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Sammanfattning 

Denna studie handlar om att undersöka hur distansstudenter upplever känslan av social närvaro 

över tid och om det finns skillnader mellan distans med fysiska träffar och IT-distans utan 

fysiska träffar som studieform.  

 

En webbenkät skickades ut till 564 studenter på termin 1, 3 och 5 som var registrerade på ett 

distansprogram vid Mittuniversitetet. Studenterna läste antingen ett program på distans med 

träffar eller IT-distans utan träffar. En bortfallsanalys genomfördes som visade att det inte finns 

några signifikanta skillnader mellan svarsgruppen och bortfallet. En hopslagning av de båda 

grupperna resulterade i en svarsfrekvens på 30,7%. 

 

Studien visar att känslan av social närvaro ökar från termin 1 till termin 3 innan den sjunker till 

termin 5. Resultatet av undersökningen visar även att det finns signifikanta skillnader mellan 

hur distans och IT-distans upplever känslan av social närvaro. Det finns inga signifikanta 

skillnader mellan terminer och studieform över tid hur studenterna upplever känslan av social 

närvaro. Det vi kan se är att medelvärdena visar att distans har ett högre snitt av social närvaro 

än IT-distans.  

 

Resultatet visar på att det finns skillnader på hur studenterna upplever att de skapar och behåller 

känslan av social närvaro under sin studietid. IT-distans har en högre känsla av att skapa och 

behålla känslan av social närvaro än distansstudenterna. 

 
Nyckelord: Social närvaro, Högre studier, Distansstudier 
 

Abstract 
This study is about investigating how distance students experience the sense of social presence 

over time and if there are differences between distance with physical meets and IT distances 

without physical meeting as a study form. 

A web survey was sent to 564 students on semesters 1, 3 and 5 who were registered at a distance 

program at Mid University. Students either read a program remotely with meetings or IT-

distances without meetings. An analysis of non-response bias was conducted which showed 

that there are no significant differences between the response group and the loss. A collapse of 

the two groups resulted in a response rate of 30.7%. 

The study shows that the sense of social presence increases from semesters 1 to semesters 3 

before it drops to semesters 5. The results of the survey also show that there are significant 

differences between how distance and IT-distance experience the sense of social presence. 

There are no significant differences between semesters and study form over time as the students 

experience the sense of social presence. What we can see is that the mean values show that 

distance students have a higher average value of social presence than IT distance students. 

The result shows that there are differences in how students feel that they create and retain the 

sense of social presence during their study time. IT-distance have a greater sense of creating 

and maintaining the sense of social presence than distance students. 

 

Keywords: Social presence, Higher education, Distance education 
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Introduktion 
Idag kan distansstudier se ut på flera olika sätt. Studierna kan vara helt på distans med hjälp av 

olika IT-stöd till att blandas med viss klassrumsundervisning. Under 2011–2012 genomförde 

Statistiska Centralbyrån (SCB) en undersökning bland distansstudenter där ungefär hälften av 

alla distanskurser var utan obligatoriska träffar (SCB, 2012). Studien visade att enbart 57% 

slutförde kursen man registrerat sig på. Motsvarande siffra för studenter som var registrerade 

på campus var 82% så det är en större andel distansstudenter som inte fullföljer kursen man valt 

att läsa. Enligt Ito et al. (1993) som refereras av Rovai (2007) är den viktigaste faktorn för att 

lyckas med sina studier på distans är hur motiverad studenten är. 

  

Flexibiliteten i att studera på distans gör att studenten i stor utsträckning kan bestämma själva 

när på dygnet han eller hon vill studera (SCB, 2012).  Denna flexibilitet lockar många och det 

är inte ovanligt att studenter arbetar eller har familj vid sidan om sina studier. En annan orsak 

är även att studenten inte vill eller kan bosätta sig i den staden utbildningen ges av olika skäl.  

   

Forskning visar att studenter som valt att läsa på distans löper en större risk för att känna sig 

isolerade och ensamma eftersom integrationen mellan studenter och universitetet inte är 

detsamma (Garrison et al., 2001). Forskning visar även att distansstudier under en längre tid 

kan ha en negativ påverkan hur studenterna förhåller sig till sin egna arbetsmoral och 

studiesituation (Bartel, Wrzesniewski och Wiesenfel, 2012).  

  

En svårighet inom distansstudier är att skapa en tydlig bild, känna tillit till sina kurskamrater 

och lärare (Liao, 2016; Lord & Volery, 2000). Community of Inquiry (CoI) är ett ramverk av 

Garrison et al. (2000) där en av tre delar är att mäta social närvaro. Garrison et al. (2000) 

definition av social närvaro är; "the ability of participants in community of inquiry to project 

themselves socially and emotionally, as 'real' people, through the medium of communication 

being used" (s. 94). Vilket skulle kunna översättas; Förmågan för andra människor att 

presentera sig för andra som “riktiga människor” genom det kommunikationsverktyg som 

används.  

  

Denna studie handlar om hur studenter som läser ett program på distans med hjälp av IT-stöd 

upplever känslan av social närvaro. Att studera på distans innebär att studenterna befinner sig 

på olika geografiska platser men att man träffas i ett gemensamt virtuellt klassrum. Detta 

innebär att studenter kan läsa ett program utan att träffa sina kurskamrater ansikte mot ansikte 

eftersom all interaktion sker över internet med hjälp av olika IT-verktyg.  

  

Det finns inte lika mycket forskning på hur studenterna upplever känslan av social närvaro och 

om den förändras över tid. Det är därför intressant att studera hur en grupp studenter som läser 

ett program på distans upplever känslan av social närvaro under studietiden och om det finns 

skillnader mellan att läsa på distans med fysiska träffar eller IT-distans utan fysiska träffar. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur programstudenter upplever känslan av social 

närvaro under sin studietid och om det finns skillnader mellan distans- och IT-distansstudenter.  

 

• Hur förändras känslan av social närvaro över tid bland distansstudenter?  

• Hur ser skillnaden ut mellan distansstudenter och IT-distansstudenter hur de upplever 

känslan av social närvaro? 
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Hypoteser 

Utifrån ovanstående syfte och frågeställning fanns det även två hypoteser från författarens 

sida.  

 

• H1 Känslan av social närvaro minskar över tid bland distansstudenterna. 

• H2 Distansstudenterna har en högre känsla av social närvaro än IT-distansstudenterna.  
 

Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att enbart undersöka studenter som var registrerade på Informatik 

med inriktning systemutveckling, Programvaruteknik, Programmet för Hälsa och 

Rehabilitering i arbetslivet eller  Lärarutbildning – Grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem som ges på distans med studieform distans med träffar eller IT-distans utan träffar 

vid Mittuniversitetet under höstterminen 2017. 

 

Disposition  

Andra kapitlet i denna uppsats beskriver tidigare forskning samt det teoretiska ramverk som 

legat till grund för denna studie. Tredje kapitlet tar upp studiens metod samt genomförandet av 

undersökningen. Fjärde kapitlet innehåller resultatet av undersökningen och i det femte kapitlet 

finns analysen av resultatet. Sista kapitlet innehåller diskussion och reflektioner och avslutas 

med förslag på vidare forskning.  
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Teoretiskt ramverk 

Distansstudier  

Den största skillnaden mellan distansstudier och traditionella studier är att vid traditionella 

studier träffas man i ett fysiskt klassrum, medan distansstudier skapar en större flexibilitet för 

studenter och lärare eftersom man inte behöver befinna sig på samma fysiska plats. 

Distansstudier kan bedrivas på många olika sätt från att vara helt på distans med hjälp av IT-

verktyg till att blandas med viss klassrumsundervisning. Att lära ut på distans skapar nya 

problem och utmaningar för lärarna och studenterna (Anderson et al., 2001). 

 

Vid distansstudier så sker all utbildning i huvudsak genom att studenter och lärare är åtskilda i 

tid och eller rum. Detta ställer större krav på den som undervisar att utveckla ett förtroende mot 

studenterna (Liao, 2016; Lord & Volery, 2000). Rovai (2007) skriver att syftet för läraren är att 

skapa förutsättningarna för studenterna att känna sig motiverade till att lära sig men även 

uppmuntra till att interagera med andra studenter i sitt lärande. Lord och Volery (2000) tar upp 

att det inte är ovanligt att studenter känner sig isolerade och ensamma eftersom de inte träffar 

sina kurskamrater och lärare i ett fysiskt klassrum. 

  

Men enligt Lord och Volery (2000) finns det tre viktiga faktorer för att få ett lyckat resultat 

dessa är: 

• Verktygen ska vara enkla och tillgängliga för alla. 

• Designen ska vara genomarbetad. 

• Lärarens egen inställning till att använda verktygen och mot studenterna. 

  

Rovai (2007) refererar bland andra Oxford, Young, Ito och Sumrall (1993) som hävdar att 

studenters motivation är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med sina distansstudier. 

Detta har visat sig vara en viktig faktor för om studenten läser klart kursen eller inte. 

  

Eftersom distansstudier oftast kräver en dator och internetuppkoppling så kan studenterna 

befinna sig på olika geografiskt spridda platser runt om i världen. Lärare och studenter är inte 

längre begränsade till att befinna sig på samma fysiska plats utan all kommunikation sker över 

de specifika verktyg för valt lärosäte. Flexibiliteten med att kunna studera vart man vill och i 

stor utsträckning när man vill kallas för att arbeta distribuerat. Forskning visar att arbeta 

distribuerat under en längre tid har en negativ påverkan på den egna arbetsmoralen men även 

hur man förhåller sig till sin egen arbetssituation (Bartel, Wrzesniewski och Wiesenfel, 2012). 

Förtroende och tillit mot studenter och lärare 

Eftersom distansstudier sker på distans utan krav på att man måste ha träffat varandra så blir en 

av utmaningarna att skapa ett förtroende och tillit mellan studenter och lärare. Forskning har 

visat att om man känner ett förtroende för varandra i en grupp så ökar kommunikationen mellan 

varandra (Bos et al. 2002; Bosch-Sijtsema och Hakonen, 2014; Cheng, Fu och Jan de Vreede, 

2016;). Även den egna arbetsprestationen ökar (Connelly och Turel, 2016). Liao (2016) tar upp 

vikten av att man känner tillit för den som leder gruppen, i detta fall läraren. Läraren behöver 

se alla studenterna och deras frågor och funderingar. Läraren behöver även uppmuntra, vara 

tillgänglig och visa sitt intresse. 

  

Olsson et al. (2002) tar upp att de bästa förutsättningarna för att skapa ett förtroende och tillit 

för varandra är att träffas ansikte mot ansikte. Men när det inte är möjligt behöver det ges 

möjlighet att interagera på andra sätt. Att skapa förutsättningarna för en grupp att träffas och 
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genomföra en social aktivitet där man behöver lära känna varandra som grupp är ett annat 

alternativ till att träffas ansikte mot ansikte (Olsson et al., 2002). 

Kommunikation  

Kommunikation kan delas in i två grupper, envägs- och tvåvägskommunikation.  Enligt Handke 

et al. (2016) är det extra viktigt att kommunikation inom distribuerade miljöer blir en 

tvåvägskommunikation. Eftersom studenter och lärare inte befinner sig på samma fysiska plats 

så blir en av utmaningarna att i gruppen förstå varandras olika kulturella skillnader och 

tidsskillnader (Bano, Sarkissian och Zowghi, 2016). För att skapa en bra kommunikation krävs 

det att studenterna har ett förtroende för varandra (Bosch-Sijtsema och Hakonen, 2014; Cheng, 

Fu och Jan de Vreede, 2016; Bos et al., 2002). 

  

Vid distansstudier så kan grupparbeten förekomma och eftersom det troligtvis innebär att ens 

gruppmedlemmarna befinner sig på olika platser så sker interaktionen mellan varandra över 

internet.  Vid ett grupparbete är kommunikationen en viktig aspekt för att få ett lyckat resultat, 

och även att kunskapsutbyte sker inom gruppen (Handke et al., 2016). 

 

Handke et al. (2016) nämner att det är viktigt att kommunikationen blir en 

tvåvägskommunikation. Eftersom man inte måste träffas ansikte mot ansikte är en av 

utmaningarna att skapa en tillit och ett förtroende mot varandra. Att skapa förutsättningar och 

utrymme för att interagera med varandra för att kunna lära känna varandra och förstå varandras 

skillnader och olikheter (Bano, Sarkissian och Zowghi, 2016; Olsson et al., 2002).  

Social närvaro 

Social närvaro introducerades och definierades först av Short, Williams och Christie 1976.  

Short, Williams och Christie definierade social närvaro som “...the degree of salience of the 

other person in the interaction and the resulting salience of the interpersonal relationship”. 

Sen dess har ämnet studerats flitigt och ett flertal definitioner har framkommit av vad social 

närvaro är (Picciano, 2002). En annan definition enligt Garrison et al. (2000) är: “as the ability 

of participants in a community of inquiry to project themselves socially and emotionally, as 

‘real’ people (i.e., their full personality), through the medium of communication being used”. 

Picciano (2002) definition av social närvaro är: 

 

“a student’s sense of being in and belonging in a course 

and the ability to interact with other students and an instructor” 

 

Vilket kan beskrivas som en studerandes känsla av att vara i och tillhöra en kurs 

och förmågan att interagera med andra studenter och en lärare. 

 

Att använda olika IT-verktyg påverkar hur vi upplever känslan av närhet och direkthet. Genom 

att använda oss och vi istället för du och jag kan vi öka omedelbarheten mellan varandra 

(Lowenthal, 2012). Icke verbal omedelbarhet handlar om hur vi uttrycker oss genom 

kroppsspråk, kläder och psykiskt. Teknisk omedelbarhet handlar om hur vi kommunicerar med 

varandra. Att mötas ansikte mot ansikte anses vara det bästa men om det nu inte går så är 

videokonferens att föredra framför ett telefonmöte där man inte har möjlighet att se den man 

pratar med. 

 

Vi upplever en känsla av social närvaro på flera olika sätt: ögonkontakt, leende och personliga 

samtal mellan varandra (Gunawardena, 1995; Lowenthal, 2012). Immediacy (omedelbarhet, 

direkthet) användes första gången av Mehrabian och Wiener 1968 (Gunawardena, 1995). De 
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menar på att när man kommunicerar med andra så finns det ett psykologiskt avstånd mellan sig 

själv och andra. Det finns tre typer av Immediacy (omedelbarhet, direkthet): verbal, icke-verbal 

och tekniska omedelbarhet. Verbal omedelbarhet handlar om hur vi under ett samtal väljer vilka 

ord vi använder för att öka eller minska omedelbarheten (Gunawardena, 1995). 

Mäta social närvaro  

År 2000 genomfördes en studie av Anderson, Archer och Garrison där en av orsakerna var att 

se närmare på brister i textkommunikation mellan studenter som läser på en högre utbildning. 

Resultatet av studien blev ett ramverk vid namn Community of Inquiry (CoI). Den visar att det 

behövs tre typer av närvaro för att användaren ska känna att den får ut något meningsfullt av 

sitt lärande. Enligt många forskare är även CoI den metod som används främst för att studera 

och mäta social närvaro (Lowenthal, 2012). Arbaugh et al. (2008) utvecklade metoden och 

formulerade 34 frågor som tar upp kognitiv närvaro, social närvaro och lärande närvaro för att 

kunna mäta dessa tre delar. Anderson, Archer och Garrison (2000) menar på att ansvaret ligger 

hos läraren att se att dom rätta förutsättningarna finns för att skapa en känsla av social närvaro. 

 
Figur 1 - Community of Inquiry (Garrison et al., 2010) 

 

Ett annat ramverk som används för att mäta social närvaro är det som Lowenthal (2010) fick 

fram när han genomförde en studie. Han såg närmare på Andersons et al. (2001) forskning och 

tidigare forskning av andra som visade att det handlade om ens personliga uppfattning om vad 

social närvaro är och inte de egenskaper som kommunikationsverktygen tillhandahåller. Att 

skapa och behålla social närvaro kan delas in i tre kategorier enligt Anderson et al. (2001).  

 

Första kategorin handlar om hur man planerat och lagt upp en kurs. Andra kategorin handlar 

om att underlätta och uppmuntra till diskussion. Tredje kategorin handlar om att instruktionerna 

behöver vara tydliga och konkreta. Studentens egna uppfattning om social närvaro har sedan 

visat sig hur de upplevt kursen, läraren och hur man lärt ut. Lowenthal (2010) tolkade 

Andersons kategorier och skapade en enklare till tydligare tabell över faktorerna (Tabell 1). 
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Kursupplägg Läraren Studenten 

Utveckla välkomnade 

meddelanden 

Bidra till diskussionsforumet 

 

Bidra till diskussionsforumet 

 

Tillåta elevprofiler Svara på e-post Svara på e-post 

Tillgång till ljud Ge frekvent feedback Starta konversationer 

Begränsa klassens storlek Starta konversationer Dela personliga berättelser 

och erfarenheter 

Välstrukturerade 

gemensamma 

inlärningsaktiviteter 

Dela personliga berättelser 

och erfarenheter 

 

Använda humor 

 

 Använda humor Använda uttryckssymboler 

 Använda uttryckssymboler Använda lämpliga titlar 

 Adressera studenterna med 

namn 

 

 Låt eleverna ha möjlighet att 

få kontakt med läraren 

 

Tabell 1 – Riktlinjer för att skapa och behålla social närvaro (Lowenthal, 2010) 

 

Ansvaret ligger hos varje student att skapa och behålla en social närvaro. Läraren har ett ansvar 

att hjälpa till med att skapa och behålla en social närvaro under kursens gång men även 

uppmuntra studenter att ta kontakt med varandra och läraren (Liao, 2016; Lord och Volery, 

2000; Rovai, 2007). Lord och Volery (2000) tre faktorer handlade om de tekniska verktygen, 

designen ska vara genomtänkt och lärarens egen inställning var viktiga för att nå ett bra resultat. 
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Metod 

Metodval 

Denscombe (2016) menar att det metodval som görs är efter vad som är mest lämpat för valt 

undersökningsområde, men med hänsyn till undersökningsmetod och etiska 

principer.  Metodvalet för denna studie är en kvantitativ metod vilket kännetecknas med 

struktur, objektivitet, statistiska analyser och variabelsamband. Detta anses vara bäst lämpad 

för denna undersökning eftersom syftet var att undersöka hur studenter vid ett distansprogram 

upplever den sociala närvaron under sin studietid. Fördelarna är att studenterna själva kan välja 

när och om de vill besvara enkäten på sina villkor. En kvantitativ ansats är av fördel då det är 

möjligt att nå ut till en större mängd respondenter på kort tid samt att större mängder data kan 

samlas in och analyseras (Denscombe, 2016).  

Webbenkät  

En webbenkätundersökning är ett billigt och snabbt alternativ att använda som 

datainsamlingsmetod om man jämför med postenkäter och intervjuer (Denscombe, 2016). En 

annan fördel är också att det är enklare för respondenterna att svara anonymt och när de själva 

har tid. En risk med en enkätundersökning är att man riskerar att få en låg svarsfrekvens till 

förhållandet av antalet enkäter som skickats ut. En annan risk att ta hänsyn till är att det inte går 

att kontrollera sanningshalten i enkätsvaren från deltagarna (Denscombe, 2016). 

Urval 

Populationen för denna studie var studenter som studerade ett program på distans på en högre 

utbildning. Två distansprogram med studieformen distans med träffar och två distansprogram 

med studieform IT-distans utan träffar valdes ut på Mittuniversitetet där antalet studenter som 

var registrerade skulle vara ungefär lika stora i alla program och årskull.  

 

Ett e-post med en information (Se bilaga 1) med en länk till webbenkäten skickades ut till de 

studenter som var registrerade på aktuella program vid Mittuniversitetet. Totalt skickades 

webbenkäten ut till 564st studenter fördelat på fyra program och tre årskullar (Tabell 2). 

 

Program Studieform Termin 1 Termin 3 Termin 5 Totalt 

Informatik med 

inriktning  

systemutveckling 

IT-distans 46st 52st 34st 132st 

Programvaruteknik IT-distans 50st 47st 43st 140st 

Programmet för 

Hälsa och 

 Rehabilitering i 

arbetslivet 

Distans 61st 50st 35st 146st 

Lärarutbildning – 

Grundlärare med 

inriktning mot 

arbete i fritidshem 

Distans 57st 49st 40st 146st 

Tabell 2 – Hur fördelningen av enkäten skickades ut till fördelat på program och termin.  
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Genomförande av enkätundersökning  

Första steget var att utforma frågor till enkätundersökningen efter studiens syfte och 

frågeställning. Enkäten börjar med några bakgrundsfrågor om ålder, kön, studieform samt 

vilket distansprogram som studenten läser. Nio av enkätfrågorna kommer från ramverket CoI 

där en av tre delar undersöker social närvaro. Påståendena översattes från engelska till svenska. 

Några av frågorna kommer ifrån Lowenthals (2010) riktlinjer för att skapa och behålla social 

närvaro.  

 

Påståendena från CoI handlar om att mäta hur studenterna upplever känslan av social närvaro 

där den största vikten läggs på läraren att skapa de rätta förutsättningarna för gruppen att 

interagera med varandra. (Arbaugh et al., 2008; Garrison et al., 2010). Medan påståendena som 

handlar om att skapa och behålla social närvaro mäter hur studenterna själva upplever att de 

själva interagerar med varandra genom onlinekommunikation (Lowenthal, 2010).  

 

Påståendena besvarades med en likertskala från ett till fem där: 5 – Håller helt med, 4 – Håller 

delvis med, 3 – Varken eller/neutral, 2 – Håller delvis ej med och 1 – Håller ej alls med.  

 

Enkäten testades på några personer för att säkerhetsställa att frågorna var korrekt och tydligt 

formulerade. Återkoppling från testerna togs emot och några mindre korrigeringar genomfördes 

innan enkäten skickades ut.  

 

SurveyMonkey användes som enkätverktyg och 23 frågor (se bilaga 2) togs fram för den 

aktuella studien. SurveyMonkey valdes som enkätverktyg då det är möjligt att spåra vilka 

studenter som besvarat och inte besvarat enkäten. Mailet som skickades ut till studenterna 

gjordes mer personligt då respondentens förnamn stod med, detta i hopp om att öka 

svarsfrekvensen. Eftersom det fanns en risk att enkätundersökningen från SurveyMonkey skulle 

hamna i studenternas skräpkorg skickades även ett vanligt mail med information om studien 

och med en uppmaning att kolla skräpkorgen om man inte fått enkätundersökningen. 

 

Webbenkäten skickades ut till studenter som var registrerade vid det aktuella tillfället på de 

aktuella programmen vid Mittuniversitetet. Enkäten skickades via mail den 11 december 2017 

till studenter vid Mittuniversitetet. En påminnelse skickades sedan ut den 14 december till de 

studenter som ännu inte besvarat enkäten och sedan en sista påminnelse den 18 december. 

Enkätundersökningen stängdes den 22 december och analys av materialet av 

enkätundersökningen kunde påbörjas. 

Analysmetod av enkätsvar 

Analysprocessen handlar om att söka efter saker som inte är helt uppenbara i det materialet man 

samlat in (Denscombe, 2016). Analys av materialet från webbenkäten påbörjades efter avslutad 

undersökning. Materialet exporterades till en excelfil där en rad motsvarade en respondents svar 

och en kolumn för respektive fråga. Statistikprogrammet SPSS Statistics 24 användes för att 

kunna analysera materialet. 

 

Bakgrundsfrågorna gav data på nominalskalenivå och här handlade det om att summera inom 

vissa specifika kategorier bland studenterna (Denscombe, 2016). För att kunna rangordna och 

jämföra mellan kategorierna behövde data samlas in inom ordinalskalenivå. Med hjälp av en 

likertskala med en femgradig skala ombads studenterna svara på hur de själva upplevde vissa 

påståenden. Eftersom de båda ramverken skiljer sig åt så hålls påståendena isär och analyseras 

var för sig. Genom att separera så kan vi även se om det finns skillnader mellan ramverken.  
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För att studera skillnader har materialet från enkätundersökningen analyserats med t-tester som 

använt medelvärdet för varje påstående för hela svarsgruppen, distans, IT-distans och termin. 

T-testerna tar hänsyn till spridning och stickprovsstorlek för att avgöra om skillnaderna är 

slumpmässiga eller inte. 

 

För att kunna jämföra distans mot IT-distans genomfördes t-tester för att studera två oberoende 

stickprov. Med hjälp av ett t-test kan man se om skillnaden beror på en slump i urvalet eller om 

det kan gälla hela populationen. Vid ett t-test utgår studier från nollhypotesen; att det inte finns 

skillnader mellan grupperna (Denscombe, 2016).  Att använda t-tester anses vara det mest 

lämpliga statistiska metod för att genomföra en jämförande analys mellan två olika grupper då 

dom båda grupperna inte behöver vara lika stora för att kunna jämföra dom åt (Denscombe, 

2016). För att göra resultatet mer överskådligt har tabeller och linjediagram använts för att 

presentera resultatet av enkätundersökningen. 

Bortfallsanalys och svarsfrekvens 

Sammanlagt skickades 564st enkäter ut och 152 mottogs. Detta ger en svarsfrekvens på 27% 

som enligt Denscombe (2016) är en acceptabel siffra att arbeta med. En bortfallsanalys 

genomfördes för att se om bortfallet av urvalet skiljer sig åt. Genom att använda sig av en 

enkätundersökning som metod är en av riskerna att man får en låg svarsfrekvens.   

 

Genom en framtagen lista med vilka studenter från distans och IT-distans som inte besvarat 

enkäten valdes de 25 översta studenterna ur respektive grupp ut.  Ett mail skickades ut till 50st 

studenter som inte besvarat enkätundersökningen med en förklaring av syftet och varför just 

denne valts ut. 21st studenter besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 42% vilket anses 

vara en acceptabel siffra att jämföra urvalet mot. Materialet från bortfallsanalysen analyserades 

med t-tester och chi2-tester genomfördes för att se om bortfallsgruppen är representativ eller 

inte. Genom att analysera ålder, kön, studieform i bortfallsanalysen och sedan jämföra dessa 

mot samma variabler inom urvalet kan vi se om urvalet är representativt eller inte. 

Validitet 

Vid utformningen av en enkätundersökning behöver man ha två grundläggande begrepp i 

tankarna, reliabilitet eller tillförlitlighet och validitet. Målet är att få en så hög reliabilitet och 

validitet som möjligt. För att få en hög reliabilitet innebär det att studien är replikerbar och för 

att få en hög validitet ska data man samlat inte innehålla fel (Denscombe, 2016). 

 

Den data som samlats in genom SurveyMonkey har setts över och kontrollerats så den inte 

innehöll några uppenbara fel. Datafilen har exporterats till excel som i sin tur har matats in i 

SPSS för att analyseras. Enkätfrågorna som använts för att mäta social närvaro kommer från 

tidigare ramverk som blivit testade och validerade ett flertal gånger under årets gång vilket tyder 

på en hög validitet. Studien är även replikerbar då genomförandet finns tydligt beskrivet.  

Etik  

Det finns tre etiska principer att ta hänsyn till men även att studien ska vara till nytta för de 

tillfrågade. enligt Denscombe (2016). Nedan presenteras de etiska principerna och hur det är 

bemött i denna studie. 

 

Deltagarna av studien ska ha informerats om syftet och nyttan med studien. När enkäten 

skickades via mail gavs information om studien och dess syfte. Informationen gavs även en 

gång till när man skulle besvara enkäten. 
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Deltagarna av en studie ska ge sitt samtycke och kunna avsluta undersökningen när som helst.  

När deltagarna av enkätundersökningen genomförde enkäten gav de sitt samtycke. Deltagarna 

kunde även när som helst avsluta enkätundersökningen eller hoppa över frågor om de önskade. 

 

Det insamlade materialet hanteras konfidentiellt och förvaras på ett sätt att deltagarna inte kan 

komma till skada. Materialet som togs fram av enkätundersökningen används endast till denna 

studie och har inte delats vidare. 
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Resultat 

Bakgrundsfrågor 

152 studenter som läser ett program på distans besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens 

på 27%. Medelåldern var 31,6 år bland studenterna och bestod av 65,8% kvinnor, 33,6% män 

och 0,7% som valde annat.  59,2% ingår i gruppen distans och 40,8% ingår i gruppen IT-distans 

(Tabell 3). I distansgruppen hade alla studenter utom en träffat sina kurskamrater medan IT-

distans gruppen var det 17 studenter av 56st som hade träffat några av sina kurskamrater.  

 

Bortfallsanalysen fick 21 svar och ger en svarsfrekvens på 42%. Medelåldern var 30,7år och 

bestod av 52,4% kvinnor och 47,6% män. 57,2% ingår i gruppen IT- distans och 42,8% (Tabell 

3).  

 Svarsgrupp 

n=152 

Bortfall 

n=21 

T eller 

x2 

P Sig. 

Ålder, medelvärde 31,6 30,7  0,572 Nej 

Kön K/M/A, % 65,8 /33,6/0,7 52,4/47,6/0 3,145 0,208 Nej 

Distans/IT-Distans, % 59,2/40,8 42,8/57,2 2,016 0,152 Nej 

Termin 1, % 44,7 42,9    

  Distans, % 27,6 14,3    

  IT-Distans, % 17,1 28,6    

Termin 3, % 24,3 23,8    

  Distans, % 13,8 9,5    

  IT-Distans, % 10,5 14,3    

Termin 5, % 31,0 33,3    

  Distans, % 17,8 19,0    

  IT-Distans, % 13,2 14,3    

Termin, totalt, % 100 100 0,586 0,746 Nej 

Informatik med inriktning 

systemutveckling, % 

23,0 23,8    

Programvaruteknik, % 17,8 33,3    

Programmet för Hälsa och 

Rehabilitering i arbetslivet, 

% 

38,8 19,0    

Lärarutbildning - 

Grundlärare med 

inriktning mot arbete i 

fritidshem, % 

20,4 23,8    

Tabell 3 - Redovisar svarsfördelning med antal respondenter från svarsgruppen samt 

bortfallsanalysen i antal och procent av urvalet. 

 

För svarsgruppen ligger medelvärdet för ålder på 31,6år och för bortfallsgruppen är 

medelvärdet 30,7år. Med ett t-test visas att det inte finns en signifikant skillnad mellan 

svarsgruppen och bortfallet. Vad gäller könsfördelning mellan svarsgruppen och bortfallet kan 

vi se att det inte finns en signifikant skillnad mellan grupperna med hjälp av ett chi2-test, χ2(2) 

= 3,145, p = 0,208.  
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Ett chi2-test på studieform mellan svarsgruppen och bortfallet genomfördes χ2(1) = 2,016, p = 

0,156 vilket betyder att det inte finns en signifikant skillnad mellan svarsgruppen och bortfallet. 

Med chi2-test får vi även veta att det inte finns en signifikant skillnad mellan svarsgruppen och 

bortfallet, χ2(2) = 0,586, p = 0,746.  

 

Med hjälp av chi2testerna och t-testet ser vi att det inte är några signifikanta skillnader i 

bakgrundsvariablerna i form av ålder, kön studieform och termin mellan svarsgruppen och 

bortfallsanalysen.  

Social närvaro 

Påståendena som kommer från ramverket CoI använde en likertskala med 1 till 5 som 

svarsalternativ där 5 – Håller helt med, 4 – Håller delvis med, 3 – Varken eller/neutral, 2 – 

Håller delvis ej med och 1 – Håller ej alls med. Resultatet från påståendena redovisas i 

tabelldiagram med medelvärdet för respektive fråga fördelat studieform distans, IT-distans och 

det totala medelvärdet för de båda studentgrupperna tillsammans i svarsgruppen från 

enkätundersökningen. Bredvid finns samma uppgifter fast för bortfallsanalysen som 

genomfördes. 

 

Påståendet “Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av samhörighet.” fick högst 

medelbetyg på 4,08 för båda grupperna medan lägst medelvärde fick “Onlinekommunikation 

är ett utmärkt medium för social interaktion.” med 3,55. 

 

Högst medelvärde bland distansstudenterna blev samma påstående som för båda grupperna, 

“Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av samhörighet.” med 4,46. Medan 

“Onlinekommunikation är ett utmärkt medium för social interaktion.” fick lägst med ett 

medelvärde på 3,63. 

 

Bland IT-distansstudenterna fick påståendet “Jag kände mig bekväm med att samtala i det 

online mediet jag använt.“ högst medelvärde på 4,05 medan “Jag kunde bilda mig tydliga 

intryck av andra klasskamrater.” fick lägst medelvärde på 3,26.  
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 Svarsgrupp  

n = 152 

Bortfall 

n = 21 

Svarsgrupp  

n = 173 

Fråga Distans IT-

distans 

Totalt Distans IT-

distans 

Totalt Distans IT-

distans 

Totalt 

Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla 

av samhörighet. 

4,46 3,55 4,08 4,33 3,50 3,86 4,46 3,55 4,08 

Jag kunde bilda mig tydliga intryck av andra 

klasskamrater. 

3,93 3,26 3,64 3,78 3,0 3,33 3,93 3,26 3,64 

Onlinekommunikation är ett utmärkt medium för 

social interaktion. 

3,63 3,46 3,55 3,89 3,42 3,62 3,63 3,46 3,55 

Jag kände mig bekväm med att samtala i det online 

mediet jag använt 

3,82 4,05 3,92 3,67 4,17 3,95 3,82 4,05 3,92 

Jag kände mig bekväm med att delta i 

kursdiskussioner 

3,98 3,95 3,97 4,33 4,17 4,24 3,98 3,95 3,97 

Jag kände mig bekväm med att interagera med andra 

klasskamrater. 

4,18 3,94 4,08 4,0 3,92 3,86 4,18 3,93 4,08 

Jag kände mig bekväm med att förmedla min åsikt när 

den skiljer sig från mina klasskamrater och ändå 

behålla en känsla av tillit 

3,88 3,80 3,84 3,56 4,33 4,0 3,88 3,8 3,84 

Jag upplever att min åsikt uppmärksammades av mina 

klasskamrater. 

4,11 3,64 3,91 4,11 3,67 3,86 4,11 3,64 3,91 

Jag upplever att online diskussionerna bidrog till att 

utveckla en känsla av samarbete 

3,67 3,64 3,65 3,67 3,42 3,52 3,67 3,64 3,65 

Totalt:  3,96 3,70 3,85 3,92 3,73 3,8 3,96 3,7 3,85 

Tabell 4 – Medelvärdet för varje påstående från CoI fördelat på svarsgrupp, bortfall och hopslagning av båda grupperna.  
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Efter att ha undersökt resultatet från svarsgruppen ska vi nu se närmare på bortfallsanalysen.  

Bland de båda grupperna i bortfallet fick påståendet “Jag kände mig bekväm med att delta i 

kursdiskussioner“ högst medelvärde på 4,24 och lägst medelvärde fick “Jag kunde bilda mig 

tydliga intryck av andra klasskamrater.” med 3,33. 

 

Högst medelvärde bland distans fick “Jag kände mig bekväm med att delta i kursdiskussioner.” 

och “Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av samhörighet.” som båda fick 

ett medelvärde på 4,33. Och lägst medelvärde med 3,56 fick “Jag kände mig bekväm med att 

förmedla min åsikt när den skiljer sig från mina klasskamrater och ändå behålla en känsla av 

tillit.“ 

 

Men IT-distans så fick påståendet “Jag kände mig bekväm med att förmedla min åsikt när den 

skiljer sig från mina klasskamrater och ändå behålla en känsla av tillit” högst medelvärde på 

4,33 och lägst medelvärde fick “Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av 

samhörighet.” med 3,0. 

 

Om vi jämför distans mot IT-distans så ser vi att medelvärdet för social närvaro är högre hos 

de som läser på distans som studieform (M= 3,92, SD=0,62) än för IT-distans (M=3,73 

SD=0,72) vi kan även se att testet inte är signifikant (p=0,524) och det går inte att konstatera 

några skillnader mellan grupperna. Eftersom det inte finns skillnader mellan distans och IT-

distans så kan vi slå samman respondenterna från bortfallsanalysen och svarsgruppen. (Tabell 

4).  

 

Resultatet för hela svarsgruppen visar att två påståenden har fått ett medelvärde på 4,08. ” Att 

lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av samhörighet.” och ” Jag kände mig 

bekväm med att interagera med andra klasskamrater”. Men påståendet ”Onlinekommunikation 

är ett utmärkt medium för social interaktion.” fick lägst medelvärde på 3,55 för hela 

svarsgruppen. Ser man närmare på distans och IT-distans så kan vi se att medelvärdet är åt det 

lägre hållet för båda grupperna (Tabell 4).  

Skapa och behålla social närvaro 

Här användes likertskala med 1 till 5 som svarsalternativ där 5 – Håller helt med, 4 – Håller 

delvis med, 3 – Varken eller/neutral, 2 – Håller delvis ej med och 1 – Håller ej alls med. 

Resultatet från påståendena redovisas i tabell diagram med medelvärdet för respektive fråga 

fördelat distans, IT-distans och det totala resultatet för båda grupperna tillsammans i 

enkätundersökningen.  

  

Högsta medelvärdet för hela svarsgruppen fick påståendet “Jag deltar i konversationer med 

mina kurskamrater” med 4,07 och lägst fick påståendet “Jag brukar starta konversationer med 

mina kurskamrater” med medelvärde 3,61 för distans låg medelvärdet på 4,12 och 2,93 för IT-

distans.  
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 Svarsgrupp 

n = 152 

Bortfall 

n = 21 

Svarsgrupp 

n = 173 

Fråga Distans IT-

Distans 

Totalt Distans IT-

Distans 

Totalt Distans IT-

Distans 

Totalt 

Jag brukar starta konversationer med mina 

kurskamrater 

4,12 2,93 3,61 4,33 2,57 3,43 4,12 2,93 3,61 

Jag deltar i konversationer med mina 

kurskamrater 

4,52 3,47 4,07 4,33 3,42 3,81 4,52 3,47 4,07 

Jag delar personliga berättelser och erfarenheter 

med mina kurskamrater 

4,16 3,03 3,68 3,67 3,0 3,29 4,16 3,03 3,68 

Andra kurskamrater delar personliga berättelser 

och erfarenheter med mig 

4,31 3,05 3,77 4,22 2,83 3,43 4,31 3,05 3,77 

Totalt:  4,28 3,12 3,78 4,14 3,0 3,49 4,28 3,12 3,78 

Tabell 5 – Medelvärdet för varje påstående fördelat på svarsgrupp, bortfall och hopslagning av båda grupperna. 
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Efter att ha undersökt resultatet från svarsgruppen ska vi nu se närmare på bortfallsanalysen.  

Påståendet “Jag deltar i konversationer med mina kurskamrater” fick högst medelvärde med 

3,81 om man kollar på hela svarsgruppen och lägst medelvärde på 3,29 fick “Jag delar 

personliga berättelser och erfarenheter med mina kurskamrater”. 

 

Påståendet “Jag brukar starta konversationer med mina kurskamrater” och “Jag deltar i 

konversationer med mina kurskamrater” fick högst medelvärde på 4,33 bland distans. Medan 

lägst medelvärde fick “Jag deltar i konversationer med mina kurskamrater” med ett värde på 

3,67. 

 

Bland IT-distans har påståendet “Jag deltar i konversationer med mina kurskamrater” fått 

högst medelvärde på 3,42 och lägst fick “Jag brukar starta konversationer med mina 

kurskamrater” med 2,57 i medelvärde.       

 

Om vi jämför distans mot IT-distans så ser vi att medelvärdet för att skapa och behålla social 

närvaro är högre hos de som läser på distans som studieform (M= 4,14, SD=0,89) än för IT-

distans (M=3,0 SD=1,37). Vi kan även se att testet inte är signifikant (p=0,063) och det går inte 

att konstatera några skillnader mellan grupperna. Eftersom det inte finns skillnader så kan vi 

slå samman respondenterna från bortfallsanalysen och svarsgruppen (tabell 5). 

Jämförelse mellan studieform och terminer  

Påståendena från CoI användes för att genomföra t-tester mellan studieform och terminer 

mellan studenterna för att undersöka om det finns skillnader mellan distans och IT-distans. 

Svarsgruppen och bortfallet är hopslagna.  

 
 Alla  Distans  IT-Distans  

 Antal Medelvärde Antal Medelvärde Antal Medelvärde 

Termin 1 77 3,80 45 3,94 32 3,63 

Termin 3 42 3,91 23 3,99 19 3,84 

Termin 5 54 3,85 31 3,98 23 3,68 

Totalt:  173 3,85 99 3,96 74 3,70 

Tabell 6 - Medelvärde för känslan av social närvaro för respektive termin och studieform 

3,8

3,91

3,85

3,94

3,99 3,98

3,63

3,84

3,68

Termin 1 Termin 3 Termin 5

Alla Distans IT-Distans
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Medelvärdet visar att känslan av social närvaro ökar till termin tre men minskar till termin 5. 

Medelvärdet för termin 5 är högre än för termin 1 för både distans, IT-distans och hela 

svarsgruppen (Tabell 6).  

  

Resultatet av t-testerna för att undersöka om det finns skillnader mellan studieform och 

terminer. Det visar att det finns skillnader mellan distans och IT-distans hur de som grupp 

upplever känslan av social närvaro. Däremot visar resterande tester på att det inte finns några 

signifikanta skillnader mellan distans och IT-distans när vi jämför olika terminer (Tabell 7).  

 

 P Signifikant 

Distans vs IT-Distans 0,013 Ja 

Termin 1 vs Termin 3 Alla 0,347 Nej 

Termin 3 vs Termin 5 Alla 0,661 Nej 

Termin 1 vs Termin 3 Distans 0,756 Nej 

Termin 3 vs Termin 5 Distans 0,984 Nej 

Termin 1 vs Termin 3 IT-Distans 0,248 Nej 

Termin 3 vs Termin 5 IT-Distans 0,512 Nej 

Tabell 7 – Jämförelse mellan studieform och terminer för känslan av social närvaro 

 

Jämförelse mellan att skapa och behålla social närvaro 

Riktlinjerna från Lowenthal (2010) användes för att genomföra t-tester mellan terminerna samt 

även studieformer mellan studenterna för att undersöka om det finns skillnader mellan dem. 

Svarsgruppen och bortfallet är hopslagna.  

 

Medelvärdet för hela svarsgruppen, distans och IT-distans visar att känslan av att skapa och 

behålla social närvaro sjunker från termin 1 till termin 3. Medelvärdet ökar till termin 5 för hela 

distansgruppen. För de som läser på distans däremot så fortsätter medelvärdet att sjunka till 

termin 5 och ligger nu under medelvärdet för termin 1. Medan IT-distans så ökar medelvärdet 

till termin 5 (tabell 8). 
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 Alla  Distans  IT-Distans  

 Antal Medelvärde Antal Medelvärde Antal Medelvärde 

Termin 1 77 3,82 45 4,29 32 3,15 

Termin 3 42 3,76 23 4,24 19 3,18 

Termin 5 54 3,90 31 4,22 23 3,25 

Totalt:  173 3,83 99 4,26 74 3,25 

Tabell 8 – Medelvärde för terminer och studieform över känslan av att skapa och behålla 

social närvaro 

 

För att undersöka skillnader mellan studieform och terminer används t-tester för att se om det 

finns signifikanta skillnader eller inte. Mellan distans och IT-distans finns det signifikanta 

skillnader mellan grupperna hur de upplever känslan av att skapa och behålla social närvaro. 

Resterande tester visar inga signifikanta skillnader mellan termin och studieform mellan distans 

och IT-distans (tabell 9).  

 

 P Signifikant 

Distans vs IT-Distans Alla 0,000 Ja 

Termin 1 vs Termin 3 Alla 0,750 Nej 

Termin 3 vs Termin 5 Alla 0,496 Nej 

Termin 1 vs Termin 3 Distans 0,752 Nej 

Termin 3 vs Termin 5 Distans 0,956 Nej 

Termin 1 vs Termin 3 IT-Distans 0,952 Nej 

Termin 3 vs Termin 5 IT-Distans 0,417 Nej 

Tabell 9 – Jämförelse mellan studieform och terminer för att skapa och behålla social närvaro 

Har känslan av social närvaro blivit högre 

Ett påstående i enkätundersökningen var “Jag upplever att känslan av social närvaro har blivit 

högre sedan föregående termin” De studenter som gick sin första termin valdes bort eftersom 

det inte finns en tidigare termin att jämföra mot. Studentgruppen bestod av studenter från termin 

3 och termin 5 och var totalt 96st. Distansgruppen bestod av 54st varav 23st gick termin 3 och 

31st gick termin 5. IT-distans bestod av 42st där 19st gick termin 3 och 23st termin 5.  

3,82 3,76
3,9

4,29 4,24 4,22

3,15 3,18 3,25

Termin 1 Termin 3 Termin 5

Alla Distans IT-Distans
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Ser vi till hela studentgruppen, distans och IT-distans så sjunker medelvärdet från termin 3 till 

termin 5. Detta innebär att grupperna upplever att känslan av att känslan av social närvaro inte 

skulle blivit högre sedan föregående termin utan istället blivit lägre (Tabell 10).  

 

 
 Alla  Distans  IT-Distans  

 Antal Medelvärde Antal Medelvärde Antal Medelvärde 

Termin 3 42 3,83 23 4,39 19 3,16 

Termin 5 54 3,13 31 3,58 23 2,52 

Tabell 10 - Jag upplever att känslan av social närvaro har blivit högre sedan föregående 

termin 

 

T-testerna som genomfördes visade en signifikant skillnad mellan termin 3 till termin 5 för de 

som läser på distans. Detta innebär att det finns skillnader från termin 3 till termin 5 hur de 

upplever känslan av att social närvaro har blivit högre sedan föregående termin. (Tabell 11) 

 

 P Signifikant 

Termin 3 vs Termin 5 Alla 0,108 Nej 

Termin 3 vs Termin 5 Distans 0,007 Ja 

Termin 3 vs Termin 5 IT-Distans 0,108 Nej 

Tabell 11 – Jämförelse över hur studenterna upplevt känslan av social närvaro sedan 

föregående termin 

 

Det fanns en öppen fråga efter påståendet om varför studenterna tror att känslan av social 

närvaro förändrats sedan föregående termin. Totalt kom det in 50 svar på frågan som ansågs 

relevanta och tre kategorier kunde urskiljas: 

 

• Skillnader i kursupplägg från föregående termin  

• Lärt känna sina kurskamrater  

• Ingen förändring har skett sedan föregående termin  

 

3,83

3,13

4,39

3,58

3,16

2,52

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Termin 3 Termin 5

Alla Distans IT-Distans
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Många av svaren pekar på att det finns skillnader i kursupplägg från föregående termin som 

påverkat hur studenterna upplever känslan av social närvaro. En distansstudent skriver ” Vi har 

haft mer föreläsning, examination, seminarium via webben.”  

 

En annan del av svaren tyder på att man lärt känna sina kurskamrater bättre och även fått 

chansen att träffas. En del av de som läser på distans som studieform svar visar på att de har 

regelbundna obligatoriska träffar på campus men även att det funnits skillnader hur 

föreläsningarna är upplagda. En distansstudent skriver ” Vi har lärt känna varandra mer och 

haft lektioner med personliga inslag”.  

 

Många upplever att det inte funnits någon förändring sedan föregående termin som kan ha 

påverkat hur studenterna upplever att känslan av social närvaro. Här ser vi också att det finns 

ett samband om man svarat att känslan av social närvaro inte skulle blivit högre sedan 

föregående termin.  
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Analys 

Social närvaro över tid   

Ramverken mäter social närvaro men på olika sätt, CoI påståenden om social närvaro användes 

för att undersöka hur studenterna upplever känslan av social närvaro (Arbaugh et al., 2008; 

Garrison et al., 2000). Lownthals (2010) riktlinjer användes för att undersöka hur studenterna 

upplever känslan av att skapa och behålla social närvaro.  

 

Resultatet visade att medelvärdet för hela svarsgruppen hamnade på 3,85 för hur studenterna 

upplever känslan av social närvaro. När det sen kommer till att undersöka hur social närvaron 

förändras över tid med hjälp av påståendena från CoI så ser vi att medelvärdena från termin 1 

(3,8) till termin 3 (3,91) ökar. Men från termin 3 till termin 5 (3,85) så minskar medelvärdet 

igen. Medelvärdet för termin 5 är högre än för termin 1 så känslan av social närvaro ökar till 

termin 3 innan den minskar till termin 5 igen (Tabell 6). Det går inte att konstatera några 

skillnader mellan studieform och termin över känslan av social närvaro.   

 

Ett påstående i enkätundersökningen var “Jag upplever att känslan av social närvaro har blivit 

högre sedan föregående termin” där det finns en signifikant skillnad mellan termin 3 och termin 

5 för de som läser på distans som studieform.  

 

Skapa och behålla social närvaro fick ett medelvärde på 3,83 för hela svarsgruppen. Studenterna 

upplever en högre känsla av social närvaro än att de skapar och behåller social närvaro.  

Resultatet för att skapa och behålla social närvaro över tid visar att från termin 1 till termin 3 

så sjunker medelvärdet för hela gruppen innan den ökar till termin 5. Känslan av att skapa och 

behålla social närvaro minskar till termin 3 innan den ökar till termin 5 (Tabell 8).  

 

Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar att distansstudier över tid kan påverka 

på ett negativt sätt hur studenterna upplever sin studiesituation och risken finns även att de 

känner sig isolerade och ensamma (Bartel, Wrzesniewski och Wiesenfel, 2012: Garrison et al., 

2001; Lord och Volery, 2000). 

H1 Känslan av social närvaro minskar över tid bland distansstudenterna. 

Resultatet visade att känslan av social närvaro ökar till termin 3 men sjunker något till termin 

5. Medelvärdet för termin 5 är högre än medelvärdet för termin 1 för studenterna. Resultatet 

visar även att samma mönster följer om man läser ett program på distans eller IT-distans. Det 

finns skillnader mellan studenterna beroende på studieformen distans eller IT-distans. 

Resterande tester beroende på termin och studieform visar på att det inte finns skillnader mellan 

grupperna.  

 

Påståendet “Jag upplever att känslan av social närvaro har blivit högre sedan föregående 

termin” visade även att studenterna själva inte upplever att känslan av social närvaro skulle 

blivit högre sedan föregående termin utan istället minskat (Tabell 8). Det var även en signifikant 

skillnad mellan termin 3 och 5 för distansstudenterna (Tabell 12). 

 

Tidigare forskning visar på att det finns risker med att studera på distans under en längre tid. 

Man riskerar att känna sig ensam och isolerad men det kan även påverka hur man förhåller sig 

till sin egen studiesituation och arbetsprestation (Bartel, Wrzesniewski och Wiesenfel, 2012: 

Garrison et al., 2001; Lord och Volery, 2000). 
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Skillnader mellan distansstudenter och IT-distansstudenter 

Resultatet visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan att läsa på distans och IT-

distans som studieform över tid hur de upplever känslan av social närvaro (Tabell 7) eller att 

skapa och behålla social närvaro (Tabell 9).  Däremot kan vi se att det är en signifikant skillnad 

mellan distans och IT-distans om vi ser till hela gruppen och inte efter terminer. En hypotes är 

att svarsgrupperna blir för små för att kunna hitta signifikanta skillnader när man jämför efter 

studieform och termin.  

 

Om vi undersöker medelvärdena för distans och IT-distans kan vi se att de som läser på distans 

har ett högre medelvärde än IT-distans över tid. Men att båda grupperna följer samma trend 

över tid genom att medelvärdet ökar till termin 3 innan den minskar till termin 5 över känslan 

av social närvaro. De som läser på distans har ett mera positivt intryck än IT-distans till känslan 

av social närvaro.  

 

Skapa och behålla social närvaro ser annorlunda ut, de som läser på distans har medelvärden 

som minskar till termin 3 och fortsätter att minska till termin5. Medan IT-distans medelvärde 

ökar till termin 3 och sedan ökar igen till termin 5. Detta betyder att de som läser på distans 

upplever att de är sämre på att skapa och behålla social närvaro över tid medan IT-distans 

upplever att de blir bättre över tid (Tabell 8).  

H2 Distansstudenterna har en högre känsla av social närvaro än IT-
Distansstudenterna.  

Resultatet visade att det finns en skillnad mellan studenterna beroende på studieform och hur 

de upplever känslan av social närvaro. Det finns däremot inga skillnader mellan grupperna när 

vi undersöker om det finns skillnader över tid hur studenterna upplever känslan av social 

närvaro. Det vi kan se är att studieformen distans har ett högre totala medelvärde (Tabell 4) från 

CoI frågorna men även ett högre totala medelvärde (Tabell 6) för påståendena från Lowenthal 

(2010) för att skapa och behålla social närvaro än IT-distans.  

 

Skillnaden mellan distans och IT-distans som grupp var att de som läser på distans har träffat 

sina kurskamrater i högre utsträckning än IT-distans. Tidigare forskning visar på att om man 

träffat sina kurskamrater så känner man ett högre förtroende och tillit mot varandra (Bos et al. 

2002; Bosch-Sijtsema och Hakonen, 2014; Cheng, Fu och Jan de Vreede, 2016; Olsson et al. 

2002).  

 



 26 

Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur studenter som läser ett distansprogram 

upplever känslan av social närvaro under sin studietid och om det finns skillnader mellan att 

läsa på distans med träffar och IT-distans utan träffar som studieform. Att använda två ramverk 

som mäter känslan av social närvaro på olika sätt har visat att det finns skillnader i resultatet av 

hur studenterna upplever känslan av social närvaro och att skapa och behålla den.    

 

Resultatet visade att de finns skillnader mellan hur studenterna upplever social närvaron och 

hur de själva tar initiativ att skapa och behålla social närvaro. Studieformen distans med träffar 

upplever en högre känsla av social närvaro medan IT-distans utan träffar upplever att de är 

bättre på att skapa och behålla social närvaro över tid.  

 

Resultatet visade att vid distansstudier så ökade känslan av social närvaro innan den minskade 

över tid bland studenterna. Vi kunde se en signifikant skillnad när vi jämförde distans mot IT-

distans vilket tyder på att det finns en skillnad mellan studieformerna. Det fanns inte en 

signifikant skillnad mellan studieformerna distans och IT-distans över tid. En tanke skulle 

kunna vara är att det är ett slumpmässigt urval. Eftersom vi kan se att distans utan träffar har 

högre medelvärden än IT-distans utan träffar.  

 

De båda hypoteserna visar på att känslan av social närvaro minskar över tid för studenterna och 

att de studenter som läser på distans med träffar upplever en högre känsla av social närvaro än 

IT-distans utan träffar.  

 

Tidigare forskning har visat att det är en svårighet med att läsa på distans och att skapa en tydlig 

bild och att känna tillit till sina kurskamrater (Liao, 2016; Lord & Volery, 2000). Det är svårt 

att avgöra vad som anses som ett högt respektive lågt medelvärde. De påståenden som har de 

högsta medelvärdena i enkätundersökningen är de som handlar om att lära känna andra, 

interagera och att känna tillit till varandra. Medan de lägre medelvärdena handlar mer om hur 

valt kommunikationsmedel eller att använda ett kommunikationsmedel för social interaktion. 

Vilket ändå tyder på att studenterna upplever en större svårighet med användningen av IT-

verktyg än att skapa en tydlig bild och känna tillit till varandra.  

 

Det framkom genom enkätens öppna fråga att det kan finnas skillnader i programupplägg och 

kursupplägg som kan vara en påverkade faktor för hur studenterna upplever känslan av social 

närvaro. Detta hade behövts undersökas närmare genom intervjuer med studenterna och/eller 

programansvariga.  

Metoddiskussion  

Att använda kvantitativ ansats och enkätundersökning som datainsamlingsmetod anses som ett 

bra val för denna studie eftersom syftet var att undersöka hur studenterna upplever känslan av 

social närvaro. Hur en student upplever saker kan anses som känsligt och studenterna kunde 

själva välja när och om de ville delta i undersökningen.  

 

Urvalet och bortfallet slogs samman och svarsfrekvensen för enkätundersökningen hamnade på 

30,7%. Några teorier till varför man inte valt att svara är att ämnet inte fångat studenternas 

intresse. Enkätundersökningens frågor kan ha upplevts som svåra att förstå då man inte direkt 

pratar om social närvaro över internet utan att många kopplar det till fysiska träffar. Det kan 

också ha att göra med studenternas egna inställning till enkätundersökningar En högre 
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svarsfrekvens och större grupper vid jämförande av studieform och olika terminer skulle kunnat 

ge ett annat resultat än det som framkommit i denna studie.  

 

Omfattningen hade kunnat utökas och fler program från Mittuniversitet men även andra 

läroinstitut hade kunnat tagits med i urvalet. Man hade även kunnat kompletterat 

enkätundersökningen med semistrukturerade intervjuer från studenterna då det tillåter att ställa 

följdfrågor på redan förutbestämda frågor för att få en djupare förståelse från studenternas 

perspektiv.  

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter som läser ett distansprogram upplever 

känslan av social närvaro under sin studietid och om det finns skillnader mellan att läsa på 

distans med träffar och IT-distans utan träffar som studieform. Resultatet visade att känslan av 

social närvaro vid distansstudier ökar innan den minskar över tid och att det finns signifikanta 

skillnader mellan studieformerna distans och IT-distans.  

 

Eftersom två ramverk användes för att mäta social närvaro framkom det även att det finns 

skillnader mellan dom två och hur studenterna upplever känslan av social närvaro och att skapa 

och behålla den. Ramverket CoI visade att resultatet av de som läser på distans med träffar har 

ett högre medelvärde än de som läser på IT-distans över tid. Medan ramverket från Lowenthal 

(2010) så sjunker medelvärdena för de studenter som läser på distans över tid. De som läser på 

IT-distans upplever att de blir bättre och bättre på att skapa och behålla social närvaro över tid.  

Förslag på vidare forskning 

Flera tvärsnittsstudier inom social närvaro bör göras där man studerar distansstudenter över tid 

och med ett större urval är nödvändigt för att bekräfta resultatet från denna studie. Att 

kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att få en djupare förståelse från studenternas 

perspektiv vore intressant att bygga vidare på.  

 

Det kan även finnas likheter och skillnader i programupplägg och kursupplägg som kan påverka 

hur studenterna upplever social närvaro. Därför skulle det vara intressant att undersöka om det 

finns likheter och skillnader mellan hur ett program och kurser är upplagda och om det påverkar 

hur studenterna upplever känslan av social närvaro.  

 

En annan intressant undersökning är undersöka om det finns likheter och skillnader mellan att 

vara campusstudent och distansstudent. Det måste inte betyda att campusstudenterna har en 

högre känsla av social närvaro bara för att deras undervisning sker på campus.  
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Bilaga 1 -  Mail till studenterna 
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Bilaga 2 -  Enkätfrågor 
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