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Abstract 

Previous studies have successfully demonstrated that there are variations in attitudes towards 

blended synchronous learning among students in higher education, but few have studied 

underlying factors. In an attempt to fill this gap, this study aims to investigate the relationship 

between personality traits and attitudes among students in blended synchronous learning 

environments.  

The research question asked in this paper was: What type of relationships are there between 

personality traits and students’ attitudes towards their education in blended synchronous 

learning environments? This was done by deploying a web based survey to 352 students at 

Mid Sweden University in Sweden which in the end had a response rate of 25%. Further, a 

quantitative approach was chosen as the most suitable way to test these relationships and both 

bivariate and multivariate regressions was used.  

The findings in the study indicates that personality traits are linked to a different set of 

attitudes among the students. The conclusions were that there exist significant relationships 

between Conscientiousness and Neuroticism and students estimated study achievement. There 

was also a positive significant correlation between Extraversion and that students prefer to 

study in groups and significant correlations between Extraversion and Conscientiousness and 

that students prefer to study independently was also found. Finally, there exist significant 

relationships between Conscientiousness and Neuroticism and students' perceived learning 

ability through blended synchronous learning environments. 

Keywords: Student attitudes, blended synchronous learning, personality traits, BFI-10, 

higher education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Undervisningsmetoderna har förändrats de senaste åren och att universitet och högskolor 

erbjuder distansundervisning blir allt vanligare i Sverige såväl som globalt. Hybrida lärmiljöer 

syftar till kombinationen av klassrumsundervisning och distansutbildning i realtid. Studenters 

attityder i dessa lärmiljöer har tidigare studerats, men få studier har undersökt bakomliggande 

faktorer. Studenters attityder i hybrida lärmiljöer är viktiga att undersöka då exempelvis en 

viss personlighetstyp kan korrelera med en viss attityd, vilket i sin tur skulle kunna skapa 

klyftor och olika syn på utbildningen och undervisningsmetoden.  

Denna studie har besvarat forskningsfrågan: Vilka samband finns mellan personlighetsdrag 

och studenters attityder till sin utbildning i hybrida lärmiljöer? Forskningsfrågan besvarades 

utifrån en kvantitativ ansats där en enkätundersökning användes som forskningsstrategi och 

datainsamlingsmetod. Ett webbaserat frågeformulär distribuerades till 352 studenter som 

studerade i en hybrid lärmiljö vid Mittuniversitetet. Svarsfrekvensen uppgick till 25% och för 

att analysera resultatet användes bivariata och multivariata regressioner. 

Resultaten indikerade på att personlighetsdrag i vissa fall var kopplade till attityder hos 

studenterna.  De slutsatser som denna studie resulterade i tyder på att det fanns signifikanta 

samband mellan Samvetsgrannhet samt Neuroticism och studenternas uppskattade 

studieprestation. Det fanns även ett positivt signifikant samband mellan Extraversion och att 

studenterna föredrar att studera i grupp och det fanns även signifikanta samband mellan 

Extraversion samt Samvetsgrannhet och att studenterna föredrar att studera självständigt. 

Avslutningsvis fanns det även signifikanta samband mellan Samvetsgrannhet samt 

Neuroticism och studenternas upplevda inlärningsförmåga via hybrida lärmiljöer. 

Nyckelord: Studentattityder, hybrid lärmiljö, personlighetsdrag, BFI-10, högre utbildning. 
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1 Introduktion 
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har genom åren förändrat 

undervisningsmetoderna och idag är traditionell klassrumsundervisning inte längre en 

självklarhet. Distansutbildning blir allt populärare och antalet distansstudenter i högre 

utbildning i Sverige har ökat drastiskt sedan 2002 (SCB, 2012). Fenomenet gäller även 

globalt då en studie från 2014 visade att andelen högskolestuderande i USA som studerade 

minst en kurs på distans var rekordhögt hösten 2012 med en andel på 33,5% (Allen & 

Seaman, 2014).  

Blended learning, eller på svenska: blandat lärande, syftar ofta till då renodlad traditionell 

klassrumsundervisning som sker utan IKT-verktyg, kombineras med distansundervisning där 

det mesta eller hela utbildningsinnehållet sker genom IKT.  Vid blandat lärande sker 

undervisningen därför till stor del via IKT, men även via fysiska träffar (Watson, 2008; 

Picciano, 2009; Allen & Seaman, 2014). Watson (2008) menar att blandat lärande som 

kombinerar de bästa delarna från traditionell utbildning med distansutbildning kommer att 

vara den dominerande undervisningsmetoden i framtiden. Vidare, då traditionell 

klassrumsundervisning kombineras med distansundervisning med hjälp av IKT-möjligheter 

möjliggör detta att campus- och distansstudenter i realtid kan ta del av samma undervisning. 

Utbildningsmodellen kallas för blended synchronous learning (Bower et al., 2014) eller 

ibland för hybrid learning (Stewart et al., 2011). På svenska kallas detta för blandat synkront 

lärande, men kan även benämnas som hybrid lärmiljö.  

Studenters attityder i hybrida lärmiljöer har identifierats av tidigare studier och de positiva 

attityderna är framförallt kopplade till lärmiljöns flexibilitet och de interaktionsmöjligheter 

som finns mellan studenter och lärare (Senn, 2008). Lärmiljön har bland vissa studenter 

dessutom uttryckts vara en viktig faktor för lärandet (Ng, 2007). De negativa attityderna hos 

campus- såväl som hos distansstudenterna är framförallt kopplade till de tekniska problem 

som kan uppstå (Concannon et al., 2005; Stewart et al., 2001; Szeto, 2014; Bower et al., 2014; 

Bagley et al., 2015). Campusstudenterna har även visat sig känna sig försummade i 

undervisningen då mycket fokus tenderar att hamna på distansstudenterna vilket påverkar 

attityderna negativt (Popov, 2009; Szeto, 2014). 

Vidare har studier visat att attityder till datorer kan påverka studenternas benägenhet att 

använda IKT-verktyg (Concannon, 2005) och att attityderna och viljan att använda datorer 

vidare är kopplade till psykologiska faktorer, vilket studerades utifrån den så kallade 

femfaktormodellen (FFM) (Devaraj et al., 2008). FFM syftar till de fem grundläggande 

personlighetsdragen som människan anses ha och benämns ofta på svenska som: Neuroticism, 

Extraversion, Öppenhet, Vänlighet och Samvetsgrannhet (McCrae et al., 1998). Dessa 

personlighetsdrag kan mätas med hjälp av olika typer av personlighetstester och Big Five 

Inventory-10 (BFI-10) är ett förkortat sådant, utformat med tio frågor där två frågor motsvarar 

respektive personlighetsdrag (Rammstedt & John, 2007).  

Befintlig litteratur har studerat och identifierat studenters attityder i hybrida lärmiljöer, men 

det är svårt att finna studier som har undersökt vilka faktorer som kan förklara attityderna i 

dessa lärmiljöer i högre utbildning. Studier som har genomförts i andra lärmiljöer har dock 

funnit korrelationer mellan personlighetsdrag och framförallt studieprestation (De Fruyt & 

Mervielde, 1996; Ackerman & Heggestad, 1997; Busato, et al., 2000; Shiner, Masten, & 

Roberts, 2003; O’Connor & Paunonen, 2007). I ett försök att fylla denna kunskapslucka 

studerar denna studie möjligheten till att personlighetsdrag kan vara en bidragande faktor till 
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studenternas attityder och hur de upplever sin utbildning i hybrida lärmiljöer. Att undersöka 

hur campus- och distansstudenter som studerar samma utbildning i hybrida lärmiljöer 

upplever sin egen och sina medstudenters utbildning, kan bidra till att förklara studenternas 

attityder i dessa lärmiljöer. Då tekniken dessutom tenderar att utvecklas snabbare än vad 

människan ibland hinner att anpassa sig till kan detta i sin tur påverka människa-data-

interaktionen. Vidare är attityderna viktiga att undersöka då olika attityder hos studenterna 

kan skapa klyftor och olika syn på utbildningen och i sin tur även påverka synen på 

utbildningsmodellen. 

1.1 Syfte och forskningsfråga 
Det övergripande syftet med denna studie är att studera om personlighetsdrag kan vara en 

bidragande faktor till studenters attityder i hybrida lärmiljöer. Att utgå ifrån ett enklare 

personlighetstest som BFI-10, som mäter de fem personlighetsdragen, kan ge en indikation 

om så är fallet.  

Studien är avgränsad till studenter i högre utbildning som studerar i en hybrid lärmiljö 

tillhörande tre utbildningsprogram vid Mittuniversitet (Miun). Med utgångspunkt i syftet har 

en forskningsfråga att vidare undersöka formulerats: Vilka samband finns mellan 

personlighetsdrag och studenters attityder till sin utbildning i hybrida lärmiljöer? 

1.2 Disposition 
Kapitel två i denna uppsats beskriver tidigare forskning som denna studie har utgått ifrån. Det 

tredje kapitlet beskriver studiens metod och genomförande. Det fjärde kapitlet presenterar 

studiens resultat i form av summerande statistik av den enkätundersökning som har 

genomförts följt av den analys som har genomförts för att testa studiens hypoteser. Därefter 

följer ett kapitel med diskussion och reflektioner kopplade till studiens resultat samt val av 

metod. Uppsatsen avslutas sedan med ett kapitel innehållande slutsatser samt förslag till 

framtida forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 Teori och tidigare forskning 
Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt som inleds med en kort begreppsdefinition av blandat 

lärande och hybrid lärmiljö för att sedan gå över till attityder som har identifierats i hybrida 

lärmiljöer. Det andra avsnittet innehåller en presentation till personlighetspsykologin genom 

att gå igenom identifierade personlighetsdrag och The Big Five för att sedan koppla samman 

de fem personlighetsdragen med attityder i högre utbildning. Därefter presenteras BFI-10, den 

kritik och de brister som bland annat finns kopplat till FFM, BFI-10 samt mot 

självskattningsformulär. Det tredje avsnittet avslutas med en presentation av den teoretiska 

modell som har använts i denna studie inklusive hypoteser. 

2.1 Attityder i hybrida lärmiljöer 
Det finns ingen universell definition av blandat lärande (Picciano, 2009), men Allen och 

Seaman (2014) definierar det som en kombination mellan traditionell utbildning som sker via 

fysiska träffar och distansutbildning där det mesta eller hela utbildningsinnehållet sker genom 

IKT. Då distansstudenter i realtid kan delta på samma lektioner som campusstudenter med 

hjälp av IKT-lösningar kallas detta för blended synchronous learning (Bower et al., 2014) 

eller på svenska: blandat synkront lärande. Utbildningsmodellen kallas ibland även för hybrid 

learning (Stewart et al., 2011) och fortsättningsvis genom studien kommer den svenska 

översättningen hybrid lärmiljö att syfta till modellen.  

Flexibiliteten bidrar till att många studenter idag föredrar en hybrid lärmiljö då den dessutom 

möjliggör interaktion och kommunikation mellan lärare och studenter oavsett om studenterna 

befinner sig på campus eller någon annanstans i världen (Senn, 2008). Studier har även visat 

att vissa studenter upplever att en hybrid lärmiljö är en viktig faktor för lärandet (Ng, 2007) 

och en undersökning framtagen av Statistiska Central Byrån visade att fler distansstudenter 

som slutförde sin kurs var nöjda med kursen i sin helhet jämfört med campusstudenter (SCB, 

2012).  

Distansutbildning gör det möjligt för studenter att ta del av en utbildning då studenten 

exempelvis inte har möjlighet att delta fysiskt på plats på grund av arbete, livssituation eller 

då studenten antingen inte har möjlighet eller vilja att flytta till den ort där undervisningen 

bedrivs (SCB, 2012). Hybrida lärmiljöer möjliggör att campus- och distansstudenter kan delta 

i studier från distans, men vanligtvis befinner sig campusstudenterna på plats på campus, 

medan distansstudenterna närvarar i undervisningen genom det digitala klassrummet. Då 

campusstudenter närvarar via det digitala klassrummet så är skillnaderna mellan studenternas 

attityder i hybrida lärmiljöer mindre (Bower et al., 2014).  

Negativa attityder i hybrida lärmiljöer har främst visat sig vara kopplade till att 

undervisningshastigheten tenderar att saktas ned och att undervisningen upplevs som för 

detaljerad då distansstudenter är närvarande, vilket påverkar campus- och distansstudenternas 

attityder negativt (Bower et al., 2014; Szeto, 2014). Distansstudenter har dessutom visats få 

för mycket uppmärksamhet på lektionerna vilket har resulterat i att campusstudenterna 

upplever att de hamnar i skymundan och kan känna sig försummade (Popov, 2009; Szeto, 

2014). Kannan och Narayanan (2015) menar att tekniska faktorer främst bidrar till studenters 

tillfredställelse vid hybrida lärmiljöer vilket överensstämmer med andra studier (Concannon, 

2005; Bower et al., 2014; Bagley et al., 2015). Distansstudenter upplever dock mer irritation 

och ilska mot de tekniska problem som kan uppstå än campusstudenter (Butz et al., 2015). 

En skillnad i undervisningen i hybrida lärmiljöer är exempelvis att campusstudenterna har en 

annan möjlighet till interaktion med studenterna i klassrummet (Gill & Mullarkey, 2015) och 
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de har även tillgång till direktinteraktion med lärare, administratörer och annan personal än 

vad distansstudenterna har (Popov, 2009). Studentinteraktion har visat sig ha positiva effekter 

på studenters tillfredställelse (Kannan & Narayanan, 2015) och högre interaktionsnivå mellan 

studenterna har visat sig kunna påverka attityderna i hybrida lärmiljöer positivt medan lägre 

nivåer kan påverka attityderna mer negativt (Cole et al., 2014).  

Majoriteten studenter i hybrida lärmiljöer har visat sig vara nöjda och har en positiv 

inställning till lärmiljön och att lärandestilen upplevs som bra (White et al., 2010; Cole et al., 

2014; Jiménez et al., 2016), men distansstudenter har visat sig ha en något mer positiv attityd 

än campusstudenter (Bower et al., 2014; Said et al., 2015). Studier har även visat att beroende 

på om studenten har tagit del av utbildningen på distans eller på campus så kan uppfattningen 

om kursens effektivitet påverkas (Said et al., 2015). Studenter som föredrar distansutbildning 

tenderar även att uppfatta distansutbildning som mer effektivt (Wong & Fong, 2014).   

Goda studieresultat har visat sig ha en positiv effekt på studenters attityder i hybrida 

lärmiljöer (Chen et al., 2005) och studieresultatet är det som främst påverkar studenternas 

attityder till distansutbildningar menar Murray et al. (2012). Vid en jämförelse mellan 

campus- och distansstudenters studieresultat uppvisade båda grupperna jämförbara resultat 

(Szeto, 2014; Said et al., 2014). Detta överensstämmer med en studie som har visat att en 

hybrid lärmiljö ger samma lärandeeffekter som traditionell undervisning (Bower et al., 2014).  

Flera studier (Smith, 2013; Said et al., 2014; Szeto, 2014; Bower et al., 2014) har visat på 

jämförbara studieresultat mellan campus- och distansstudenterna, men studenterna upplever 

ändå större framgångar när det gäller distansutbildning (Said et al., 2014). En studie som 

undersökte gymnasieelevers upplevelser i en blandad lärmiljö visade att distanseleverna 

uppskattade sin egen inlärningsnivå högre än campuseleverna (Smith, 2013). En liknande 

studie genomfördes på studenter i högre utbildning som visade samma resultat (Said et al., 

2014). 

Avslutningsvis har studier vidare visat att det finns kopplingar mellan studenternas attityder 

till datorer och sannolikheten att studenten ska använda tekniska hjälpmedel (Concannon, 

2005). En studie som studerade sambandet mellan personlighet och teknisk acceptans utifrån 

FFM fann att attityderna och viljan att använda datorer är vidare kopplade till psykologiska 

faktorer (Devaraj et al., 2008).  

2.2 Personlighetsdrag och The Big Five 
Synen på personlighetsdrag inom psykologin omfattar bland annat människans egenskaper, 

tro samt attitydbildning där personlighetsdragen skiljer sig mellan individer, är trögrörliga 

samt påverkar beteendet (Fazio & Zanna, 1981). Sedan 1930- och 1960-talet har en rad olika 

forskare försökt att fastställa de personlighetsdrag som människan anses ha genom att försöka 

mäta dessa med hjälp av utformade personlighetstester. Flera av dessa tester är föregångare 

till den modell som skapades på 1980-talet som kallas för FFM där fem faktorer motsvarar 

fem personlighetsdrag och resultatet ges i form av poäng per faktor.  

Personlighetsteorin framtagen av Costa & McCrae (1992) är till stor del grundad av tidigare 

forskning av bland andra Catell (1970), Fiske (1949) och Norman (1963) och syftar till en 

beskrivning utifrån delvis ärftligt betingade dimensioner som utgör människans personlighet. 

Goldberg (1993) försökte replikera Catells studier och fann stöd för fem personlighetsdrag. 

De fem personlighetsdragen, The Big Five, kallas ibland även för FFM eller akronymen 

OCEAN vilket syftar till de fem personlighetsdragen: Öppenhet (Openness to experience), 

Samvetsgrannhet (Conscientiousness), Extraversion (Extraversion), Vänlighet 
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(Agreeableness) samt Neuroticism (Neuroticism). Personlighetsdragen består fem domäner 

eller faktorer som vidare är uppbyggda av ett antal fasetter, eller med andra ord – sidor eller 

aspekter. De fem faktorerna beskrivs nedan mycket kortfattat med utgångspunkt i Costas och 

McCraes (1995) beskrivning av The Big Five.  

Höga poäng av personlighetsdraget Öppenhet syftar till en person som bland annat är öppen 

för nya erfarenheter, intellektuellt nyfiken, kreativ, okontroversiell, ogillar rutiner, har ett 

intresse för konst, har livlig fantasi samt utövar aktiviteter av olika slag. Andra personer kan 

uppfatta dessa personer som bland annat originella, nyfikna samt fantasirika (McCrae & 

Costa, 1995; 2003).  Låga poäng syftar istället till personer som bland annat är mer 

konservativa och traditionella, begränsade i sina intressen samt oanalytiska (McCrae & Costa, 

1995). 

Höga poäng av personlighetsdraget Samvetsgrannhet syftar till en person som bland annat är 

noggrann, plikttrogen, förtänksam, ordningsam, gillar ordning och reda samt att planera, har 

prestationsvilja samt självdisciplin (McCrae & Costa, 1995; 2003). Andra personer kan 

uppfatta dessa personer som bland annat ambitiösa, kunniga, pålitliga samt punktliga. Låga 

poäng syftar istället till en person som bland annat är mer lat, oorganiserad samt nonchalant 

och andra kan uppfatta dessa personer som slarviga, hänsynslösa samt orättvisa (McCrae & 

Costa, 1995; McCrae & Costa, 2003).  

Höga poäng av personlighetsdraget Extraversion syftar till en person som bland annat är 

energifylld, självsäker, sällskaplig och social, livlig, spänningssökande, föredrar att umgås 

med andra personer samt upplever positiva känslor. Andra personer kan uppfatta dessa 

personer som bland annat modiga samt passionerade (McCrae & Costa, 1995; 1987). Låga 

poäng syftar istället till en person som bland annat är mer tystlåten och mer passiv (McCrae & 

Costa, 2003) och andra personer kan uppfatta dessa personer som tillbakadragna, undergivna 

och mer känslokalla (McCrae & Costa, 1987).  

Höga poäng av personlighetsdraget Vänlighet syftar till en person som bland annat är 

hjälpsam, har medkänsla, är tillmötesgående, blyg, osjälvisk, har tillit och förtroende för 

andra samt vill sin omgivning väl (McCrae & Costa, 1995; 1987). Andra personer kan 

uppfatta dessa personer som bland annat ödmjuka, flexibla, öppensinnade samt generösa 

(McCrae & Costa, 1987). Låga poäng syftar istället till en person som bland annat är mer 

misstänksam, lättirriterad samt mer kritisk. Andra personer kan uppfatta dessa personer som 

bland annat själviska samt otrevliga (McCrae & Costa, 2003).  

Höga poäng av personlighetsdraget Neuroticism syftar till en person som bland annat har 

benägenhet för ångest, ilska och depressiva reaktioner, som är impulsiv, sårbar samt är 

stresskänslig. Dessa personer känner nervositet, är emotionellt instabila samt kan känna 

ledsamhet. Andra personer kan uppfatta dessa personer som bland annat osäkra, avundsjuka, 

sårbara samt oroliga. Låga poäng syftar istället till personer som bland annat är mer 

tålmodiga, säkra, kan se på saker mer objektivt samt är mer nöjda med sig själva (McCrae & 

Costa, 1987; 2003).  

2.2.1 Personlighetsdrag i högre utbildning  
Studier som har undersökt studenters personlighetsdrag i högre utbildning har framförallt 

studerat samband mot studieprestation. Det finns inte alltid någon korrelation mellan 

Öppenhet och studieprestation i högre utbildning (Busato, et al., 2000), men det har visat sig 

att höga poäng av Öppenhet kan ha en negativ påverkan vid akademiska situationer då 

studenten inte förväntas vara lika kreativ så som vid exempelvis problemlösning (De Fruyt & 
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Mervielde, 1996). Höga poäng av personlighetsdraget Samvetsgrannhet har visat sig förutsäga 

studieprestation från förskolan till gymnasiet vidare till högre utbildning och vidare i livet (De 

Fruyt & Mervielde, 1996; Ackerman & Heggestad, 1997; Shiner, Masten, & Roberts, 2003). 

Studier har påvisat olika resultat mellan sambandet studieprestation och Neuroticism. 

Exempelvis fann Busato et al. (2000) inga signifikanta korrelationer, medan Kuncel et al., 

(2005) och O’Connor & Paunonen (2007) fann korrelationer mellan just detta drag inom 

personligheten och studieprestation. Credé & Kuncel (2008) menar dock att det är studentens 

attityd till studier som snarare förklarar korrelationen till Neuroticism. Studier har funnit 

svaga korrelationer mellan Extraversion och studieprestation (O’Connor & Paunonen, 2007), 

men generellt kan detta samband inte styrkas (Kuncel et al., 2005; Noftle & Robins, 2007). 

Ålder har däremot visat sig kunna ha en påverkan på studieprestation, då låga nivåer av 

Extraversion har visat sig ha positiv påverkan på studieprestation i vuxen ålder i jämförelse 

med de som har högre nivåer av personlighetsdraget (Entwistle & Entwistle, 1970).  

2.2.2 BFI-10  
Rammstedt & John (2007) skapade BFI-10 med syftet att kunna mäta de fem 

personlighetsdragen utan att behöva använda sig av de större personlighetstesten som Big 

Five Inventory-44 (BFI-44) eller liknande. BFI-44 skapades på 1980-talet av John, Donahue 

& Kentle (1991) för att mäta de fem huvudsakliga personlighetsdragen utifrån 44 artiklar, 

eller påståenden, där respondenten svarar med hjälp av ett så kallat självskattningsformulär.  

 

Personlighetstestet BFI-10 är utformat utifrån det väletablerade BFI-44 men är förkortat till 

tio artiklar samt med två poster per skala, dvs. varje personlighetsdrag finns med två gånger. 

Dock rekommenderas att en tredje artikel läggs till personlighetsdraget Vänlighet vilket 

innebär att testet då består av elva artiklar. Likt BFI-44 är testet baserat utifrån ett 

självskattningsformulär där respondenten ska ta ställning till ett påstående utifrån viktningen 

1 = Tar avstånd, till och med 5 = Instämmer helt. Vissa påståenden använder dock omvänd 

viktning, dvs. 5 = Tar avstånd till och med 1 = Instämmer helt. Se Bilaga 1 för BFI-10.  

2.2.3 Kritik och brister mot FFM, BFI-10 och självskattningsformulär 
I och med FFM så har en rad självskattningsformulär vuxit eftersom att de används vid 

mätning av personlighetsdragen där ett av de mest använda är den så kallade NEO-PI-R 

(Costa & McCrae, 1992). I studier av människor från olika kultur och bakgrund har de fem 

faktorerna, eller personlighetsdragen, återfunnits men kritik kvarstår om huruvida FFM är 

universell och lika användbar i olika kulturer. Detta trots att det finns stöd för att FFM 

återfinns i individualistiska samt kollektivistiska kulturer (McCrae, Costa, Del Pilar, Rolland 

& Parker, 1998). Neuroticism, Öppenhet och Samvetsgrannhet är de dimensioner som 

återfinns tydligast, men med annan typ av analys återfinns även Extraversion och Vänlighet 

(McCrae et. al, 1998). 

 

För att möjliggöra tvärkulturell forskning togs BFI-10 fram på engelska och tyska. Då testet 

dessutom är en förenklad och förkortad version av BFI-44 så diskuterar Rammstedt & John 

(2007) hur väl BFI-10 kan generaliseras. I studien tyder resultaten på att signifikanta nivåer 

av reliabilitet och validitet i BFI-10-skalorna och ca 80% av faktorerna kan förklaras med 

hjälp av BFI-10. BFI-44 har reducerats till mindre än en fjärdedel i BFI-10 vilket gör att 

effektstorleken är lägre i BFI-10 än för hela BFI-44, men Rammstedt & John (2007) menar 

ändå att BFI-10 är tillräckligt vid studier med begränsade tidsaspekter, men poängterar 

samtidigt att testet inte bör ersätta BFI-44.  
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En kritik som finns mot självskattningsformulär är debatten kring social önskvärdhet. Är 

människor ärliga eller inte när de svarar på frågor och/eller påståenden som kräver att 

respondenten skattar sig själv? Att social önskvärdhet finns är de flesta övertygande om men 

det råder delade meningar kring huruvida det är en del av personligheten, att det är en typ av 

svarsstil eller om det är ett bevis för bristfällig testkonstruktion (Bäckström, Björklund & 

Larsson, 2009). Bäckström et al. (2009) menar att mycket tyder på att variansen i 

testresultaten verkar omfatta någon av de fem personlighetsdragen snarare än inflytande av 

social önskvärdhet.  En hel del personlighetsteori och de flesta personlighetstester bygger på 

självrapportering och självskattningsformulär och så länge det är så kommer kritiken mot 

området att bestå (Bäckström et al., 2009).  

2.3 Teoretisk modell  
Med utgångspunkt utifrån BFI-10 och tidigare forskning kopplat till studenters attityder i 

hybrida lärmiljöer presenteras i detta kapitel den teoretiska modell och de hypoteser som har 

använts i studien.  

2.3.1 Teori och hypoteser 
Höga poäng av personlighetsdraget Samvetsgrannhet innebär bland annat att respondenten 

uppskattar sig själv som noggrann, plikttrogen, ordningsam, har prestationsvilja och 

självdisciplin. Låga poäng syftar istället till att respondenten uppskattar sig själv som mer lat 

och oorganiserad (McCrae & Costa, 1995; 2003). Med utgångspunkt med BFI-10 

(Rammstedt & John, 2007) kan påståenden kopplat till personlighetsdraget översättas till 

svenska som: Jag ser mig själv som någon som tenderar att vara lat respektive Jag ser mig 

själv som någon som gör ett grundligt arbete. Ju mer respondenten instämmer i det andra 

påståendet resulterar i höga poäng Samvetsgrannhet, medan det första påståendet mäts med 

omvända poäng vilket innebär att ju mer respondenten tar avstånd till påståendet resulterar i 

lägre poäng. Utifrån detta kan antagande göras att studenter som skattar sin egen 

studieprestation högre än snittstudenten korrelerar med höga poäng av Samvetsgrannhet. Med 

detta som bakgrund har följande hypotes formulerats: 

H1: Studenter som uppskattar sin egen genomsnittliga prestation högre i jämförelse 

med snittstudenten i sin utbildning kommer även att rapportera in högre poäng av 

Samvetsgrannhet. Distansstudenter kommer att uppskatta sin genomsnittliga 

prestation högre än campusstudenterna. 

Höga poäng av personlighetsdraget Extraversion innebär bland annat att respondenten 

uppskattar sig själv som sällskaplig, social och någon som föredrar att umgås med andra 

(McCrae & Costa, 1995; 1987). Låga poäng syftar istället till att respondenten uppskattar sig 

själv som mer tystlåten och mer passiv (McCrae & Costa, 2003). Höga poäng av 

personlighetsdraget Vänlighet innebär bland annat att respondenten uppskattar sig själv som 

någon som har tillit till andra, är tillmötesgående och vill sin omgivning väl (McCrae & 

Costa, 1995; 1987). Låga poäng syftar istället till att respondenten uppskattar sig själv som 

mer misstänksam, lättirriterad samt mer kritisk (McCrae & Costa, 2003). Med utgångspunkt 

med BFI-10 (Rammstedt & John, 2007) kan påståendena kopplat till personlighetsdraget 

Extraversion översättas till svenska som: Jag ser mig själv som någon som är reserverad 

respektive Jag ser mig själv som någon som är utåtriktad, sällskaplig. Det första påståendet 

poängsätts utifrån omvändviktning. Påståendena kopplat till personlighetsdraget Vänlighet 

kan översättas till: Jag ser mig själv som någon som litar på andra människor, Jag ser mig 

själv som någon som tenderar att hitta fel hos andra respektive Jag ser mig själv som någon 

som är omtänksam och snäll mot nästan alla människor. Det andra påståendet poängsätts 

utifrån omvänd viktning. Med detta som bakgrund har följande hypotes formulerats: 
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H2: Studenter som uppger att de föredrar att studera på distans kommer även att 

rapportera in lägre poäng av Extraversion. Studenter som uppger att de föredrar att 

studera på campus kommer att rapportera in högre poäng av Extraversion. Vidare – 

studenter som uppger att de föredrar att studera i grupp kommer att rapportera högre 

poäng av Extraversion samt Vänlighet. Studenter som uppger att de föredrar att 

studera självständigt kommer att rapportera lägre poäng av Extraversion samt 

Vänlighet. 

 

Tidigare studier har visat på interaktionsskillnader i hybrida lärmiljöer mellan campus- och 

distansstudenterna (Popov, 2009; Gill & Mullarkey, 2015) där studentinteraktion har positiva 

effekter på studenters tillfredsställelse (Kannan & Narayanan, 2015). Högre interaktionsnivåer 

mellan studenter har visat sig kunna påverka attityderna till hybrida lärmiljöer positivt medan 

lägre nivåer kan påverka attityderna negativt (Cole et al., 2014). Med utgångspunkt med BFI-

10 (Rammstedt & John, 2007) samt med antagandet att respondenter som uppmäter låga 

poäng av Extraversion inte har samma sociala behov som respondenter som uppmäter höga 

poäng av har följande hypotes formulerats: 

H3: Studenter som i högre utsträckning instämmer med påståendet: utifrån sociala 

aspekter - distansutbildning kan likställas med campusundervisning, kommer att 

rapportera lägre poäng av Extraversion. Studenter som i högre utsträckning 

instämmer med påståendet: utifrån sociala aspekter – campusutbildning kan likställas 

med distansundervisning, rapportera lägre poäng av Extraversion. 

H4: Studenter som uppger att de upplever studier i en hybrid lärmiljö som 

tillfredsställande kommer rapportera lägre poäng av Extraversion samt uppskattar sin 

egen prestation högre än snittstudenten. Studenter som uppger att de inte upplever 

studier i en hybrid lärmiljö som tillfredsställande kommer att rapportera högre poäng 

av Extraversion.  

 

Tidigare studier har visat att negativa attityder i hybrida lärmiljöer främst är kopplade till de 

tekniska problem som kan uppstå (Bower et al., 2014; Bagley et al., 2015), att 

undervisningshastigheten tenderar att saktas ned samt upplevs bli för detaljerad vilket 

påverkar campus- och distansstudenternas attityder negativt (Bower et al., 2014; Szeto, 2014). 

Distansstudenterna tenderar dessutom att få för mycket uppmärksamhet på lektionerna, vilket 

bidrar till en mer negativ attityd hos campusstudenterna (Popov, 2009; Szeto, 2014). Vad 

gäller de tekniska problem som kan uppstå upplever distansstudenter mer irritation och ilska 

mot dessa problem än vad campusstudenterna har (Butz et al., 2015). Höga poäng av 

personlighetsdraget Neuroticism innebär bland annat att respondenten uppskattar sig själv 

som någon som har benägenhet för ångest, ilska samt är stresskänslig. Låga poäng syftar 

istället till att respondenten uppskattar sig själv som mer tålmodig samt har en förmåga att se 

på saker mer objektivt (McCrae & Costa, 1987; 2003). Med utgångspunkt med BFI-10 

(Rammstedt & John, 2007) kan påståenden kopplat till personlighetsdraget översättas till 

svenska som: Jag ser mig själv som någon som är avslappnad, hanterar stress bra respektive 

Jag ser mig själv som någon som lätt blir nervös. Det första påståendet poängsätts utifrån 

omvändviktning. Med utgångspunkt med BFI-10 (Rammstedt & John, 2007) samt med 

antagandet att respondenter som uppmäter höga poäng av Neuroticism tenderar att känna mer 

ilska och irritation har följande hypotes formulerats: 

H5: Studenter som upplever undervisningen via hybrida lärmiljöer positivt kommer att 

rapportera lägre poäng av Neuroticism.  
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Tidigare studier har visat att goda studieresultat har en positiv effekt på studenters attityder till 

distansutbildning och att det är studieresultatet som främst påverkar attityderna (Murray et al., 

2012). Studieresultat mellan campus- och distansstudenterna har i studier visat på jämförbara 

resultat (Szeto, 2014; Said et al., 2014), vilket överensstämmer med en annan studie som 

visade att hybrida lärmiljöer och traditionell undervisning ger samma lärandeeffekter (Bower 

et al., 2014). Med utgångspunkt med BFI-10 (Rammstedt & John, 2007) kan påståenden 

kopplat till Öppenhet översättas till svenska som: Jag ser mig själv som någon som har få 

konstnärliga intressen. samt Jag ser mig själv som någon som har livlig fantasi. Det första 

påståendet poängsätts utifrån omvändviktning. Med antagandet att studenter som uppmäter 

höga poäng av Extraversion och Samvetsgrannhet har ett teoretiskt intresse, är intellektuellt 

nyfikna samt är plikttrogna, noggranna samt har prestationsvilja, faktorer som kan underlätta 

inlärningsförmågan även i hybrida lärmiljöer, har följande hypotes formulerats: 

H6: Studenter som upplever sin inlärningsförmåga via hybrida lärmiljöer positivt 

kommer att rapportera höga poäng av Öppenhet och Samvetsgrannhet samt lägre 

poäng av Extraversion. 
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3 Metod  
Detta kapitel beskriver studiens metod där vetenskaplig ansats, datainsamling, urval, 

genomförande, analys, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden återfinns.  

3.1 Vetenskaplig ansats och forskningsstrategi 
Kvantitativa undersökningar kännetecknas av bland annat struktur, objektivitet, fokus på 

variabelsamband, statistisk analys och testar teorier medan kvalitativa studier kännetecknas av 

bland annat strukturlöshet, subjektivitet, fokus på processinnehåll, tolkande analys och 

teoribyggande (Christinsen et al., 2010). Denna studie har genomförts med en kvantitativ 

ansats vilket ansågs vara lämpligast med studiens syfte och frågeställning i åtanke. Detta har 

bidragit till att observationer, medelvärden och samband har kunnat redogöras för att sedan 

sammanfatta och visa fynden (Denscombe, 2016). 

Den forskningsstrategi som har använts har varit enkätundersökning då studien har avsett att 

studera nuläget, genom en bred och omfattande täckning samt detaljerad granskning 

(Denscombe, 2016). Vidare är enkätundersökning lämpligt när man avser att beskriva hur 

vanligt förekommande olika svar är i en viss population och hur man genom hypotesprövning 

avser att förklara att olika grupper inom populationen har svarat på olika sätt (Esaiasson et al., 

2014). 

3.2 Datainsamling  
Det finns flera typer av enkätundersökningar såsom postenkäter, ansikte mot ansikte, via 

telefon, sociala medier eller internet. Primärdata har i denna studie samlats in genom en 

webbaserad enkätundersökning med frågeformulär. För att en enkätundersökning med 

frågeformulär ska anses som forskningsmässig måste den enligt Denscombe (2016) uppfylla 

tre kriterier: informationen som samlas in ska kunna användas vid dataanalys, frågeformuläret 

ska bestå av nedskrivna frågor i följd samt att datainsamlingen ska ske genom att tillfråga 

människor direkt. 

 

Webbaserade enkätundersökningar med frågeformulär är en effektiv datainsamlingsmetod vid 

studier där informationen som efterfrågas består av okomplicerad information som är relativt 

kortfattad och okontroversiell. Datainsamlingsmetoden är även effektiv vid studier som inte 

kräver personlig interaktion mellan forskaren och respondenterna, men som ändå möjliggör 

standardiserade svar och identisk frågeuppsättning (Denscombe, 2016). Då studien dessutom 

var av kvantitativ ansats är enkätundersökning en vanlig datainsamlingsmetod för att 

möjliggöra kvantifiering av resultatet (Christinsen et al., 2010).  

Andra datainsamlingstekniker för att samla in primärdata är exempelvis intervjuer, 

observationsstudier och experiment (Christinsen et al., 2010), men då en enkätundersökning 

gav möjlighet att nå ut till fler respondenter på en och samma gång fanns det även potential 

till att på detta sätt få ett större urval. Detta var en viktig aspekt då svarsfrekvensen tenderar 

att vara låg vid enkätundersökningar, trots att datainsamlingsmetoden kan anses vara effektiv  

(Christinsen et al., 2010; Denscombe, 2016). En bra enkätundersökning bör ha en hög 

svarsfrekvens för att få mer tillförlitliga resultat och styrka studiens validitet. För att lyckas 

med detta är studien bland annat är beroende av en relevant populationslista (Esaiasson et al., 

2014; Denscombe, 2016). Andra sätt att minimera bortfallet kan vara genom flit/resurser, 

förtroende och kompetens vilket Esaiasson et al. (2014) bl.a. beskriver som att använda en 

nyligen uppdaterad populationslista samt att påminna svarspersonerna ett flertal gånger om 

deltagande.  



11 

 

3.2.1 Urval  
Målpopulationen i denna studie var campus- och distansstudenter som studerar i högre 

utbildning via hybrida lärmiljöer, men då det varken var känt vilka universitet/högskolor eller 

vilka utbildningar som tillhandahålls via dessa lärmiljöer var ett slumpmässigt urval som 

exempelvis klusterurval inte aktuellt för denna studie. Kännedom om att Miun erbjuder 

undervisning via hybrida lärmiljöer fanns dock, men en totalundersökning var inte möjlig att 

genomföra på grund av bl.a. studiens tidsram. Därför har ett subjektivt urval, handplockade 

för ändamålet, istället använts i denna studie. Ett subjektivt urval möjliggör att undersökaren 

kan handplocka urvalet utifrån deras relevans och kunskap inom forskningsområdet. Detta 

möjliggör för forskaren att ändamålsenligt välja respondenter som kan ge mest värdefulla data 

då de har valts ut med studiens syfte i åtanke (Denscombe, 2016). Det subjektiva urvalet i 

detta fall bestod av 352 stycken campus- och distansstudenter i hybrida lärmiljöer som 

studerar på tre utbildningsprogram via Miun, se Tabell 1 för respondentfördelning per 

program. 

Tabell 1. Visar respondentfördelning per program. 

Byggingenjör hållbart byggande 123 Personer 

Ekoteknik och hållbar utveckling 135 Personer 

Informatik med inriktning systemutveckling 94 Personer 

Totalt i urval 352 Personer 

3.2.2 Genomförande  
Första steget var att utforma slutna frågor till frågeformuläret. Nackdelen med slutna frågor är 

att respondenten inte har lika stor frihet i sina svar (Esaiasson et al., 2014) samt att 

respondentens svar riskeras att styras utifrån svarsalternativen (Christinsen et al., 2010). Med 

studiens syfte och frågeställning i åtanke kändes dock slutna frågor som ett relevant val. 

Fördelen med slutna frågor är att respondenten svarar på det svarsalternativ som bäst stämmer 

överens med dennes åsikter (Esaiasson et al., 2014; Denscombe, 2016).  

Studiens syfte och frågeställning fanns hela tiden i åtanke vid frågeutformningen där arbetet 

inleddes med att formulera vad enkäten bör innehålla för att sedan påbörja själva 

frågeformuleringen. Per noterad fråga noterades även varför frågan ansågs relevant samt hur 

insamlat material bör analyseras, vilket dock endast användes som en minnesnotering.  

Frågeformuläret bestod av ”block” innehållandes information om respondenten, uppskattad 

studieprestation, personlighetstest i form av BFI-10 samt frågor kopplade till attityder i 

hybrida lärmiljöer. Information om vilket program som studenten tillhörde, terminsstart, ålder 

samt kön ansågs nödvändiga framförallt för att kunna göra en relevant bortfallsanalys. 

Frågor kopplade till attityderna skapades utifrån tidigare forskning som har genomförts i 

hybrida lärmiljöer. Studiens teoretiska ramverk bestod främst av den så kallade BFI-10 

(Rammstedt och John, 2007) som därför fick stå som grund vid utformningen av frågorna 

kopplade till personlighetsdragen. Frågorna och innehållet i BFI-10 översattes från engelska 

till svenska. Ursprungstanken var att använda någon av de större och väletablerade 

personlighetstesterna, men då enkätundersökningar generellt tenderar att ha låg svarsfrekvens 

var det viktigt att begränsa antalet frågor i enkäten. Istället för att utgå ifrån en 

personlighetstest innehållandes minst 44 frågor ansågs BFI-10 som en nödvändig lösning. 

Presentationen av frågorna kan ske standardiserat eller icke-standardiserat där standardisering 

syftar till att göra svarssituationen lika för respondenterna (Christinsen et al., 2010). När 

frågorna var formulerade skapades en standardisering för att ange i vilken ordning frågorna 
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skulle presenteras. Strukturerade svarsalternativ i en Likert-skala användes främst för att 

möjliggöra att respondenterna skulle kunna ange vilken attityd de hade till frågan i 

frågeformuläret, men även för att samma skala används i BFI-10 och för att frågeformuläret 

inte skulle variera för mycket till utseendet per fråga. Frågorna formulerades och 

omformulerades iterativt fram tills att frågeformuläret designades i SurveyMonkey, vilket är 

ett kommersiellt företag med en plattform där det är möjligt för användare att designa, samla 

in och analysera enkäter (SurveyMonkey, uå).  

Vid utformning av frågeformuläret är det viktigt att tänka på dess utseende för att bibehålla 

respondenternas uppmärksamhet och engagemang samt att inte utforma den för omfattande 

(Christinsen et al., 2010). För att undvika detta utformades frågorna i de ”block” som tidigare 

identifierats och omnämnts. Detta gav en möjlighet att ställa flera frågor eller påståenden 

under en och samma huvudfråga i förhoppningen att respondenten inte skulle uppfatta 

frågeformuläret som för omfattande. Då deltagandet var frivilligt utformades inga 

obligatoriska frågor vilket gav respondenten möjlighet att inte svara på alla frågor.  

Enkäten testades därefter ett flertal gånger av utomstående testpersoner för att säkerställa att 

frågorna var korrekt och tydligt formulerade samt att de uppfattades på rätt sätt. 

Testpersonerna återkopplade sedan om hur de uppfattade enkäten i sin helhet samt om några 

korrigeringar krävdes. Mindre korrigeringar genomfördes efter detta steg.  

 

Då det inte var känt för mig vilka program som undervisade genom hybrida lärmiljöer 

kontaktades en programansvarig på Miun tillhörande ett av programmen för att få tillgång till 

respondenternas e-postadresser inom urvalsgruppen. Efter avstämning med två andra 

programansvariga samt godkännande att skicka ut enkätundersökningen till studenterna 

erhölls e-postadresser tillhörande studenter på tre program som vid studiens start studerade 

vid Miun.  Datainsamlingen inleddes den 28 november 2017 genom distribution av 

frågeformuläret, se Bilaga 3. En inbjudan skickades med e-post till campus- och 

distansstudenter på Miun inom urvalet, se Bilaga 2, för att sedan stängas och avslutas den 22 

december 2017. Respondenternas svar samlades löpande in genom SurveyMonkey, se Tabell 

2 för bortfall samt svarsfrekvens.   

Tabell 2. Visar studiens bortfall samt svarsfrekvens. 

Totalt i urval 352 Personer 

Bortfall (ej svar) 264 Personer 

Summa svar: 88 Personer 

Svarsfrekvens 25%   

För att öka svarsfrekvensen ytterligare efter den första inbjudan skickades påminnelser via e-

post till studenterna den 7 december 2017 samt den 19 december 2017. Programansvariga för 

programmen kontaktades i syfte att få kontaktuppgifter till kursansvariga för att på så vis 

kunna påminna och bjuda in respondenterna till studien. På grund av studiens tidsram var det 

dock inte möjligt att delta på lektioner, men en programansvarig vidarebefordrade ett 

meddelande till studenterna för att på så vis tacka för deltagandet och samtidigt 

påminna/bjuda in studenterna till studien. För en årskurs var det däremot möjligt att delta vid 

en kursstart och på så vis nå ut till studenterna.  
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3.3 Analys  
Analysarbetet inleddes genom att koda frågeformuläret. I de fall då respondenterna skulle 

besvara utifrån en femskalig Likert-skala kodades svaren om i filen utifrån följande: 1 = Tar 

helt avstånd alternativt Sämre alternativt Mycket dåligt, 2 = Tar delvis avstånd alternativt Lite 

sämre alternativt Dåligt, 3 = Tar varken avstånd eller instämmer alternativt Lika dåligt/bra 

alternativt Bra, 4 = Instämmer delvis alternativt Lite bättre alternativt Mycket bra samt 5 = 

Instämmer helt alternativt Bättre alternativt Utmärkt. Dock fanns det undantag då några 

frågor utifrån BFI-10 kräver omvänd viktning, dvs. 5 = Tar helt avstånd, 4 = Tar delvis 

avstånd, 3 = Tar varken avstånd eller instämmer, 2 = Instämmer delvis samt 1 = Instämmer 

helt. Samtliga frågor som återfanns i frågeformuläret under fråga 5 tillhör BFI-10, se Bilaga 

1. De frågor som berördes av denna omvända viktning var fråga 5:1, 5:3, 5:4, 5:5 samt 5:7. 

Analys av empirin påbörjades efter avslutad datainsamling och inledningsvis exporterades 

respondenternas svar från SurveyMonkey till en Excelfil där en rad motsvarade en 

respondents svar och en kolumn motsvarade respektive fråga som återfanns i frågeformuläret. 

Enligt Christensen et al. (2010) underlättar ett statistikprogram analysarbetet då minst 25 

respondenter har svarat på minst 10 frågor. I denna studie har statistikprogrammet Stata 

använts vilket möjliggör bl.a. datahantering, statistisk analys och regressionsanalyser (Stata, 

uå). Excel har statistiska funktioner inbyggda, men då bland annat bivariata 

regressionsanalyser eftersträvades i denna studie, vilket möjliggör analys mellan två variabler 

(Esaiasson et al., 2012), föll valet på Stata. Detta eftersom programmet underlättar för 

användaren samtidigt som att risken för fel minskas då programmet kan utföra beräkningar 

och analyser baserat på kommandon.  

När kodningsarbetet var slutfört lästes respondenternas svar samt den skapade skriptfilen in i 

Stata rad för rad för att kontrollera att inga felaktiga kodrader återfanns. För att kunna 

presentera enkätundersökningens resultat togs summerande statistik av undersökningen per 

fråga fram där campus- och distansstudenternas medelvärden redovisades mot varandras. För 

att sedan kunna testa studiens hypoteser har flertalet bivariata regressionsanalyser utförts 

vilket i studien syftar till analys mellan en attityd och ett personlighetsdrag.  

I de fall som signifikanta samband identifierades genomfördes även multivariata 

regressionsanalyser vilket innebär att flera kontrollvariabler läggs till i analysen samtidigt 

(Christensen et al., 2010). För att kontrollera för att inga övriga faktorer drev sambandet lades 

följande kontrollvariabler till den bivariata regressionen: ålder, kön, program samt huruvida 

studenten huvudsakligen studerar på campus eller på distans. Detta innebär alltså att analysen 

i de signifikanta fallen kontrollerar för att det inte är någon av kontrollvariablerna som driver 

det observerade sambandet mellan en attityd och ett personlighetsdrag alternativt att det inte 

är en mekanism som påverkar sambandet.  

3.4 Validitet och reliabilitet 
Analysen ser olika ut beroende på val av forskningsansats då kvalitativ analys främst syftar 

till analys av samtal och text medan kvantitativ analys snarare syftar till analys av exempelvis 

siffror med hjälp av statistik och visuella tekniker. Validiteten i data är betydelsefull vid 

analysarbetet då det är viktigt att resultatet analyseras på rätt sätt för att studien ska kunna 

mäta det data förväntas att mäta. Forskaren måste därför vara väl medveten om vilka data som 

har använts i studien för att analysen ska bli riktig. Vid kvantitativ analys förväntas forskaren 

att objektivt behandla och analysera data samt att upplysa läsaren om eventuella egenintressen 

till studien samt ta hänsyn till andra teorier och/eller förklaringar (Denscombe, 2016).  
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Vid studier som använder sig av så kallade självskattningsformulär kan respondentens 

ärlighet eller sociala önskvärdhet påverka studiens interna validitet. Huruvida respondenten 

skattar sig bättre eller inte svarar ärligt kan exempelvis påverka enkätundersökningar (Fahlke 

et al., 2007; Bäckström, Björklund och Larsson, 2009).  

Vad gäller studiens externa validitet så avses studiens grad av generalisering av beskrivande 

såväl som förklarande slutsatser. Den externa validiteten kan exempelvis påverkas av större 

eller mer relevant population. Då en enkätundersökning är genomförd och studiens bortfall 

inte längre kan påverkas kan exempelvis en bortfallsanalys genomföras följt av efterföljande 

efterstratifiering (Esaiasson et al., 2012). Då svarsfrekvensen generellt tenderar att vara låg 

vid webbenkäter och denna studies urval bestod av ett relativt litet urval studenter tillhörande 

tre program kan en bortfallsanalys genomföras för att jämföra respondenternas svar med 

tillgänglig statistik över populationens sammansättning. 

3.5 Etiska överväganden 
Denna studie uppfyllde inte de forskningskriterier som kräver etikprövning, (Centrala 

etikprövningsnämnden, SCB och Socialstyrelsen, 2013) vilket innebär att ingen etikprövning 

genomfördes. Studien är vidare utformad och genomförd utifrån de riktlinjer som finns för 

god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2002). Vid inbjudan till enkätundersökningen skickades 

e-post till respondenterna där det tydligt framgick att deltagandet i studien var frivilligt och 

anonymt (Regel 1), vilket följer uppsatta riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017). Samma 

information framgick även på enkätundersökningens första sida där respondenten fick 

ytterligare information om studiens syfte samt att respondenterna närsomhelst kunde välja att 

avbryta sin medverkan i studien (Regel 3). För att delta i studien krävdes dessutom 

respondenternas samtyckte (Regel 2) (Vetenskapsrådet, 2002). Då respondenternas e-

postadresser inklusive tillhörande program tillhandahölls via Miun har denna information 

endast varit känd under studiens genomförande. Vidare genomfördes enkätundersökningen 

utan spårbarhet till respondenterna vilket har inneburit att det inte har varit möjligt att koppla 

ihop ett svar med en respondent. Detta överensstämmer med uppsatta regler för att 

utomstående ej ska kunna identifiera personer som har ingått i studien (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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4 Resultat och analys  
Detta kapitel är indelat i tre avsnitt där det första presenterar en summerande statistik av 

enkätundersökningen där antalet respondenter som totalt deltog uppgick till 88 stycken 

studenter. Det andra avsnittet består av regressionsanalyser för att testa studiens hypoteser 

följt av ett avslutande avsnitt med en bortfallsanalys. 

4.1 Summerad statistik av enkätundersökning 
Fråga 1 i frågeformuläret: Vilket program läser du? har en svarsfrekvens på 99% och 

besvarades av totalt 87 personer, då en respondent valde att hoppa över frågan. Fråga 3: 

Studerar du huvudsakligen på campus eller distans? har en svarsfrekvens på 100% och 

besvarades av 88 personer. Tabell 3 redovisar respondentfördelningen per campus och 

distansstudent samt det totala antalet observationerna. 

Tabell 3. Redovisar svarsfördelning per svarsalternativ med antalet observationer samt antal procent av urval. 

Svarsalternativ  Campus Distans Tot. obs. % av urval 

Byggingenjör hållbart byggande 14 15 29 33,33% 

Ekoteknik och hållbar utveckling 6 20 26 29,89% 

Informatik med inriktning systemutveckling 6 25 32 36,78% 

Fristående kurs 
  

0 0% 

Totalt antal svarande:     87 99% 

Fråga 2 i frågeformuläret: Vilken termin/år påbörjade du dina studier? har en svarsfrekvens 

på 100% och besvarades av 88 personer.  

 
Figur 1. Redovisar svarsfördelningen per termin/år angivet i antal stycken. 

Fråga 4 i frågeformuläret: Hur uppskattar du din genomsnittliga prestation i jämförelse med 

snittstudenten i din utbildning? har en svarsfrekvens på 100 % och besvarades av 88 personer. 

Tabell 4 redovisar summerad statistik över totalt antal observationer samt utifrån huruvida 

studenten huvudsakligen studerar på campus eller distans. I tabellen går att utläsa att 

campusstudenterna uppskattar sin egen genomsnittliga prestation något högre i jämförelse 

med distansstudenterna. 

Tabell 4. Redovisar summerad statistik samt uppdelat resultat för campus- och distansstudenterna. 

Fråga (F) N Medel Std. Min Max 

F.4 - Uppskattad genomsnittlig    

         studieprestation 88 3,25 0,94 1 5 
Campus 26 3,46 0,90 2 5 

Distans 62 3,16 0,94 1 5 
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Fråga 5 i frågeformuläret berör fullständiga BFI-10 där resultatet presenteras i sin helhet i 

Tabell 5 uppdelat per personlighetsdrag. Påståendena: Jag ser mig själv som någon som är 

reserverad respektive Jag ser mig själv som någon som är utåtriktad, sällskaplig berör 

personlighetsdraget Extraversion. Det första påståendet har en svarsfrekvens på 99% och det 

andra på 100%. I tabellen går att utläsa att campusstudenterna har högre poäng av 

Extraversion än distansstudenterna. Vid jämförelse av medelvärdena per påstående så 

upplever campusstudenterna i större utsträckning sig själva som reserverade, men visar 

samtidigt högre medelvärden än distansstudenterna vad gäller att anse sig själv vara utåtriktad 

och sällskaplig.  

Tabell 5. Redovisar summerad statistik för Extraversion (E1+E2), Vänlighet (A1+A2+A3), Samvetsgrannhet 

(C1+C2), Neuroticism (N1+N2) samt Öppenhet (O1+O2) inklusive uppdelat resultat för campus- och 

distansstudenterna. 

Fråga (F) N Medel Std. Min Max 

F.5:1 - ...är reserverad. (E1) 87 2,92 1,22 1 5 
Campus 26 3,38 1,06 2 5 

Distans 61 2,72 1,24 1 5 

F.5:6 - …är utåtriktad, sällskaplig. (E2) 88 3,65 1,07 1 5 
Campus 26 4,04 0,92 2 5 

Distans 62 3,48 1,1 1 5 

F.5:2 - …litar på andra. (A1) 87 3,69 1,04 2 5 
Campus 26 4,00 0,89 2 5 

Distans 61 3,56 1,07 2 5 

F.5:7 - …hitta fel hos andra. (A2) 87 3,17 1,05 2 5 
Campus 26 3,27 1,08 2 5 

Distans 61 3,13 1,04 2 5 

F5:11 - …snäll mot nästan alla. (A3) 88 4,41 0,74 2 5 
Campus 26 4,42 0,81 2 5 

Distans 62 4,40 0,71 2 5 

F.5:3 - …tenderar att vara lat. (C1) 87 3,38 1,28 1 5 
Campus 26 3,46 1,17 2 5 

Distans 61 3,34 1,33 1 5 

F.5:8 - …grundligt arbete. (C2) 86 4,03 1,01 1 5 
Campus 25 3,68 1,14 1 5 

Distans 61 4,18 0,92 2 5 

F.5:4 - …är avslappnad,  

             hanterar stress bra. (N1) 
87 2,80 1,32 1 5 

Campus 26 2,54 1,17 1 5 

Distans 61 2,92 1,37 1 5 

F.5:9 - …lätt blir nervös. (N2) 86 3,17 1,26 1 5 

Campus 26 2,96 1,15 1 5 

Distans 60 3,27 1,3 1 5 

F.5:5 - …få konstnärliga intressen. (O1) 87 3,21 1,41 1 5 
Campus 26 3,38 1,53 1 5 

Distans 61 3,13 1,36 1 5 

F.5:10 - …livlig fantasi. (O2) 87 3,56 1,06 1 5 
Campus 26 3,77 0,86 2 5 

Distans 61 3,48 1,13 1 5 

Påståendena: Jag ser mig själv som någon som litar på andra människor respektive Jag ser 

mig själv som någon som tenderar att hitta fel hos andra berör personlighetsdraget Vänlighet. 

och har en svarsfrekvens på 99%. I Tabell 5 går att utläsa att campusstudenterna har ett högre 

poäng av Vänlighet än distansstudenterna. Vid jämförelse av medelvärdena per fråga så har 

campusstudenterna högre medelvärden på samtliga påståenden. Detta gäller även vid tillägg 
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av det tredje påståendet kopplat till personlighetsdraget Jag ser mig själv som någon som är 

omtänksam och snäll mot nästan alla människor som har en svarsfrekvens på 100%.  

Nästa personlighetsdrag berör personlighetsdraget Samvetsgrannhet med påståendena: 

Jag ser mig själv som någon som tenderar att vara lat respektive Jag ser mig själv som någon 

som gör ett grundligt arbete. Det första påståendet har en svarsfrekvens på 99% och det andra 

på 98%. Ur resultatet går att utläsa att distansstudenterna har ett högre totalt medelvärde av 

Samvetsgrannhet i jämförelse med campusstudenterna. Påståendet om tendenser till lathet 

instämmer campusstudenterna i högre utsträckning med och de har lägre poäng för påståendet 

om grundligt arbete. Med ett maxvärde på 5 har distansstudenterna ett medelvärde på 4,18, 

vilket innebär att de i högre grad uppger att de upplever att de gör ett grundligt arbete.  

De påståenden ur BFI-10 som är kopplat till Neuroticism är: Jag ser mig själv som 

någon som hanterar stress bra samt Jag ser mig själv som någon som lätt blir nervös. Det 

första påståendet har en svarsfrekvens på 99% och det andra på 98%. Utifrån 

enkätundersökningens summerande resultat går att utläsa att distansstudenterna har ett högre 

totalt medelvärde av Neuroticism i jämförelse med campusstudenterna. Distansstudenterna 

har ett högre medelvärde än campusstudenterna per påstående och uppfattar att de i större 

utsträckning håller med de två påståendena. 

De sista två påståenden kopplat till BFI-10 är: Jag ser mig själv som har få 

konstnärliga intressen samt Jag ser mig själv som någon som har livlig fantasi berör 

personlighetsdraget Öppenhet. Dessa har en svarsfrekvens på 99 % och besvarades av 87 

personer: I Tabell 5 går att utläsa att campusstudenterna har ett högre totalt medelvärde av 

Öppenhet i jämförelse med distansstudenterna. Campusstudenterna har högre medelvärden för 

båda påståendena och uppger att de i större utsträckning håller med om att de har få 

konstnärliga intressen samt att de har livlig fantasi. 

Fråga 6 i frågeformuläret berör ställningstagande kopplat till attityder i hybrida lärmiljöer 

uppdelat i 10 påståenden. Påståendet: Jag föredrar att studera på distans har en svarsfrekvens 

på 98% och det framgår tydligt, baserat på medelvärdena, att distansstudenterna verkligen 

föredrar att studera på distans och att campusstudenterna föredrar att studera på campus. 

Kontrollfrågan: Jag föredrar att studera på campus har en svarsfrekvens på 95% och det 

framgår tydligt att campusstudenterna verkligen föredrar att studera på campus. Se Tabell 6 

för fullständigt resultat. 

Tabell 6. Redovisar summerad statistik samt uppdelat resultat för campus- och distansstudenterna 

Fråga (F) N Medel Std. Min Max 

F6:1 - Föredrar distans. 86 3,59 1,38 1 5 

Campus 25 2,12 0,93 1 4 

Distans 61 4,20 1,03 1 5 

F6:6 - Föredrar campus. 84 3,07 1,33 1 5 

Campus 25 4,32 0,75 3 5 

Distans 59 2,54 1,16 1 5 

Påståendet: Jag föredrar att studera i grupp har en svarsfrekvens på 98% och baserat på 

medelvärdena framgår det att campusstudenterna i högre utsträckning föredrar att studera i 

grupp i jämförelse med distansstudenterna. Kontrollfrågan: Jag föredrar att studera 

självständigt har en svarsfrekvens på 94% och baserat på medelvärdena framgår det att 

distansstudenterna i större utsträckning föredrar att studera självständigt. Se Tabell 7 för 

fullständigt resultat. 
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Tabell 7. Redovisar summerad statistik samt uppdelat resultat för campus- och distansstudenterna. 

Fråga (F) N Medel Std. Min Max 

F6:2 – Föredrar studera i grupp. 86 3,19 1,20 1 5 

Campus 25 3,68 1,03 1 5 

Distans 61 2,98 1,22 1 5 

F6:7 – Föredrar studera självständigt. 83 3,47 1,07 1 5 

Campus 24 2,96 1,04 1 5 

Distans 59 3,68 1,02 1 5 

Påståendet: Utifrån sociala aspekter – distansutbildning kan likställas med 

campusundervisning har en svarsfrekvens på 98% och medelvärdena visar att campus- såväl 

som distansstudenterna delvis tar avstånd till påståendet i ungefär lika stor utsträckning. 

Kontrollfrågan: Utifrån sociala aspekter – campusutbildning kan likställas med 

distansundervisning har en svarsfrekvens på 94% och medelvärdena visar att campus- såväl 

som distansstudenterna delvis tar avstånd till påståendet i ungefär lika stor utsträckning. 

Baserat på medelvärdena visar resultatet att campus- såväl som distansstudenterna delvis tar 

avstånd till påståendet i ungefär lika stor utsträckning. Se Tabell 8 för fullständigt resultat. 

Tabell 8. Redovisar summerad statistik samt uppdelat resultat för campus- och distansstudenterna. 

Fråga (F) N Medel Std. Min Max 

F6:3 - Sociala aspekter, distansutbildning kan 

           likställas med campusundervisning. 86 2,05 1,05 1 5 
Campus 25 2,00 1,12 1 5 

Distans 61 2,07 1,03 1 5 

F6:8 - Sociala aspekter, campusutbildning kan 

           likställas med distansundervisning. 83 2,19 1,11 1 5 
Campus 25 2,08 1,19 1 5 

Distans 58 2,24 1,08 1 5 

Påståendet: Distansutbildning möjliggör att distansstudenter kan prestera lika bra som 

campusstudenter har en svarsfrekvens på 96% och baserat på medelvärdena framgår det att 

distansstudenterna i högre utsträckning instämmer i påståendet än campusstudenterna. 

Kontrollfrågan: Campusutbildning möjliggör att campusstudenter kan prestera lika bra som 

distansstudenter har en svarsfrekvens på 94% och baserat på medelvärdena framgår det att 

distansstudenterna i något högre utsträckning instämmer i påståendet än campusstudenterna. 

Se Tabell 9 för fullständigt resultat. 

Tabell 9. Redovisar summerad statistik samt uppdelat resultat för campus- och distansstudenterna. 

Fråga (F) N Medel Std. Min Max 

F6:4 - …distansstudenter kan prestera lika  

           bra som campusstudenter. 85 3,28 1,33 1 5 

Campus 25 2,76 1,27 1 5 

Distans 60 3,50 1,31 1 5 

F6:9 - …campusstudenter kan prestera lika  

           bra som distansstudenter. 83 3,92 1,05 1 5 

Campus 25 3,84 1,11 2 5 

Distans 58 3,95 1,03 1 5 

Påståendet: Att studera i en hybrid lärmiljö är tillfredställande har en svarsfrekvens på 96% 

och baserat på medelvärdena så har distansstudenterna en något mer positiv inställning till 

studier via hybrida lärmiljöer än vad campusstudenterna har. Kontrollfrågan: Att studera i en 
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hybrid lärmiljö är inte tillfredsställande har en svarsfrekvens på 92% och baserat på 

medelvärdena så har distansstudenterna en något mer positiv inställning till studier via 

hybrida lärmiljöer än vad campusstudenterna har. Se Tabell 10 för fullständigt resultat. 

Tabell 10. Redovisar summerad statistik samt uppdelat resultat för campus- och distansstudenterna. 

Fråga (F) N Medel Std. Min Max 

F6:5 - … är tillfredsställande. 85 3,31 1,11 1 5 

Campus 25 3,16 1,11 1 5 

Distans 60 3,37 1,12 1 5 

F6:10 - … är inte tillfredsställande. 81 2,57 1,18 1 5 

Campus 24 2,79 1,25 1 5 

Distans 57 2,47 1,15 1 5 

Frågor tillhörande fråga 7 redovisas i Tabell 11 där den första lyder: Hur upplever du 

undervisning via hybrida lärmiljöer? och har en svarsfrekvens på 98%. Medelvärdena visar 

att campus- såväl som distansstudenterna betygsätter undervisningen, med små skillnader, 

som något bättre än Bra, där campusstudenterna har något högre medelvärde än 

distansstudenterna. Den andra frågan: Hur upplever du din inlärningsförmåga via hybrida 

lärmiljöer? har en svarsfrekvens på 98% och även här visar medelvärdena att campus- såväl 

som distansstudenterna betygsätter undervisningen, med små skillnader, som något bättre än 

Bra. Distansstudenterna har något högre medelvärde än campusstudenterna. Slutligen, 

Betygsätt din generella uppfattning av högre utbildning i hybrida lärmiljöer har en 

svarsfrekvens på 98%. Medelvärdena visar att campus- såväl som distansstudenterna 

betygsätter undervisningen, med små skillnader, som något bättre än Bra. Campusstudenterna 

har ett något högre medelvärde än distansstudenterna.  

Tabell 11. Redovisar summerad statistik samt uppdelat resultat för campus- och distansstudenterna. 

Fråga (F) N Medel Std. Min Max 

F7:1 - …undervisning via hybrida lärmiljöer? 86 3,27 0,90 1 5 
Campus 25 3,36 0,81 2 5 

Distans 61 3,23 0,94 1 5 

F7:2 - …upplevd inlärningsförmåga? 86 3,44 0,81 1 5 
Campus 25 3,40 0,65 3 5 

Distans 61 3,46 0,87 1 5 

F7:3 - Generell uppfattning av utbildning  

           i hybrid lärmiljö. 86 3,36 0,87 1 5 
Campus 25 3,40 0,87 2 5 

Distans 61 3,34 0,87 1 5 

Fråga 8 i frågeformuläret: Ange ålder har en svarsfrekvens på 97 % och besvarades av 85 

personer, se Tabell 12. Den totala medelåldern uppgår till 30,26 år, men vid uppdelning av 

campus- respektive distansstudenterna förändras medelåldern. Campusstudenternas 

medelålder är ca 27 år där den yngsta respondenten har uppgett åldern 20 samt den äldsta 35 

år. För distansstudenterna är medelåldern högre på ca 32 år där den yngsta respondenten har 

uppgett åldern 21 samt den äldsta 46 år. Medelvärdet för respondenterna är 31,09 år där den 

yngsta respondenten är 21 år och den äldsta är 46 år.  

Tabell 12. Redovisar information om respondenternas ålder.  

Fråga (F) Obs Medel Std. Min Max 

F8. Ange ålder 85 30,26 5,74 20 46 

Campus 25 26,76 3,82 20 35 

Distans 59 31,75 5,79 21 46 
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Fråga 9 i frågeformuläret: Ange kön har en svarsfrekvens på 97 % och besvarades av 85 

personer. Antalet kvinnor som har svarat på frågan är 45 stycken, antalet män är 37 stycken, 3 

person vill ej ange kön. Tre respondenter har ej besvarat frågan vilket räknas som bortfall.  

4.2 Regressionsanalyser 
Bivariata regressionsanalyser genomförs för att testa studiens hypoteser. Då ett resultat visar 

på ett signifikant samband genomförs även en multivariat regressionsanalys för att kontrollera 

att inga övriga faktorer driver det observerade sambandet. Följande kontrollvariabler läggs till 

den bivariata regressionen: ålder, kön, program samt huruvida studenten huvudsakligen 

studerar på campus eller distans.  

4.2.1 Prövning av hypotes 1 
Tabell 13 visar resultaten av den analys som testar hypotes 1. Det går att utläsa i kolumn 

”Bivariat” att resultatet tyder på att det finns ett positivt samband mellan Samvetsgrannhet 

och hur studenterna uppskattar sin egen genomsnittliga studieprestation i jämförelse med 

snittstudenten i sin utbildning. Dvs. studenter som rapporterar höga nivåer av 

Samvetsgrannhet uppskattar sin egen studieprestation högre i jämförelse med snittstudenten i 

sin utbildning. Detta samband är signifikant med ett p-värde mindre än 0,01. R2-värdet är 

0,20, vilket betyder att 20% av variationen i uppskattad studieprestation kan förklaras med 

hjälp av Samvetsgrannhet vilket får anses som högt. Den multivariata regressionen, där N=78, 

visar att det positiva signifikanta sambandet mellan Samvetsgrannhet kvarstår vid tillägg av 

kontrollvariabler, vilket går att utläsa i kolumn ”Multi” i tabellen.  

Undersökningen visar dock även på ett negativt samband mellan Neuroticism och hur 

studenten uppskattar sin egen genomsnittliga studieprestation. Dvs. studenter som rapporterar 

låga nivåer av Neuroticism uppskattar sin egen studieprestation lägre i jämförelse med 

snittstudenten i sin utbildning. Detta samband är signifikant då p-värdet är mindre än 0,01 och 

går att utläsa i kolumn ”Bivariat”. R2-värdet är 0,11 vilket betyder att 11% av variationen kan 

förklaras med personlighetsdraget vilket kan anses som relativt högt. Den multivariata 

regressionen med N=78 visar att det negativa sambandet kvarstår och att det är fortfarande 

signifikant, men p-värdet är nu mindre än 0,05. Vidare – utifrån enkätundersökningens 

resultat så rapporterar distansstudenterna inte sin egen genomsnittliga prestation högre i 

jämförelse med hur campusstudenterna har svarat.  

Tabell 13. Redovisar sambandet mellan Samvetsgrannhet och Neuroticism och uppskattad studieprestation. 

Beroende variabel Oberoende variabel Bivariat Multi N R2 

Studieprestation Samvetsgrannhet 0,45*** 0,60*** 86 0,20 

  
(0,10) (0,10) 

  Studieprestation Neuroticism -0,27*** -0,24** 86 0,11 

    (0,09) (0,11) 

  Standardfel inom parantes: * p-värde = mindre än 0,10, ** p-värde = mindre än 0,05, *** p-värde = mindre än 0,01. 

N samt R2-värden tillhör de bivariata regressionsanalyserna. 

4.2.2 Prövning av hypotes 2 
Tabell 14 visar resultaten av den analys som testar hypotes 2. I kolumn ”Bivariat” går att 

utläsa att resultatet tyder på att det finns ett på en negativ korrelation mellan Extraversion och 

att föredra att studera på distans. Dvs. studenter som rapporterar högre nivåer av Extraversion 

föredrar att inte studera på distans jämfört med de som rapporterar in lägre nivåer. Detta 

samband är signifikant med ett p-värde mindre än 0,05. R2-värdet är 0,05, vilket betyder att 

5% av variationen kan förklaras med hjälp av personlighetsdraget vilket kan anses som lågt. 

Vidare finns ett förväntat positivt samband mellan Extraversion och att studenten föredrar att 



21 

 

studera på campus. Dvs. studenter som rapporterar högre nivåer av personlighetsdraget 

föredrar att studera på campus. Sambandet är signifikant och R2-värde är 0,05 vilket kan anses 

som lågt. För att kontrollera att inga övriga faktorer driver de identifierade signifikanta 

sambanden genomförs multivariata regressioner och de två sambanden såväl som 

signifikanserna försvinner, vilket går att utläsa i kolumn ”Multi” i tabellen. För de 

multivariata regressionerna är N=79 respektive N=78. 

Resultatet tyder dessutom på en negativ korrelation mellan Vänlighet och att studenten 

föredrar att studera på distans, men detta samband är dock inte statistiskt signifikant då p-

värdet är större än 0,05. 

Tabell 14. Redovisar resultaten av den analys som testar studiens hypotes 2.  

Beroende variabel Oberoende variabel Bivariat Multi N R2 

Föredrar distans Extraversion -0,31** -0,02 85 0,05 

  

(0,15) (0,11) 

  Föredrar campus Extraversion 0,29** 0,05 84 0,05 

  
(0,14) (0,12) 

  
Föredra distans Vänlighet -0,27* 

 

85 0,30 

  
(0,16) 

   Föredra grupp Extraversion 0,57*** 0,51*** 85 0,23 

  

(0,11) (0,12) 
  Föredra grupp Vänlighet 0,19  85 0,02 

  (0,14)    

Föredra grupp Samvetsgrannhet -0,28** -0,23 84 0,05 
  (0,14) (0,14)   

Föredra självständig Extraversion -0,28** -0,32** 83 0,07 

  (0,12) (0,12)   

Föredra självständig Vänlighet -0,11  83 0,00 
  (0,13)    

Föredra självständig Samvetsgrannhet 0,34*** 0,26** 82 0,09 

    (0,12) (0,13) 
  

Standardfel inom parantes: * p-värde = mindre än 0,10, ** p-värde = mindre än 0,05, *** p-värde = mindre än 0,01. 

N samt R2-värden tillhör de bivariata regressionsanalyserna. 

Vidare finns det en positiv korrelation mellan Extraversion och att studenterna föredrar att 

studera i grupp. Resultatet i kolumn ”Bivariat” visar att sambandet är signifikant med p-värde 

mindre än 0,01 samt ett R2-värde på 0,23 vilket kan anses som högt. En multivariat regression 

med N=79 visar att det positiva sambandet mellan Extraversion och att studenterna föredrar 

att studera i grupp kvarstår. Sambandet är dessutom fortfarande signifikant med ett p-värde 

mindre än 0,01, vilket går att utläsa i kolumn ”Multi”.  

Resultaten tyder på att det finns en marginell korrelation mellan Vänlighet och att studenterna 

föredrar att studera i grupp, men detta samband är inte signifikant. Däremot finns en negativ 

korrelation till Samvetsgrannhet där sambandet är signifikant med ett p-värde på mindre än 

0,05 samt ett R2-värde på 0,05 vilket kan anses som lågt. En multivariat regression med N=78 

visar att det negativa sambandet kvarstår, men däremot är sambandet inte längre signifikant.   

Vidare finns en negativ korrelation mellan Extraversion och att studenten föredrar att studera 

självständigt. Sambandet är signifikant och har ett R2-värde på 0,07 vilket kan anses som lågt. 

Då sambandet är signifikant genomförs en multivariat regression där N=77 som visar att det 

negativa sambandet kvarstår med ett p-värde mindre än 0,05 vilket innebär att det fortfarande 

är signifikant.  
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Det finns dock ingen korrelation mellan Vänlighet och att studenterna föredrar att studera 

självständigt, men däremot finns en positiv korrelation kopplat till Samvetsgrannhet och att 

studenten föredrar att studera i självständigt. Sambandet är signifikant med ett p-värde mindre 

än 0,01 samt har ett R2-värde på 0,09 vilket kan anses som relativt högt. Det positiva 

sambandet såväl som signifikansen finns kvar då kontrollvariablerna läggs till regressionen.  

För den multivariata regressionen är N=76.  

4.2.3 Prövning av hypotes 3 
Tabell 15 visar resultaten av den analys som testar hypotes 3. Det finns ingen korrelation 

mellan Extraversion och hur studenterna, utifrån sociala aspekter, upplever att 

distansutbildning kan likställas med campusundervisning. Det finns dock en negativ 

korrelation med personlighetsdraget Öppenhet, men detta samband är inte signifikant. 

Vidare finns det inte heller någon korrelation mellan Extraversion och hur studenterna, utifrån 

sociala aspekter, upplever att campusutbildning kan likställas med distansundervisning.  

Tabell 15. Redovisar resultaten av den analys som testar studiens hypotes 3. 

Beroende variabel Oberoende variabel Beta N R2 

Distansutbildning kan likställas  

med campusundervisning. 
Extraversion 0,08 85 0,00 

  (0,11)   

Distansutbildning kan likställas  

med campusundervisning. 
Öppenhet 

-0,18 85 0,03 

  (0,12)   

Campusutbildning kan likställas med 

distansundervisning. 
Extraversion -0,05 83 0,00 

  (0,12)   

Standardfel inom parantes: * p-värde = mindre än 0,10, ** p-värde = mindre än 0,05, *** p-värde = mindre än 0,01. 

4.2.4 Prövning av hypotes 4 
Tabell 16 visar resultaten av den analys som testar hypotes 4. Det finns ingen korrelation 

mellan Extraversion och huruvida studenterna upplever att studera via hybrida lärmiljöer som 

tillfredsställande. Det finns inte heller någon korrelation mellan personlighetsdraget och hur 

studenterna uppskattar sin egen studieprestation.  

 

Däremot finns en positiv korrelation mellan Extraversion och att studenterna upplever att 

studera i en hybrid lärmiljö som inte tillfredsställande. Resultatet i kolumn ”Bivariat” visar att 

sambandet är signifikant med ett p-värde på mindre än 0,05 och har ett R2-värde på 0,07 

vilket kan anses som lågt. Då en multivariat regression genomförs med N=78 visar resultatet i 

kolumn ”Multi” att det positiva sambandet minskar och sambandet är inte längre signifikant. 

Tabell 16. Redovisar resultaten av den analys som testar studiens hypotes 4. 

Beroende variabel Oberoende variabel Bivariat Multi N R2 

Tillfredsställande Extraversion -0,14  85 0,02 

  (0,12)    

Studieprestation Extraversion 0,09  87 0,01 

  (0,10)    

Inte tillfredsställande Extraversion 0,32** 0,24 81 0,07 

    (0,13) (0,14)     
Standardfel inom parantes: * p-värde = mindre än 0,10, ** p-värde = mindre än 0,05, *** p-värde = mindre än 0,01. 

N samt R2-värden tillhör de bivariata regressionsanalyserna. 
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4.2.5 Prövning av hypotes 5 
Tabell 17 visar resultaten av den analys som testar hypotes 5. Det finns inte någon signifikant 

korrelation mellan Neuroticism och upplevd undervisning via hybrida lärmiljöer.  

Tabell 17. Redovisar sambandet mellan Neuroticism och upplevd undervisning via hybrida lärmiljöer. 

Beroende variabel Oberoende variabel Bivariat N R2 

Undervisning Neuroticism -0,11 84 0,02 

  
(0,09) 

  Standardfel inom parantes: * p-värde = mindre än 0,10, ** p-värde = mindre än 0,05, *** p-värde = mindre än 0,01. 

4.2.6 Prövning av hypotes 6 
Tabell 18 visar resultaten av den analys som testar hypotes 6. Det fanns ingen korrelation 

mellan Öppenhet och studenternas upplevda inlärningsförmåga via hybrida lärmiljöer, men 

det finns ett positivt samband med Samvetsgrannhet. Dvs. studenter som rapporterar högre 

nivåer av personlighetsdraget rapporterar att de upplever sin inlärningsnivå högre jämfört med 

de som rapporterar in lägre nivåer. I kolumn ”Bivariat” går att utläsa att sambandet är 

signifikant med ett p-värde mindre än 0,01 och med ett R2-värde på 0,08 kan 8% av 

variationen i upplevd inlärningsförmåga förklaras med hjälp av Samvetsgrannhet, vilket kan 

anses som lågt. En multivariat regression med N=81 visar att det positiva sambandet kvarstår 

och att det är signifikant med ett p-värde på mindre än 0,01, vilket går att utläsa i kolumn 

”Multi”. 

Det finns dock ingen korrelation mellan Extraversion och studenternas upplevda 

inlärningsförmåga via hybrida lärmiljöer, men däremot finns en negativ korrelation kopplat 

till Neuroticism. Sambandet är signifikant med ett p-värde på mindre än 0,05 och har ett R2-

värde på 0,05 vilket kan anses som lågt. En multivariat regression med N=81 visar att det 

negativa sambandet kvarstår. Sambandet är fortfarande signifikant men p-värdet är nu mindre 

än 0,01. 

Tabell 18. Redovisar sambanden mellan Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extraversion och Neuroticism och 

studenternas upplevda inlärningsförmåga via hybrida lärmiljöer. 

Beroende variabel Oberoende variabel Bivariat Multi N R2 

Inlärningsförmåga Öppenhet -0,05  85 0,00 

  (0,09)    

Inlärningsförmåga Samvetsgrannhet 0,25*** 0,27*** 84 0,08 

  

(0,09) (0,09) 

  Inlärningsförmåga Extraversion -0,01  85 0,00 

  

(0,09)    

Inlärningsförmåga Neuroticism -0,17** -0,23*** 84 0,05 

    (0,08) (0,08)   
 

Standardfel inom parantes: * p-värde = mindre än 0,10, ** p-värde = mindre än 0,05, *** p-värde = mindre än 0,01. 

N samt R2-värden tillhör de bivariata regressionsanalyserna. 

4.3 Bortfallsanalys 
Bortfallsanalysen är genomförd efter avslutad datainsamling i syfte att jämföra populationens 

sammansättning med respondenterna i enkätundersökningen för att se hur stora skillnaderna 

är mellan grupperna. Universitets- och högskolerådet (UHR) (UHR, uå) tillhandahåller 

antagningsstatistik över bland annat antalet antagna studenter för valt program och skola. 

Kolumnerna tillhörande ”Population” i Tabell 19 visar det summerade antalet antagna 

studenter vid urval 2 för ekoteknik samt byggingenjör från UHR inklusive faktisk statistik 

över populationen för informatikstudenterna, vilket tillhandahölls via Miun. Tabellen visar 
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även köns- samt åldersfördelning för HT2015, HT2016 samt HT2017. Kolumnerna 

tillhörande ”Respondenter från urval” visar studiens summerande antal respondenter som 

deltog i enkätundersökningen, för de tre programmen inklusive köns- samt åldersfördelning. 

Statistik om huruvida studenterna studerar på campus eller distans finns inte tillgänglig på 

UHR, så denna information anges ej i tabellen.  

 
Tabell 19. Bortfallsanalys för jämförelse mellan total population och respondenter från urval. 

 

Population Respondenter från urval 

 

Antal (st.) Andel (%) Antal (st.) Andel (%) 
Totalt 424 X 88 X 

Kvinnor 182 43% 44 50% 

Män 217 51% 37 42% 

<= 24 år 109 26% 15 17% 

25–34 år 193 46% 45 51% 

>=35 år 97 23% 24 27% 

 

Observera att bortfallsanalysen är genomförd på antagningsstatistik vilket innebär att antalet 

studenter per program samt köns- och åldersfördelning kan ha förändrats fram till studiens 

genomförande. Av okänd anledning stämmer inte UHR:s statistik överens vid jämförelse av 

antal antagna studenter och summering av antal kvinnor respektive män. En förklaring till 

detta skulle kunna vara att kön av någon anledning inte är känt för UHR och därför inte finns 

tillgänglig i statistiken. Detta gäller även statistik från enkätundersökningen då vissa studenter 

valde att inte svara på kön eller ålder alternativt inte ville ange detta. Antalet respondenter 

som totalt deltog i enkätundersökningen anges dock under totalt antal stycken. 

Då Miun tillhandahöll information om informatikstudenternas nuvarande sammansättning 

visas denna statistik även separat i Tabell 20. I tabellen går att utläsa att 25% av populationen 

studerar på campus respektive 75% på distans. Utifrån resultatet från enkätundersökningen är 

föredelningen 19% för campus- respektive 81% distansstudenter. Sett till andelen per rad i 

tabellen återspeglas urvalet någorlunda väl, men andelen män är något underrepresenterade i 

studien. Andel under 24 år eller 24 år är utifrån statistiken väldigt underrepresenterade i 

urvalet och studenter som är 35 år eller äldre är överrepresenterade i urvalet.  

 
Tabell 20. Bortfallsanalys för jämförelse mellan population (informatik) och respondenter från urval 

(informatik). 

  Population   Respondenter från urval 

  Antal (st) Andel (%) Antal (st) Andel (%) 
Totalt 88 X 32 X 

Kvinnor 36 43% 14 44% 

Män 52 51% 15 47% 

<= 24 år 15 26% 3 9% 

25–34 år 48 46% 15 47% 

>= 35 år 25 23% 13 41% 

Campus 22 25% 6 19% 

Distans 66 75% 26 81% 
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5 Diskussion  
Detta kapitel inleds med en diskussion kopplat till studiens resultat samt en efterföljande del 

med reflektioner kring studiens metod och genomförande.  

5.1 Resultat 
Syftet med denna studie har varit att studera om personlighetsdrag kan vara en bidragande 

faktor till studenters attityder i hybrida lärmiljöer. Studiens resultat tyder på att det i vissa fall 

finns ett statistiskt samband, men om sambanden är kausala kan denna studie inte svara på. 

R2-värden som visades genom de bivariata regressionsanalyserna uppgick mellan 0,05–0,23. 

Vad som är ett högt och ett lågt värde kan diskuteras. Att en variabel förklarar 23% av 

variationen kan anses som högt, framförallt vid jämförelse med studiens andra R2-värden som 

är lägre. Även R2-värden på 0,20 kan anses som ett högt värde och R2 på 0,11 och 0,09 kan 

anses som relativt högt. Men ett bivariat R2-värde mellan 0,05–0,08 vad säger egentligen 

detta? Att om en oberoende variabel förklarar 5% - 8% av den beroende variabeln, så kan en 

liten andel förklaras, men desto mer förblir oförklarat vilket betyder att det finns andra 

faktorer som spelar en desto större roll. 

Det fanns ett förväntat signifikant positivt samband mellan Extraversion och att studenten 

föredrar att studera i grupp (H2) med ett R2-värde på 0,23 för den bivariata regressionen. 

Detta kan förklaras med att de studenter som rapporterar in högre nivåer av 

personlighetsdraget tenderar att föredra att umgås med andra i högre utsträckning än de som 

rapporterar in lägre nivåer. Detta samband var fortfarande signifikant efter den multivariata 

regressionen vilket innebär att ingen av kontrollvariablerna ålder, kön, program eller huruvida 

studenterna studerar på campus eller distans, eller en mekanism, som driver det observerade 

sambandet.  

Vidare, vid undersökning av sambandet Samvetsgrannhet och hur studenterna uppskattade sin 

egen genomsnittliga studieprestation (H1) visade resultatet på ett signifikant positivt samband 

med ett R2-värdet 0,2. Det signifikanta sambandet kvarstod efter den multivariata 

regressionen, vilket innebär att ingen av kontrollvariablerna eller en mekanism driver det 

observerade sambandet. Det positiva sambandet mellan personlighetsdraget och 

studieprestation överensstämmer med fynd från tidigare studier (De Fruyt & Mervielde, 1996; 

Ackerman & Heggestad, 1997; Shiner, Masten, & Roberts, 2003). Ett signifikant negativt 

samband fanns även mellan Neuroticism och hur studenterna uppskattar sin studieprestation 

som visade att R2-värdet är 0,11 och även detta samband fanns kvar efter den multivariata 

regressionen. Viktigt att poängtera är dock att det är studenternas egna uppfattningar av 

studieprestationen som ska uppskattas och ”snittstudentens” studieprestation behöver inte 

nödvändigtvis vara känt och därför kan tolkas på olika sätt av respondenterna. 

Distansstudenter har inte heller samma interaktionsmöjligheter med andra studenter som 

campusstudenter och därför inte har samma information som campusstudenterna eventuellt 

har och därför inte vet hur snittstudenten presterar. Detta behöver inte vara känt för 

campusstudenterna heller men då de utbildas på campus kan det antas att de har mer 

interaktion i gruppen än vad distansstudenterna har där man kan anta att de har en mer 

selektiv interaktion med andra studenter. Detta skulle kunna vara en förklarande orsak då 

campusstudenterna har en bättre uppfattning om sina medstudenter på ett annat sätt än vad 

distansstudenterna har. En förklaring till detta skulle kunna vara att studenter med höga nivåer 

av Neuroticism tenderar att vara mer oroliga, osäkra, otåliga, stresskänsliga mm. jämfört med 

personer med lägre nivåer och därför helt enkelt upplever och uppskattar sin egen 

studieprestation sämre. Det är dock möjligt att det är studenternas attityd till studierna som 
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förklarar sambandet snarare än Neuroticism i sig likt det Credé och Kuncel (2008) har 

diskuterat. Vidare visar resultatet i denna studie på studenternas uppskattade studieprestation 

och inte faktisk prestation i form av exempelvis studieresultat. Det finns därför en möjlighet 

att den uppskattade prestationen är missvisande då den inte behöver stämma överens med 

exempelvis betyg.  

De samband som var signifikanta efter bivariata regressionsanalyser kontrollerades för att 

varken ålder, kön, program samt ifall studenten huvudsakligen studerar på campus- eller 

distans, alternativt att en mekanism driver det observerade sambandet. Detta genomfördes 

med hjälp av multivariata regressionsanalyser och signifikansen försvann mellan: 

Extraversion och att studenterna föredrar att studera på campus och distans, Samvetsgrannhet 

och att föredra att studera i grupp samt Extraversion och att studier i hybrida lärmiljöer 

uppfattas som inte tillfredsställande. Detta innebär att någon av kontrollvariablerna alternativt 

en mekanism driver sambandet mellan ovan nämna personlighetsdrag och attityder. I de fall 

där signifikansen kvarstod efter den multivariata regressionsanalysen innebär det att ingen av 

kontrollvariablerna eller en mekanism påverkade det observerade sambandet. 

Vid enkätundersökningar med frågeformulär finns alltid en risk för feltolkning av frågorna 

och respondenterna kan tolka frågorna på olika sätt. Jag har dock försökt att komma runt detta 

genom att lägga till kontrollfrågor. Ett eventuellt problem att diskutera är dock att vissa 

respondenter valde att inte besvara alla frågor i frågeformuläret. Detta kan ha att göra med att 

några av påståendena var formulerade just som kontrollfrågor. Exempelvis fanns påståenden 

som: Jag föredrar att studera på campus samt Jag föredrar att studera på distans. Det är 

möjligt att dessa typer av frågor fick respondenten att inte svara på frågorna då de kan 

upplevas som repetitiva. Jag bedömer dock att denna typ av bortfall inte har påverkat 

resultatet, då det fanns ett marginellt bortfall per fråga.    

BFI-10 översattes från engelska till svenska och det kan finnas en risk att översättningen inte 

blev korrekt i den bemärkelsen att frågorna/påståendena inte syftar till exakt samma sak på de 

båda språken. Vidare vad gäller personlighetsdragen och BFI-10 så är det viktigt att poängtera 

att testet inte är ett fullskaligt personlighetstest. Det är därför möjligt att ett test som BFI-44 

hade kunnat påvisa andra resultat eftersom det testar personlighetsdragen mer storskaligt. Jag 

anser dock att användningen av BFI-10 i denna studie var lämplig och resultatet visar ändå på 

att det finns observerade samband mellan personlighetsdrag och studenters attityder i hybrida 

lärmiljöer, fastän små sådana. 

I enkätundersökningen ställdes inga frågor kopplade till de tekniska problem som kan uppstå 

och hur de upplevs av studenterna. Frågor i frågeformuläret så som: att studera i en 

hybridlärmiljö är inte-/tillfredsställande, betygsättning av upplevd undervisning via hybrida 

lärmiljöer samt betygsättning av generell uppfattning av högre utbildning i hybrida lärmiljöer 

kan därför ha fått missvisande lågt resultat då den tekniska aspekten inte togs upp. 

Avslutningsvis, vad gäller studiens bortfallsanalys så genomfördes den genom att jämföra 

respondentuppsättningen med tillgänglig statistik över populationens sammansättning, då jag 

efter avslutad datainsamling inte längre hade möjlighet att påverka studiens bortfall som 

uppgick till 75%. Då bortfallsanalysen endast genomfördes på tillgänglig studentstatistik och 

inte genom att exempelvis kontakta studenter i bortfallet har medfört att endast en jämförelse 

mellan respondenterna och studenterna i bortfallet har genomförts. Hade en bortfallsanalys 

genomförts exempelvis viktning eller genom att byta datainsamlingsmetod och på så vis nå ut 

till studenterna i bortfallet hade analysen kunnat vara mer jämförbar. Vidare, då populationen 

i Tabell 19 uppgår till 424 studenter och enkäten distribuerades till endast 352 studenter 
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innebär det att bortfallsanalysen är något missvisande. En förklaring till detta är att antalet 

antagna till en utbildning kan förändras med tiden. Huruvida resultaten går att generalisera är 

därför svårt att svara på. Däremot vid jämförelse av Tabell 20 som visar aktuell population av 

informatikstudenteras sammansättning mot urvalet i denna anser jag däremot att urvalet 

generellt sett är någorlunda representativt. De studenter som är mest underrepresenterade i 

studien är dock campusstudenter och de som är 24 år eller yngre. Det är svårt att generalisera 

resultaten till just dessa grupper då de inte är representerade i studiens urval. 

5.1 Metodreflektion 
Val av datainsamlingsmetod för denna studie kan diskuteras då enkätundersökningar generellt 

tenderar att ha en låg svarsfrekvens, vilket i denna studie uppgick till 25%. Det är därför 

möjligt att en högre svarsfrekvens hade kunnat påverka studiens resultat. Studenternas 

”enkättrötthet” kan ha varit en bidragande faktor till att studenterna inte valde att delta i 

enkäten. En annan förklaring kan vara att respondenterna upplevde frågeformuläret som för 

omfattande och därför inte valde att delta. Jag har dock försökt att öka svarsfrekvensen genom 

att skicka ut flertalet påminnelser till studenterna, varit i kontakt med programansvariga och 

kursansvariga samt deltagit på en kursstart i hopp om att på så sätt öka svarsfrekvensen. Ett 

större urval hade dessutom kunnat påverka resultatet då enkätundersökningen endast 

skickades ut till 352 studenter tillhörande tre program på Miun. Genom att utöka urvalet och 

nå ut till ännu fler studenter som studerar i hybrida lärmiljöer hade kunnat förändra studiens 

resultat och studiens externa validitet hade kunnat påverkats genom ett större urval. 

Självskattningsformulär där respondentens ärlighet och/eller respondentens sociala 

önskvärdhet kan påverka studiens interna validitet kan även diskuteras. Det kan antas att 

dessa faktorer påverkar, mer eller mindre, hur respondenten svarar, men till vilken grad dessa 

har påverkat studiens resultat är svårt för mig att besvara då det för mig är okänt. Det kan 

finnas ett naturligt mätfel, men det jag kan göra är att objektivt titta på data och göra en analys 

därefter med medvetenhet om att dessa fel kan finnas. 

Denna studie genomfördes med en kvantitativ ansats där en enkätundersökning användes som 

forskningsstrategi och datainsamlingsmetod och trots ovan så anser jag att dessa val har varit 

lämpliga. En kvalitativ studie hade gett denna studie ett annat djup men saknat bredd. 

Bredden eftersträvades då en risk är att exempelvis är att informanterna i en kvalitativ studie 

inte nödvändigtvis är representativa för populationen. Jag anser därför att de generella 

sambanden mellan personlighetsdragen och attityder fångas upp på ett mer rättvist sätt i en 

kvantitativ studie.  

6 Avslutning 
Detta avslutande kapitel inleds med en slutsats följt av förslag till framtida forskning. 

6.1 Slutsats 
Det övergripande syftet med denna studie var att studera om personlighetsdrag kan vara en 

bidragande faktor till studenters attityder i hybrida lärmiljöer. Studien var avgränsad till 

studenter i högre utbildning som studerade i en hybrid lärmiljö tillhörande tre 

utbildningsprogram vid Miun. Forskningsfrågan som har besvarats i denna studie var: Vilka 

samband finns mellan personlighetsdrag och studenters attityder till sin utbildning i hybrida 

lärmiljöer? 

Genom att utgå ifrån BFI-10 mättes samband mellan studenters personlighetsdrag och 

attityder i hybrida lärmiljöer. Studiens resultat tyder på att det i vissa fall fanns ett statistiskt 
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samband mellan personlighetsdrag och attityder, men huruvida sambanden är kausala eller 

inte kan denna studie inte besvara. De slutsatser som denna studie resulterade i tyder på att det 

fanns 11 bivariata och signifikanta samband mellan sju attityder och tre personlighetsdrag. 

Efter multivariata regressioner på dessa samband kvarstod följande signifikanta samband: en 

positiv korrelation mellan Samvetsgrannhet samt en negativ korrelation mellan Neuroticism 

och studenternas uppskattade studieprestation, en positiv korrelation mellan Extraversion och 

att studenterna föredrar att studera i grupp, ett negativt samband mellan Extraversion samt ett 

positivt samband mellan Samvetsgrannhet och att studenterna föredrar att studera 

självständigt och avslutningsvis även ett positivt samband mellan Samvetsgrannhet och ett 

negativt samband mellan  Neuroticism och studenternas upplevda inlärningsförmåga via 

hybrida lärmiljöer. 

6.2 Förslag till framtida forskning  
Denna studie har bidragit till att skapa förståelse om personlighetsdrag kan vara en 

bakomliggande och bidragande faktor till studenters attityder i hybrida lärmiljöer. Då BFI-10 

inte är ett fullskaligt personlighetstest bör framtida forskning använda exempelvis BFI-44 

eller liknande för att se om de observerade sambanden kvarstår.  

Urvalet i denna studie bestod dessutom av studenter tillhörande tre program på Miun, men 

målpopulationen kan egentligen sägas vara alla studenter som studerar i hybrida lärmiljöer i 

högre utbildning. Då svarsfrekvensen för denna studies enkätundersökning uppgick till 25% 

bör framtida studier sträva efter en högre svarsfrekvens och dessutom använda ett större urval, 

gärna ifrån flera universitet/högskolor.  

Vidare förslag är att i framtida studier koppla surveysvar till registerdata för att hålla 

bakomliggande variabler konstanta.  Studenters upplevda studieprestation i hybrida lärmiljöer 

bör dessutom exempelvis jämföras mot verkligt studieresultat.  

Framtida studier bör dessutom behandla attityder kopplade till de tekniska problem som kan 

uppstå och som genom tidigare studier har visat sig ha en påverkan på studenters attityder. 

Detta för att se hur mycket dessa negativa attityder påverkar exempelvis den generella 

uppfattningen om lärmiljön eller undervisningen. 
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