditt arbete? 

12. Pratar du med andra lärare som också undervisar på distans och använder 

Blackboard om hur Blackboard bäst kan utnyttjas?  

13. Tror du att lärplattformar såsom Blackboard blir nödvändigt för alla 

lärare och studenter att använda i framtiden?  
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