
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK OCH LÄRANDE,
AVANCERAD NIVÅ, 30 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2018

Undersökning av 
direktuppspelning som 
pedagogiskt verktyg inom MOOC

JONAS BLOMQVIST

VICTOR DAHLBERG

KTH
SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT





Undersökning av direktuppspelning
som pedagogiskt verktyg inom
MOOC

JONAS BLOMQVIST

VICTOR DAHLBERG

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE PÅ
PROGRAMMET CIVILINGENJÖR OCH LÄRARE
Datum: 28 juli 2018
Handledare: Linda Barman, Institutionen för lärande, Skolan för Industriell
Teknik och Management, KTH
Biträdande handledare: Fredrik Enoksson, Institutionen för lärande, Skolan för
Industriell Teknik och Management, KTH
Examinator: Stefan Stenbom, Institutionen för lärande, Skolan för Industriell
Teknik och Management, KTH
Uppdragsgivare: KTHx, MOOC, KTH, Kungliga Tekniska högskolan
Engelsk titel: Study of live streaming as a pedagogic tool in MOOC



ii

Sammanfattning

Storskaliga öppna nätbaserade kurser, MOOCar, med självstyrd studietakt skapar en
lärandesituation där kursdeltagaren står i centrum och aktivt kan påverka sin egen
studieprocess. Ett problem som kursdeltagare upplever är att de får begränsat stöd
och hjälp av lärare eller andra kursdeltagare. Möjligheten till social interaktion är av-
görande för främjandet av lärandeprocessen i nätbaserade utbildningar visar tidigare
forskning. Studien ämnar därför att utforska om direktuppspelning (livestreaming)
kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att främja den sociala interaktionen
mellan kursdeltagare samt mellan kursdeltagare och lärare i MOOCar med självstyrd
studietakt.

Utifrån en systematisk litteraturstudie utformades ett moment med direktuppspel-
ning via Twitch som testades i praktiken i en MOOC som gavs av Kungliga Tekniska
högskolan (KTH). Vi utvärderade sedan momentet genom en enkät till kursdelta-
garna och intervju med läraren. En intervju genomfördes också med ytterligare en
lärare på KTH som tidigare genomfört ett antal kursmoment där direktuppspelning
använts.

MOOCar karakteriseras av att de skall vara tillgängliga för alla, därav valdes använ-
darvänlig och kostnadsfri plattform och programvara. På grund av att en direktupp-
spelning inom MOOCar ska kunna stödja ett stort deltagarantal gavs kursdeltagarna
enbart möjlighet att kommunicera via chatt medan läraren kunde kommunicera via
såväl chatt som ljud och video. Studien visade att såväl kursdeltagare som lärarna
upplevde direktuppspelning som ett givande komplement till de kommunikations-
möjligheter som redan ges i MOOCar med självstyrd studietakt men att läraren bär
ett stort ansvar i att möjliggöra de sociala interaktionerna som direktuppspelning
ger möjlighet till. Direktuppspelning visades även ge en personlig kontakt som kan
hjälpa minimera känslan av att vara isolerad. Baserat på studien utformades en ma-
nual för att underlätta implementeringen för lärare i framtida kurser.

Nyckelord: MOOC, Interaktioner, Direktuppspelning, Kommunikation, Twitch,
Livestreaming
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Abstract

Self-paced massive open online courses, MOOCs, provide individual learners with
the opportunity to take control of their learning. However, MOOCs require learners
to be able to fulfil the course with limited help from teachers and peers - something
that is highlighted as an essential factor to enhance the learning experience in dis-
tance education. Therefore this study aims to explore the use of live streaming as
a pedagogic tool in self-paced MOOCs to enhance communication between learners
and between learners and the teacher.

Based on a systematic literature study, a live streaming event was designed and
conducted via Twitch in a self-paced MOOC given by KTH Royal Institute of Tech-
nology. To evaluate the event surveys were handed out to the learners and the teacher
was interviewd. An interview was also conducted with another teacher at KTH who
had experience with planning and executing live streaming events.

Since MOOCs are characterized as being accessible to everyone a user-friendly and
free platform plus software were selected. Due to the fact that a live streaming
event in MOOCs must be able to support a large number of learners, we chose to
allow learners to communicate only via chat while the teacher was able to commu-
nicate via chat, audio and video. The study showed that both the learners and the
teacher perceived this moment as a rewarding complement to the opportunities for
communication already provided in self-paced MOOCs but that the teacher has a
major responsibility in enabling the interactions that live streaming allows. The
teacher also felt that live streaming provided a personal contact and could therefore
be a means to minimize the sense of isolation that is often associated with self-paced
MOOCs. The study further designed a manual to facilitate implementation in future
courses.

Keywords: MOOC, Interactions, Live streaming, Communication, Twitch
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Förord

Enligt forskning gjord av Maltén (1998) måste individen uppleva en personlig trygg-
het i samspelet med andra för att kunna utveckla sitt lärande. Skolplikten leder dock
ibland till situationer där elever tvingas studera ämnen de inte är speciellt intres-
serade av med klasskamrater som de inte alls känner sig trygga i samspelet med -
något som vi båda vart med om under våra många år i skolvärlden.

Lärandet, anser vi, utvecklas i samspelet med andra. Tiden här på Kungliga Tekniska
högskolan har inte bara gett oss många lärdomar utan främst gett oss möjligheten
att träffa många kamrater som vi förhoppningsvis behåller livet ut.

Vissa finner dock aldrig en trygghet i klassrummet men utvecklingen av digitala
verktyg har möjliggjort att man kan skapa meningsfulla kontakter via internet. Våra
förhoppningar med det här examensarbetet är att det kan skapa grunden för utveck-
landet av ett nytt undervisningssätt som kan användas för att inkludera de hittills
exkluderade och ge alla en möjlighet att ingå i en gemenskap.

Intensiva dagar i datasalen med solen skinande utanför fönstret, en och annan kopp
kaffe och sena kvällar hemma när man ”bara ska fixa en grej på arbetet” må tyckas
vara ett bra recept på ett examensarbete men det är så mycket mer än så! För det
första har vi varandra att tacka, vi har gjort den här resan tillsammans. Vi vill också
uttrycka ett stort tack till Lärare 2 som gjort detta möjligt samt våra handledare
Linda Barman och Fredrik Enoksson som väglett oss genom denna djungel och sett
till att vi alltid kommit tillbaka på vägen när vi var nära att åka av. Linda som alltid
svarar snabbt på mail och bidragit med ledande insikter under arbetsgången, även
om klockan är fyra på natten eller sitter på en båt i Grekland och Fredrik som sett
till att arbetet håller en bra struktur och minimera antalet sär skrivningar; utan er
hade detta inte blivit så bra som det tillslut blev.

Raderna börjar ta slut och det finns inte en chans att få plats att tacka alla som
hjälpt oss på vägen. Allt från våra kära mammor som korrekturläst texten många
gånger till Malin Engquist som vi kämpat med, inte bara genom examensarbete, utan
genom hela utbildningen.

Alla trevliga människor vi fått möjligheten att träffa under studietiden har format
oss till de vi är idag när vi nu tackar för vår tid på KTH och ser vad framtiden har
att erbjuda. Examensarbetet är inte ett slut, det är början på något nytt.
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Kapitel 1

Introduktion
Kapitlet tar upp bakgrunden till varför studien utforskar användningen av direktupp-
spelning som pedagogiskt verktyg inom MOOCar med självstyrd studietakt, det aktu-
ella forskningsläget och avslutas med studiens syfte och frågeställningar.

1.1 Inledning

Med implementeringen av det fjärde globala målet för hållbar utveckling: God utbild-
ning för alla (SDG4) [översatt av författarna] i början av 2016 uppmärksammade
UNESCO att universell tillgång till högkvalitativ utbildning är en grundläggande
faktor för att skapa en hållbar social och ekonomisk utveckling samt främja fred och
interkulturell dialog (United Nations, 2015). Utvecklingen av öppna digitala lärarre-
surser betraktas numera som avgörande för uppfyllandet av SDG4 eftersom de bidrar
med verktyg som kan användas för att exempelvis förbättra utbildningens kvalitet
och underlätta kunskapsdelning (se t.ex. Daradoumis, Bassi, Xhafa & Caballé, 2013;
Ellis, Ginns & Piggott, 2009; McGreal, 2017; Woo m. fl., 2008). En öppen digital
lärarresurs som ökat i intresse under senaste tiden är storskaliga öppna nätbaserade
kurser (MOOCar) [översatt av författarna] och betraktas idag vara en avgörande
faktor för uppfyllandet av SDG4 då undervisningsformatet erbjuder en komplett ut-
bildning via internet, öppen för alla och utan kostnad för kursdeltagarna (Evans &
Myrick, 2015; Jansen, Rosewell & Kear, 2017; McGreal, 2017).

MOOCar existerar i flera olika format men enligt en omfattande litteraturstudie av
George, Forsey och Riley (2013) fastställdes att MOOCar allmänt karaktäriseras av;
ett stort antal kursdeltagare, att de är tillgängliga för alla med internet och lektioner
som består av korta informativa videoklipp som kombineras med självrättande forma-
tiva kontrollfrågor, alternativt att kursdeltagarna rättar sin egen eller någon annans
uppgift. Kursdeltagarna har vanligtvis möjlighet att diskutera tankar och idéer med
varandra i diskussionsforum (ibid.). MOOCar skapar därmed en lärandesituation där
kursdeltagaren står i centrum och kan aktivt påverka sin egen lärandeprocess genom
att bland annat styra sin egen undervisningstakt och sätta upp individuella mål
(Malchow, Bauer & Meinel, 2014; McAuley, Stewart, Siemens & Cormier, 2010).
MOOCar har samtidigt syftet att länka samman ett stort antal människor från olika
sociala, kulturella, ekonomiska och erfarenhetsmässiga bakgrunder från olika geogra-
fiska platser (Daradoumis m. fl., 2013).
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En problematik med MOOCar som synliggjordes i en studie av Evans och Myrick
(2015) är att kursdeltagarna inte bara upplever att det är viktigt att vara självgå-
ende men också att de behöver kunna prestera med begränsad hjälp och stöd av en
lärare. Denna isolation som kursdeltagarna beskriver associeras ofta med MOOCar
(Siemens, 2013; Zeng, 2016) och utgör enligt Daradoumis m. fl. (2013) en central
problematik med kursformen som den är utformad idag eftersom de massiva antag-
ningssiffrorna omöjliggör ett lämpligt förhållande mellan antalet lärare och kursdel-
tagare. Sociala interaktioner har vid flertalet tillfällen lyfts fram som en essentiell
faktor för främjandet av lärandeprocessen i nätbaserade utbildningar (Ally, 2008, se
t.ex. Anderson, 2003a; Bates, 2014). Detta illustreras tydligt i en studie av Sims
(1999) som observerade att en interaktiv undervisning inom nätbaserad utbildning
ofta associeras med bättre erfarenheter, mer aktivt lärande, ökat intresse och mo-
tivation. Lowenthal, Dunlap och Snelson (2017) betonar vidare vikten av frekvent
social interaktion mellan kursdeltagare och lärare för att öka kursdeltagarnas mo-
tivation att lära. Den största utmaningen inom MOOCar är hur de kan utformas
för att möjliggöra och upprätthålla sociala interaktioner mellan kursdeltagare samt
mellan kursdeltagare och lärare (Guàrdia, Maina & Sangrà, 2013).

I nutida MOOCar ges interaktionsmöjligheter nästan uteslutande via diskussions-
forum. Ett verktyg som däremot är mindre beprövad och utforskad jämfört med
diskussionsforum inom nuvarande pedagogisk forskning men som kan främja socia-
la interaktioner i nätbaserade miljöer är livestreaming.1 (se t.ex. Clark, Mulligan &
Baba, 2011; Hamilton, Garretson & Kerne, 2014; Hartsell & Yuen, 2006; Sandhu,
Fliker, Leitao, Jones & Gooi, 2017; Zeng, 2016).

1 Genomgående i arbetet kommer livestreaming användas som synonymt till direktuppspelning.
Detta då den engelska översättningen av ordet direktuppspelning (live streaming) är mer vedertagen.
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1.2 Bakgrund

1.2.1 MOOCs historia

Den första MOOCen lanserades 2008 av George Siemens och Stephen Downes vid
University of Manitoba i Kanada (Siemens, 2013). Bozkurt, Akgün-Özbek och Zawacki-
Richter (2017) utförde en systematisk litteraturöversikt där de granskade 362 artiklar
angående MOOCar publicerade mellan 2008-2015. Utifrån antalet publiceringar för
respektive år konstaterade författarna att även fast fenomenet funnits sedan 2008,
fick den inte global uppmärksamhet förrän 2012 (ibid.). Intresset och utvecklingen av
MOOCar har kraftigt ökat sedan dess och numera finns det flera olika format av un-
dervisningsformen. Enligt Siemens (2013) är de mest etablerade formaten cMOOC,
xMOOC och quasi-MOOC, vilka redovisas nedan.

Det första formatet som utvecklades var cMOOC som är baserade på konnektivismen,
en lärandeteori som anser att kunskap är distribuerat över ett nätverk av förbindelser
och att lärande sker genom att individen hittar mönster i nätverket (Siemens, 2005).
Utifrån teorin är processen att delta i kursen och skapa nätverk med andra kurs-
deltagare viktigare än materialet som kursen berör (ibid.). Detta medför att under-
visningsformatet oftast inte följer en bestämd kursplan, utan det är kursdeltagarna
som tillsammans bygger upp kursen (Siemens, 2013). xMOOC däremot efterliknar i
hög grad den traditionella undervisningen och kännetecknas ofta av att kursen följer
en färdig kursplan och att undervisningen bygger på att kursdeltagarna tittar på
förinspelade föreläsningar för att sedan bli utvärderade genom ett automatiserat da-
tasystem (Siemens, 2013). Begreppet MOOC används ofta synonymt med xMOOC
och vice versa då detta undervisningsformatet är det populäraste eftersom kursens
pedagogiska upplägg och struktur redan är välkänt för akademiker (Bozkurt m. fl.,
2017). Sista undervisningsformatet, quasi-MOOCar kan tekniskt sätt inte katego-
riseras som en kurs eftersom de endast innehåller material i form av webbaserade
genomgångar men utvärderar inte eleverna på materialet och möjliggör ingen social
interaktion mellan kursdeltagarna. En speciellt uppmärksammad och etablerat ex-
empel på en quasi-MOOC är Khan Academy (Siemens, 2013).

Samtliga format har olika användningsområden, svagheter och styrkor, vilket resul-
terat i att ordet MOOC har tilldelats olika betydelser beroende på formatet man
förknippar med ordet. En definition av det mest välkända formatet xMOOC från
EADTU (2015) som blivit översatt och komprimerad av oss lyder:
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Storskalig
(eng.Massive)

Kursen är anpassad för en stor mängd deltagare, större än
deltagarantalet i klassrumskurser. Den är också konstrue-
rad för att vara skalbar och lärarens arbetsinsats ökar därför
inte nämnvärt om antalet deltagare ökar.

Öppen
(eng. Open)

Öppen tillgång till materialet för alla med en internetupp-
koppling. Inga avgifter (kan förekomma kostnad för certifi-
kat) eller krav på förkunskaper. Även öppen när det gäller
plats, tid och tempo eftersom det sällan finns start- och
slutdatum.

Nätbaserad
(eng. Online)

Kursen är nätbaserad vilket innebär att allt undervisnings-
material läggs ut på internet och eventuell kommunikation
mellan deltagare och lärare sker via nätet.

Kurs
(eng. Course)

Kursen följer en kursplan med en typisk studietid på 1–5
ECTS. Kursdeltagare kan efter genomförd kurs begära ett
formellt intyg som oftast är avgiftsbelagt. Innehållet i kur-
sen består oftast av videoklipp eller texter med efterföljan-
de utvärderingsuppgifter med automatisk feedback. Diskus-
sionsforum används ibland för att kursdeltagare och lärare
ska kunna diskutera kursmaterialet.

Det finns vidare lärarledda MOOCar eller MOOCar med självstyrd studietakt där
den senare karakteriseras av att de inte följer ett givet schema, att allt kursmaterial
finns tillgängligt vid kursstart och att det inte finns något start- eller slutdatum på
uppgifterna i kursen (edX Inc, 2018).

1.2.2 Fördelar och utmaningar med MOOC

Ett av grundsyftena med MOOCar är att göra undervisningen tillgänglig för alla,
något som en undersökning av den första MOOCen på edX, en kurs om elektronik
under mars 2012, visar på då kursdeltagarna kom från hela 194 olika länder (Evans
& Myrick, 2015). Kahlroth, Ejsing, Herjevik och Niklas (2016) lyfter fram ytterligare
fördelar genom att visa att de europeiska universitetens och högskolornas huvudsak-
liga syften med att ge MOOCar är internationell synlighet, pedagogisk utveckling
samt att nå ut till flera deltagare med stöd av nya pedagogiska metoder. En annan
fördel med MOOCar är möjligheten till pedagogisk utveckling genom att till exempel
ta fram material för en MOOC som även kan användas i, eller vara en del av, en
ordinarie kurs (Kahlroth m. fl., 2016).
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På grund av att MOOCar är öppna nätbaserade distanskurser i den betydelsen att
det inte finns några förkunskapskrav eller antagningsförfarande gör att de strider
mot regler i högskoleförordningen vilket innebär att en MOOC inte kan kategori-
seras som en högskoleutbildning (Kahlroth m. fl., 2016). Kursdeltagarna som läser
MOOCar måste därför grunda sitt driv och sin motivation i ett personligt intresse
istället för det naturliga drivet och motivationen som finns inom traditionell hög-
skoleutbildning då en icke slutförd kurs kan ha effekt på framtida studier (Siemens,
2013). En konsekvens av detta är att många kursdeltagare inte slutför MOOCar då de
inte längre känner det personliga drivet (ibid.). Motivationen för kursdeltagarna har
en stor påverkan för slutförandet av kursen, vilket tydligt kan observeras i en studie
av Chuang och Ho (2016) som undersökte MOOCar via HarvardX och MITx mellan
2012-2016. En annan faktor som påverkar kursdeltagarna förmåga att genomföra kur-
sen är lärarnärvaro och möjligheten till social interaktion mellan kursdeltagarna och
läraren (Gregori, Zhang, Galván-Fernández & Fernández-Navarro, 2018). Trots att
det är många till antalet som tillgodoräknar sig utbildningarna gör de stora antag-
ningssiffrorna att genomförandegraden endast ligger på cirka 6.5% (Siemens, 2013;
Jordan, 2014).

Dataförmedlad kommunikation är ofta uppdelad i fördröjd (eng. asynchronous) och
direkt (eng. synchronous) där skillnaden är att den sistnämnda sker i realtid (Ahmad
& Bokhari, 2013; Romiszowski & Mason, 2004). MOOCar bygger nästan uteslutande
på fördröjd kommunikation, vilket lämpar sig för reflektion och diskussioner av mer
komplexa idéer men underlättar också för kursdeltagare som studerar vid olika tid
och geografisk plats (Hrastinski, Keller & Carlsson, 2010). Feedback är mer effektivt
om den inte är fördröjd (Tolmie & Boyle, 2000) men den direkta kommunikationen
har även visats främja gemenskap (Dawson, 2006) och upplevs som socialt (Chou,
2002). Fördröjd och direkt kommunikation uppfyller således olika funktioner inom
dataförmedlad kommunikation varför de bör användas i olika pedagogiska syften men
som komplement till varandra (Ahmad & Bokhari, 2013; Hrastinski m. fl., 2010;
Teng & Taveras, 2004).

MOOCar kan inte erbjuda kursdeltagarna samma grad av lärarstöd som traditionella
kurser på grund av de eventuellt massiva antagningssiffrorna (Daradoumis m. fl.,
2013) och kursdeltagarna behöver därför klara av att arbeta självständigt (Evans &
Myrick, 2015; Siemens, 2013; Zeng, 2016). Guàrdia m. fl. (2013) betonar att detta
är den största utmaningen inom MOOCar; hur man kan möjliggöra och upprätthålla
sociala interaktioner mellan kursdeltagare samt mellan kursdeltagare och lärare.
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1.2.3 Interaktioner och MOOCar

Forskare som studerat lärande inom nätbaserade kurser har under en längre tid varit
överens om att interaktioner är en essentiell faktor för främjandet av lärandeproces-
sen i nätbaserade utbildningar då det leder till ett mer aktivt lärande, ökat intresse
och ökad motivation (Ally, 2008; Anderson, 2003a; Bates, 2014; Sims, 1999). In-
teraktion är dock ett komplext begrepp som har flera olika definitioner men det är
viktigt att fastställa vilken tolkning som kommer användas i denna studie. Enligt
Anderson (2003b) som har analyserat och problematiserat ett flertal tolkningar av
begreppet, är definitionen framtagen av Wagner (1994, s. 8) [översättning av förfat-
tarna] lämplig inom en distansutbildningskontext: ”ömsesidiga händelser som kräver
två objekt och två handlingar. Interaktioner förväntas förekomma när objekten och
handlingarna ömsesidigt påverkar varandra.”. En interaktiv undervisning inom nät-
baserad utbildning tenderar enligt Sims (1999) att ofta associeras med bättre erfa-
renheter, mer aktivt lärande, ökat intresse och motivation och möjliggör exempelvis
att utbildningen kan anpassas utifrån studenternas feedback vilket skapar utrymme
för olika former av deltagande och kommunikation och främjar meningsfullt läran-
de (ibid.). Moore (1989) beskriver vidare interaktioner inom nätbaserad utbildning
vilket Anderson (2008) illustrerat genom figur 1.1.

Figur 1.1: Interaktioner inom nätbaserad lärande (Anderson, 2008, s. 58) licensierad
under CC BY 4.0, från teori av (Moore, 1989). Översatt av författarna.
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En styrka med nätbaserad utbildning, likt MOOCar, är interaktionen mellan kursdel-
tagare och kursmaterialet men det finns brister i interaktionen mellan kursdeltagare
men även mellan kursdeltagare och lärare (Anderson, 2008). Enligt det sociokultu-
rella perspektivet sker lärandet i samspelet med andra varför dessa bör eftersträvas
(Vygotskij, 2001). De sociala interaktionerna kursdeltagare emellan i virtuella un-
dervisningsmiljöer främjar därmed kursdeltagarnas kognitiva utveckling.

Bates (1990) studerade olika teknologiska verktyg och media inom distansutbildning-
ar och utifrån undersökningen fastställdes en rad kriterium, vilka idag är etablerade
som rekommenderade riktlinjer för valet av media. Utifrån alla dessa kriterium ar-
gumenterar Bates vidare för att interaktivitet bör betraktas som det huvudsakliga
kriteriet (ibid.).

1.2.4 Livestreaming

I distansundervisning används idag förinspelade videoklipp i stor omfattning men
studier visar på att kursdeltagare söker de interaktiva delarna som livestreaming kan
bidra med i undervisningen (se t.ex. Clark m. fl., 2011; Halili, Naimie, Sira, Ah-
medAbuzaid & Leng, 2015; Swarm, Vincent & Gordon, 2013; Yunus m. fl., 2006).
Livestreaming innebär digital överföring av ljud- och videofiler från en källa till en
annan i realtid via internet och associerats ofta med dataspel men det ökande intres-
set har medfört en utökning av tjänstens användningsområde som idag används av
likväl företag som privatpersoner (Chen & Lin, 2018). Livestreaming användes redan
innan 2000-talet, exempelvis direktsände musikbandet Severe Tire Damage både ljud
och video av ett liveframträdande 1993 (Savetz, Randall & Lepage, 1995). Livestrea-
ming har kommit en lång väg sedan dess och från 2016 har företag som Youtube och
Facebook inkluderat möjligheten att livestreama (Youtube Live och Facebook Live)
för sina användare. Twitch som lanserades 2011 är vid skrivande stund den ledande
plattformen för livestreaming där användarna både kan livestreama själva och titta
på andras helt utan kostnad. Twitch redovisade i sin årsredovisning (Evan, 2017)
att de under 2017 hade över 15 miljoner unika tittare från hela världen dagligen och
ackumulerade en total visningstid på 355 biljoner minuter (Evan, 2018), vilket är en
ökning med 22% jämfört med 2016 och indikerar på att intresset stadigt ökar.
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1.3 Syfte

Kursdeltagare i MOOCar med självstyrd studietakt upplever ofta en isolationskänsla;
att de förväntas prestera med begränsad hjälp och stöd av en lärare. Sociala inter-
aktioner är dock något som lyfts upp som en viktig komponent i lärandeprocessen,
vilket skulle kunna möjliggöras genom att implementera livestreaming i undervis-
ningen. Studiens syfte är således:

Examensarbetets syfte är att utforska livestreaming som pedagogiskt verk-
tyg inom MOOCar med självstyrd studietakt.

1.3.1 Frågeställningar

För att utforska livestreaming som pedagogiskt verktyg har studien valt att fokusera
på hur livestreaming kan användas för att främja kommunikationen mellan kursdel-
tagare samt mellan kursdeltagare och lärare. Såväl hur samtliga inblandade upplever
införandet av livestreaming, som en beskrivning av hur momentet bör utformas för
att främja den sociala interaktionen är därför nödvändig för att utforska livestrea-
mings potential som pedagogiskt verktyg.

1. På vilka sätt kan erfarenheter av livestreaming i andra sammanhang överföras
för att stötta sociala interaktioner i MOOCar med självstyrd studietakt?

2. Vilken teknisk funktionalitet anser lärare och kursdeltagare är önskvärd för att
ett livestreamingmoment i MOOC med självstyrd studietakt ska främja kommu-
nikation?

3. Hur upplever kursdeltagare respektive lärare införandet av ett livestreamingmo-
ment inom en MOOC med självstyrd studietakt?

4. Hur kan ett livestreamingmoment i en MOOC med självstyrd studietakt utfor-
mas för att främja kommunikation mellan kursdeltagare samt mellan kursdel-
tagare och lärare?

1.3.2 Avgränsningar

Uppdragsgivaren för examensarbetet är KTHx vilka arbetar för att utveckla inter-
netbaserade kurser från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och studien har därför
varit begränsad till att implementera livestreamingmoment i MOOCar utvecklade
och publicerade av KTH via plattformen edX. Vi har även valt att analysera huruvi-
da interaktioner sker och inte analyserat interaktionernas karaktär.
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Kapitel 2

Tidigare forskning
Kapitlet presenterar tidigare forskning om livestreaming inom utbildning utifrån en
systematisk litteraturstudie. Forskningen vi har valt att fokusera på behandlar insikter
från användandet av livestreaming inom en utbildningskontext och rekommendatio-
ner för utformande.

Litteraturstudien om livestreamings användningsområden i undervisningssyfte visa-
de att livestreaming används i omfattande syfte för att överbrygga avståndet mellan
kursdeltagare, kursmaterial och lärare i distansundervisning (se t.ex. Abdous & Yos-
himura, 2010; Hamilton, 2016; Tarimo & Hickey, 2016; Seewungkum, Ketmanee-
chairat & Caspar, 2012). Livestreaming används även som pedagogiskt verktyg inom
klassrumsundervisning som ett alternativ för de elever som inte fysiskt kan vara på
plats av olika anledningar som till exempel sjuka eller rörelsehindrade elever (se t.ex.
Tarimo & Hickey, 2016; Mondal, Misra & Misra, 2013). Livestreaming har även vi-
sat främja elevers lärande då alla elever är fysiskt närvarande, vilket kan observeras
i en studie av Lima och Ivy (2017). I studien kunde en synskadad lärare fortsätta
arbeta med hjälp en assistent som observerade klassrummet i realtid via en kamera
och förmedla information om elevernas beteende via mikrofon till läraren som bar
en hörsnäcka (ibid.).

Den fysiska närvaron i klassrummet bidrar med kommunikativa och interaktiva för-
delar, vilket i många fall är oåtkomligt i distansundervisning (Tarimo & Hickey,
2016). MOOCar bygger till exempel på möjligheten till ett stort antal deltagare
från olika geografiska platser och omöjliggör därför fysiska närvaro, vilket medför
att andra pedagogiska verktyg behöver användas för att efterlikna den traditionella
undervisningsmiljön (Daradoumis m. fl., 2013). I nutida distansundervisning används
förinspelade videoföreläsningar i omfattande utsträckning men studier betonar att
kursdeltagare saknar de interaktiva delarna som livestreaming kan bidra med (se
t.ex. Swarm m. fl., 2013). Flertalet studier har visat att livestreaming erbjuder en
liknande inlärningsupplevelse som traditionell undervisning och lämpar sig därför i
distansundervisning på nätet där den fysiska närvaron är oåtkomlig (Clark m. fl.,
2011; Edmonson & Segalewitz, 2005; Fita, Monserrat, Moltó, Mestre & Rodriguez-
Burruezo, 2016; He, 2013; Klein, Miller, Brown & Proffit, 2011; Seewungkum m. fl.,
2012). I en studie av Fita m. fl. (2016) observerades att 73% av kursdeltagarna som
deltog i studien ansåg att livestreaming helt kan ersätta den fysiska kontakten och
interaktionen med lärare i klassrummet.
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Enligt He (2013) lämpar sig livestreaming som undervisningsmetod för vissa profes-
sioner mer än andra. Till exempel visade en studie av Ferronato och Hruby (2011)
att livestreaming inte lämpar sig som pedagogiskt verktyg inom Ortopedisk Manuell
Terapi (ett internationellt specialistområde inom fysioterapi) då utbildningen kräver
praktiskt motoriskt arbete. Livestreaming används ofta inom medicinsk undervisning
för att förbättra och tillgängliggöra medicinska operationer, vilket accelererar studen-
ternas inlärningskurva (se figur 2.1, Ibrahim, Varban & Dimick, 2016). Exempelvis
har flera studier försett kirurger med Google Glass under operationer för att eleverna
ska ha den bästa tänkbara synvinkeln, vilket inte hade varit möjligt under vanliga
förutsättningar (Chaves m. fl., 2017; Mohiuddin, Lee, Prabhakar & Nishioka, 2017).
Studierna som undersökt livestreaming inom medicinsk utbildning betonar att det
främjar lärandeprocessen men de har inte lyckats skapa en interaktiv lärandeprocess
eftersom kursdeltagarna inte har haft möjlighet att kommunicera under momenten
(Collins, Verhagen, Mottrie & Wiklund, 2015).

Figur 2.1: Inlärningskurva (Ibrahim, Varban & Dimick, 2016), CC BY licensierad.

Lärandet sker i interaktionen mellan studenten, det studerade materialet och läran-
demiljön (Hamilton, 2016; Illeris, 2007; Yunus, Napis, Kasa, Asmuni & Samah,
2009; Zhong, Li, Xu & Song, 2017) och livestreaming kan användas som ett verktyg
för att möjliggöra dessa interaktioner (Clark m. fl., 2011; Halili m. fl., 2015; Yunus
m. fl., 2006). Kursdeltagare i nätbaserade kurser anser att kommunikationen med lä-
rare är viktigt eftersom det hjälper till att forma en känsla av gemenskap (Fita m. fl.,
2016; Haaranen, 2017; Herron, 2017). Forskning av Abdous, He och Yen (2012)
har vidare visat att ökad mängd interaktion med läraren har positiv påverkan på
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kursdeltagarens slutbetyg. En integrerad chattfunktion möjliggör även för fler kurs-
deltagare att delta i diskussioner och engagera sig (Hamilton, 2016; Yunus m. fl.,
2009). He (2013) hävdar dock att om mängden kommunikation i chatten blir för stor
kan det leda till en negativ effekt på lärandet då läraren inte hinner med att rätta
till eventuella missuppfattningar. Detta kan undvikas genom att andra lärare eller
lärarassistenter deltar i chatten och kan hjälpa till att besvara frågor från eleverna
(ibid.). Lärare anser vidare att bristen på visuell kontakt med kursdeltagarna bidrar
till svårigheter i att identifiera deras förståelse och motivation (Fita m. fl., 2016;
Jelsbak, Orngreen, Thorsen & Bendsen, 2015), vilket går att lösa om alla kursdelta-
gare samlas i en videokonferens men det är orimligt med ett stort antal kursdeltagare
(ibid.).

I en studie av Yunus m. fl. (2009) livestreamades en lektion, som läraren höll för
fysiskt närvarande kursdeltagare, till en grupp kursdeltagare i en datasal i närheten.
Livestreamen erbjöd inga interaktionsmöjligheter mellan varken kursdeltagarna eller
kursdeltagarna och läraren, vilket i sin tur ledde till att eleverna var passiva i sitt
eget lärande (ibid.). Yunus m. fl. (2009) motiverar varför studien inte gav positiva
resultat utifrån att interaktionsmöjligheter är en central aspekt i lärprocessen. Tek-
nologin vid tidpunkten var vidare inte tillräckligt utvecklad för att stödja den här
typen av undervisningsverktyg, vilket ledde till dels att läraren kände sig överväldi-
gad av mängden tekniska aspekter men också av ett större antal tekniska problem
under livestreamen och kunde inte fokusera på sin arbetsuppgift (ibid.). I en studie
av Abdous och He (2011) visades ett lågt engagemang och deltagande i chatten från
kursdeltagarna när livestreaming implementerades; två meddelanden per kursdelta-
gare i genomsnitt och vissa kursdeltagare skickade inte ett enda chattmeddelande
under hela terminen. Studien lyfter vidare upp att läraren spelar en avgörande roll
i skapandet av interaktioner i livestreaming (ibid.).

Lowenthal m. fl. (2017) livestreamade sina kontorstider (avsatt tid där läraren är till-
gänglig för frågor från kursdeltagarna) i kurser där enda interaktionsmöjligheterna
var textbaserad fördröjd kommunikation och där kursdeltagarna var utspridda över
hela USA. Genom en iterativ process utvärderades och förfinades varje kursomgång
för att hitta rekommendationer för upplägget av ett livestreamingmoment. Deltagan-
de på livestreamingmomenten var frivilligt men uppmuntrades genom extra poäng i
kursen. Momenten utvecklades, efter studenternas åsikter, från en ostrukturerad kon-
torstid där studenterna förväntades ställa frågor till ett mer strukturerat upplägg.
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När läraren skickade ut en påminnelse samma dag som livestreamingmomentet bad
han kursdeltagarna som inte kunde delta att ställa frågor för att han skulle kunde
besvara dem under momentet. Momentet inleddes med att besvara studenters frågor
för att fortsätta med ett undervisningsmoment där innehållet baserades på aktuella
delar av kursen eller utifrån identifierade problem som kursdeltagarna hade i tidi-
gare arbeten. Kursdeltagarna upplevde momentet som givande genom att det gav
en chans att kommunicera med såväl andra kursdeltagare som med läraren. Studien
avslutade med att presentera rekommendationer för framtida livestreamingmoment
i distansutbildningar och lyfter bland annat; be kursdeltagarna ställa frågor i förväg
för att höja relevansen av momentet, inled momenten med en aktivitet för att främ-
ja relationsskapandet och för att göra sig bekant med tekniken samt att läraren bör
jobba aktivt med att få kursdeltagarna involverade genom att skapa interaktions-
möjligheter. (Lowenthal m. fl., 2017)

Studier visar således på exempel där livestreaming främjar både lärande och interak-
tioner (se t.ex. Halili m. fl., 2015), främjar lärande men inte nödvändigtvis interaktio-
ner (se t.ex. Collins m. fl., 2015) samt där livestreaming varken främjar lärande eller
interaktioner (se t.ex. Yunus m. fl., 2009). Tänkbara förklaringar till de olika forsk-
ningsresultaten är att livestreaming inte är applicerbart som pedagogiskt verktyg
inom alla kunskapsområden (Ferronato & Hruby, 2011), att undervisningsmetoden
inte lämpar sig för samtliga individer (Halili m. fl., 2015) eller att läraren inte har
de tekniska eller pedagogiska färdigheter som krävs för att möjliggöra interaktioner
(Abdous & He, 2011; Yunus m. fl., 2009). I MOOCar är kursdeltagarnas driv grun-
dat i en inre motivation (Siemens, 2013) och möjligheten till fysiska träffar eller att
samtliga samtalar via ljud eller bild exkluderas på grund av de massiva antagningssiff-
rorna (Daradoumis m. fl., 2013; Fita m. fl., 2016). Behovet av direkt interaktion med
lärare i MOOCar är eftersträvansvärt och enligt Haaranen (2017) är livestreaming
inom MOOCar ett utvecklingsområde inom forskningsfältet eftersom det ger kurs-
deltagarna möjlighet att interagera, inte bara med läraren utan också med varandra.
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2.1 Livestreamingmoment i MOOC

Forskningen som vi identifierat och inkluderat enligt den systematiska litteraturstu-
dien (beskriven i sektion 4.2.1) har undersökt användandet av livestreaming för att
stötta sociala interaktioner inom olika utbildningskontexter men inte inom MOOCar
eller MOOCar med självstyrd studietakt. Forskningsresultaten kan däremot fort-
farande vara användbara att ta i beaktande vid det praktiska utformandet av ett
livestreamingmoment inom MOOCar med självstyrd studietakt. Flera av forsknings-
resultaten som presenteras nedan har utgjort grunden för hur vi utformade livestrea-
mingmomentet i denna studie.

Inledningsvis kommer artiklarna som forskningsresultaten är tagna ifrån att pre-
senteras för läsaren. Artiklarna ingår i den systematiska litteraturstudien och har
genomgått gallringsprocessen beskriven i sektion 4.2.1. I tabell 2.1 beskrivs de ob-
serverade områdena som forskningsfältet fokuserat på, vilka används i tabell 2.2.

Tabell 2.1: Beskrivning av vilka områden som forskningsfältet fokuserat på.

Område Beskrivning

Teknik Tekniska aspekter kopplat till livestreaming, exempelvis vilka
tekniska funktionaliteter (video/ljud/chatt) som ska inklude-
ras/exkluderas för att främja kommunikation.

Upplevelse Användarnas upplevelse av livestreaming, exempelvis åter-
koppling angående upplägget eller beskrivning av känslor som
uppkommer.

Övrigt Ett område som inte passar in på överstående och kommer
specificeras i varje enskilt fall.
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Tabell 2.2: Beskrivning av vilka områden som artiklarna behandlar (X) eller inte
behandlar (x) samt om undersökningen är genomförd (X) eller inte genomförd (x)
inom en MOOC-kontext.

Författare (År) I MOOCar Område

Teknik Upplevelse Övrigt

Dalziel (2003) x X x
Kreijns, Kirschner och
Jochems (2003)

x x x Praktiska tips för att
främja interaktion

Teng och Taveras (2004) x X X
Edmonson och Segalewitz
(2005)

x X X

Yunus m. fl. (2009) x x X
Abdous och Yen (2010) x X X
Abdous och He (2011) x x X Schemaläggning
Clark m. fl. (2011) x X X Praktiska tips för att

främja interaktion
He (2013) x x x Närvaro typer

(social, kognitiv
lärare)

Swarm m. fl. (2013) x X X
Lau, Woodward-Kron,
Livesay, Elliott och
Nicholson (2016)

x X X

Tarimo och Hickey (2016) x x X
Fita m. fl. (2016) x X X
Haaranen (2017) x x X
Kobayashi (2017) x X X
Yang och Choi (2017) x X x Anonymitet i chatt
Payne, Keith, Schuetzler
och Giboney (2017)

x x X Lärarens
kunskapsnivå
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2.1.1 Kommunikationsmedia

Kommunikationsmedia som andra forskare har använt vid utformningen av livestrea-
mingmoment har varit video, ljud och chatt. Nedan kommer respektive kommunika-
tionsmedia att beskrivas utifrån litteraturen.

Video

Flera undersökningar har använt video eftersom de anser att det är ett effektivt
verktyg för att förmedla information, synliggöra kroppsspråket, behålla deltagarnas
intresse och skapa en samhörighet mellan läraren och kursdeltagarna (se t.ex. Fita
m. fl., 2016; Payne m. fl., 2017; Teng & Taveras, 2004; Yunus m. fl., 2009). I en studie
av Edmonson och Segalewitz (2005) testade de att implementera en gemensam digi-
tal skrivtavla i ett livestreamingmoment som både läraren och kursdeltagarna hade
möjlighet att använda. Lärare och kursdeltagarna beskrev efteråt att de upplevde att
skrivtavlan var ett effektivt verktyg för att förmedla visuell information men också
att den underlättade för dem att förstå andra deltagares tankegångar (ibid.). Inom
den traditionella undervisningen använder lärare kursdeltagarnas kroppsspråk som
ett hjälpmedel för att styra och utvärdera undervisningen (Yunus m. fl., 2009). Det
här kan vara möjligt inom livestreaming genom användandet av video (ibid.). Ko-
bayashi (2017) betonar dock att deltagare som inte är bekväma med att vara synlig
för de andra närvarande ska slippa det eftersom det kan minskar deras deltagande.

Ljud

Ljud är ett effektivt verktyg för att förmedla kommunikation (Teng & Taveras, 2004)
och kan användas för att skapa en känsla av närvaro (Abdous & Yen, 2010). Flera
forskare har studerat när kursdeltagare och lärare kan kommunicerar med varandra
via ljud (se t.ex. Clark m. fl., 2011; Dalziel, 2003; Edmonson & Segalewitz, 2005;
Klein m. fl., 2011; Swarm m. fl., 2013). I studien av Swarm m. fl. (2013) fungerade
denna kommunikationsmedia utan att upplevas som störande eller hackig för de 24
deltagare med hjälp av en moderator. Utifrån de studierna vi har läst var denna
observation unik och de andra studierna lyfter istället fram negativa erfarenheter
med samma kommunikationsmedium. Exempelvis i studien av Clark m. fl. (2011)
var forskarna tvungna att byta från ljud till chatt eftersom kursdeltagarna inte var
bekväma att uttrycka sig via ljud. Klein m. fl. (2011) observerade vidare att det var
problematiskt att bibehålla oavbruten kommunikation eftersom deltagarna ofta pra-
tade samtidigt. Lau m. fl. (2016) betonar även vikten av god ljudkvalitet, speciellt för
personer med olika modersmål eftersom en bristfällig ljudkvalitet inte har möjlighet
att förmedla all nödvändig information till deltagarna.
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Enligt Kobayashi (2017) kan användandet av video tillsammans med ljud förmed-
la verbal och icke-verbal information, vilket medför att kommunikationen blir mer
personlig och naturlig. I praktiken existerar det alltid en fördröjning mellan vad
deltagarna visar och säger till vad de andra deltagarna ser och hör. Studier har be-
tonat vikten av att den här kommunikationsformerna (video och/eller ljud) kräver
att samtliga deltagare har samma information, vilket inte är fallet om fördröjningen
blir för stor (Tarimo & Hickey, 2016; Teng & Taveras, 2004).

Chatt

Enligt Haaranen (2017) kan en chattfunktion främja kommunikationen mellan del-
tagare och möjliggöra aktivt deltagande, vilket har betonats som viktigt för läran-
deprocessen (Yang & Choi, 2017). Kobayashi (2017) undersökte studenters attityder
till olika kommunikationsformer inom distansutbildning och kom fram till att stu-
denterna föredrog textbaserad kommunikation över röstbaserad kommunikation. En
fördel med textbaserad kommunikation är att studenter som inte vågar delta i kom-
munikationen när den sker ansikte mot ansikte, kan ha lättare att våga delta när
den istället är textbaserad (Edmonson & Segalewitz, 2005). Exempelvis kunde man
observera i en studie av Dalziel (2003) att enbart 15% av studenterna i en klass var
villiga att diskutera egna tankar med klasskamraterna i klassrummet men att 80% av
samma studenter var villiga att diskutera samma tankar när det skedde på distans
via en chattfunktion.

Teng och Taveras (2004) argumenterar för att en chattfunktion är viktig för att skapa
en virtuell gemenskap och förebygga isoleringskänslan som studenter ofta förknippar
med distansutbildning. Teng och Taveras (2004) betonar vidare att chattfunktionen
kan bli överväldigande och förvirrande för läraren att läsa om det är många deltagare
som skriver samtidigt, vilket kan inträffa inom MOOCar. Antalet personer i chatten
kan även betraktas som en resurs för läraren eftersom det kan hända att kursdel-
tagarna hjälper läraren genom att besvara varandras frågor (se t.ex. Abdous & He,
2011; Haaranen, 2017). Användandet av en chattfunktion bygger vidare på ett aktivt
deltagande, vilket inte alltid är fallet, speciellt inte i konserverande kulturer (Yang &
Choi, 2017). Enligt Yang och Choi (2017) hade möjligheten för deltagarna att vara
anonyma i chatten främjat deltagande och minskat det hierarkiska avståndet mellan
lärare och kursdeltagare.
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2.1.2 Datorvana

Att tekniken kan bli överväldigande för läraren är ett känt fenomen (se t.ex. Abdous
& Yen, 2010; Fita m. fl., 2016; Lau m. fl., 2016; Yunus m. fl., 2009) men mäng-
den teknik kan även distrahera kursdeltagarna (Klein m. fl., 2011). Läraren behöver
alltid ha ett tydligt ändamål med tekniken som implementeras eftersom den kan så-
väl främja som missgynna interaktionen beroende på hur den används (Kobayashi,
2017). I exempelvis studien av Yunus m. fl. (2009) berättade lärarna att de upplevde
mängden teknik som ett stressmoment eftersom de konstant var oroliga för att den
skulle fallera. Det här medförde att de inte kunde fokusera på interaktionen med
kursdeltagarna (ibid.). Kursdeltagarna och läraren behöver därför adekvat träning
inom tekniken eftersom det inte automatisk kommer att ske interaktioner bara för
att miljön gör det tekniskt möjligt (Kreijns m. fl., 2003). Läraren kan exempelvis
inleda undervisningen med att ha en kort genomgång om hur de mest nödvändiga
teknikerna fungerar (Fita m. fl., 2016). En annan åtgärd är att kursdeltagarna får
tillgång till plattformen eller material som förklarar tekniken innan momentet för
att de ska ha möjlighet att bekanta sig med tekniken (Lau m. fl., 2016). Kursdelta-
garna och läraren kan bara förberedas till en viss grad genom teoretisk kunskap och
resten kommer naturligt genom att läraren genomför de praktiska momenten (Teng
& Taveras, 2004). I en studie av Klein m. fl. (2011) observerades att kursdeltagarna
kommunicerade mer och mer efter respektive moment. Deltagarna behöver därför
en viss praktiskt vana med tekniken som används för att fullständigt kunna delta i
momentet (se t.ex. Abdous & Yen, 2010; Kobayashi, 2017). Abdous och He (2011)
betonar att om det skulle uppkomma tekniska problem under momentet är det re-
kommenderat att fråga de andra deltagarna om råd eftersom de ofta är villiga att
hjälpa till om de besitter den nödvändiga kunskapen.

2.1.3 Schemaläggning

Deltagarna på kursen är från olika geografiska platser vilket enligt McAuley m. fl.
(2010, s. 53) medför ett problem vid införandet av livestreaming i MOOCar då det
måste tas hänsyn till alla olika tidszoner. Abdous och He (2011) försökte att iden-
tifiera förbättringsmöjligheter för undervisning via livestreaming genom att studera
meddelandena från 125 kurser som använde verktyget i undervisningen. Kursdelta-
garna (n = 942) kunde kommunicera via chatt, dock bara till läraren, och totalt
skickades 1780 meddeelanden. Resultatet visade på en markant mindre mängd inter-
aktion än forskarna hade förväntat och de valde därför att undersöka om momentet
var placerat på en opassande tid för kursdeltagarna. De noterade under en termin
vilka dagar och tider som kursdeltagarna var aktiva på plattformen och kunde utifrån
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den informationen konstatera att resultatet inte kunde förklaras utifrån schemalägg-
ningen. Kursdeltagarna var ungefär lika aktiva under samtliga veckodagar och tider
på dygnet, förutom mellan 00:00-09:00 där forskarna kunde observera en markant
minskning i aktivitet (ibid.).

2.1.4 Lärarens roll

Clark m. fl. (2011) betonar att en av de största utmaningarna i att förflytta en tra-
ditionell kurs till nätet är att lärare missar att anpassa materialet. Läraren kan inte
anta att det kommer att ske interaktioner bara för att miljön gör det tekniskt möj-
ligt (Kreijns m. fl., 2003). Utan ansvaret ligger på läraren att utforma undervisningen
på ett lämpligt sätt för att främja skapandet av interaktioner (se t.ex. Clark m. fl.,
2011; He, 2013; Payne m. fl., 2017; Yunus m. fl., 2009). Flera studier har presente-
rat praktiska tillvägagångssätt som de rekommenderar läraren att följa för att främja
interaktioner. En metod är att kursdeltagarna blir tilldelade kurspoäng beroende på
deras deltagande eller om de besvarar kurskamraters frågor (Edmonson & Segalewitz,
2005; He, 2013). Kursdeltagarna behöver möjlighet att lära känna varandra för att
de ska känna sig bekväma att dela med sig av sina åsikter, vilket är avgörande för att
främja interaktionen (Kreijns m. fl., 2003). Läraren kan exempelvis uppmana kurs-
deltagarna att berätta lite om sig själva i början av kursen, under momentet eller på
användarprofilen (Edmonson & Segalewitz, 2005; He, 2013). En annan metod är att
tillåta kursdeltagarna ha informella samtal, där de har möjlighet att diskutera all-
männa saker som nödvändigtvis inte är relaterade till kursmaterialet (Kreijns m. fl.,
2003). Läraren kan även informera kursdeltagarna om när och hur de kan interagera
under momentet (He, 2013) och bör tänka på att ha tålamod, visa uppskattning till
kursdeltagarna som startar interaktioner och använda kursdeltagarnas namn under
momentet (Kreijns m. fl., 2003).

En skillnad mellan traditionell undervisning och att undervisa via livestreaming uti-
från lärarens perspektiv är att det i den sistnämnda existerar en fördröjning mellan
läraren och kursdeltagarna på grund av tekniska begränsningar (Teng & Taveras,
2004). Lärare upplever ofta en problematik med att anpassa kommunikationen efter
fördröjningen, vilket tydligt illustrerades i en studie av Edmonson och Segalewitz
(2005). I studien kunde de observera att läraren ofta besvarade sina egna frågor in-
nan tittarna hunnit ta del av frågan eftersom hen helt enkelt trodde att ingen ville
svara. Att läraren inte kan diskutera med kursdeltagarna i realtid kan alltså skapa
problematik och frustration i kommunikationen mellan läraren och kursdeltagarna
(ibid.). Det är därför viktigt för läraren att vara medveten om hur stor fördröjningen
är och planera utifrån den (ibid.).
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Kapitel 3

Teoretisk bakgrund
Kapitlet presenterar de teoretiska perspektiv och begrepp som har använts för att
kunna besvara studiens frågeställningar.

3.1 Lärande inom MOOCar

Enligt Zeng (2016) domineras generellt nutida MOOCar av en behavioristiskt syn
på kunskap genom att kursdeltagarnas beteenden ändras via betingning och respons
när de tittar på inspelade videoföreläsningar och besvarar tillhörande frågor. Beha-
vorism bygger på att man lär sig genom att göra; att kursdeltagaren måste repetera
genomförandet som hen ska lära sig för att kunskapen ska fastna (Skinner, 2008).

Nätbaserade utbildningar har enligt Hrastinski (2009) blivit mer och mer influerade
av det sociokulturella perspektivet som betonar att allt vi lär oss sker genom sociala
interaktioner med andra människor. Perspektivet bygger på tanken att människans
viktigaste redskap är språket och att det sociala samspelet med omgivningen utgör
drivkraften för tänkandets utveckling, vilket uttrycks av Vygotskij enligt följande:
”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkan-
de...” (Vygotskij, 2001, s. 10). Enligt det sociokulturella perspektivet perspektivet
lär sig individer genom deltagande och interaktion i olika sociala sammanhang med
mer kunniga individer (Illeris, 2007). Ett viktigt begrepp inom perspektivet är den
närmaste utvecklingszonen (ZPD) vilket betonar att studenter kan nå längre i sitt
lärande med stöd från en mer kunnig, till exempel en lärare, i en samspelssituation
(Vygotskij, 2001).

Illeris (2007) lyfter fram att individer behöver ha en drivkraft för att tillägna sig
kunskap. Deltagande är ytterst viktigt för lärandet, vilket karakteriseras av att in-
dividen ingår i en gemensam målinriktad aktivitet tillsammans med andra (ibid.).
Ju mer aktiv och engagerad individen är, desto större är chansen att hen tar till sig
kunskaper som blir bestående och som kan tillämpas i relevanta sammanhang (ibid.).
Detta arbetet grundas i en sociokulturell syn på kunskap där ett aktivt och engagerat
deltagande i sociala sammanhang skapar möjligheter för lärande inom MOOCar.
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3.1.1 Vuxnas lärande

Själva begreppet pedagogik syftar ursprungligen på undervisning och fostran av barn
(Forrest & Peterson, 2006). För att framhäva att villkoren för vuxnas lärande skiljer
sig åt från barn utvecklades andragogiken och tar hänsyn till att vuxna har en större
mängd erfarenheter och mognad jämfört med barn (Knowles, Holton & Swanson,
2005). Vuxna lär sig när de känner behov eller en inre motivation (Forrest & Peter-
son, 2006). Chuang och Ho (2016) genomförde en större undersökning med över 290
MOOCar mellan 2012 och 2016 där det framkom att medianåldern på kursdeltagarna
var 29 år. Knowles m. fl. (2005) lyfter dock upp att det finns flera olika definitioner
på när man är vuxen (biologisk, juridiskt, socialt eller psykologiskt) men i denna
kontext karakteriseras en vuxen person av det mentala stadie då hen blir självmed-
veten och ansvarig för sitt eget liv och beslut. Detta mentala stadie är inte förknippat
med en viss ålder, utan utvecklas allt eftersom individen växer upp (ibid.). Många
individer uppnår en komplett självuppfattning först när de börjar jobba heltid, gifter
sig eller bildar familj (ibid.). Såväl Illeris (2007) som Knowles m. fl. (2005) betonar
att vuxnas lärande istället kännetecknas av följande tumregler:

• Vuxna lär sig det de vill lära sig utifrån vad de uppfattar som meningsfullt.
• Vuxna bygger sitt eget lärande utifrån de resurser och erfarenheter de besitter.
• Vuxna tar ansvar för sitt lärande i den utsträckning som det upplevs intressant.
• Vuxna är obenägna att lära sig det som de inte ser någon mening med, eller

inte har något intresse av att lära sig.

3.2 Kommunikationsfrämjande faktorer

En kommunikationsmodell som blivit väletablerad på grund av dess enkelhet, all-
mängiltighet och kvantifierbarhet utvecklades av Claude Shannon och Warren Wea-
ver. Modellen valdes då den bygger på grundtanken om att kommunikation beskriver
alla processer ett sinne kan använda för att påverka en annan (Shannon & Weaver,
1949) och exkluderar därmed processer där maskiner påverkar varandra, vilket är
vanligt i andra mer omfattande modeller men som inte anses vara lämpligt i denna
studie. Den valda kommunikationsmodellen illustreras i figur 3.1.
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Figur 3.1: Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Av Stan (2007) under li-
censtypen CC0. Figuren har blivit översatt av författarna.

Informationskällan väljer ett meddelande som sedan ändras till en signal genom
en sändare, signalen mottas av en mottagare som ändrar tillbaka signalen till ett
meddelande som sedan kan förmedlas till destinationen (Shannon & Weaver, 1949).
Modellen betonar även vikten av brus som kan förekomma inom kommunikationen
(närvarandet av störande ljud eller felaktigt tonläge på rösten) och som kan förändra
hur meddelandet tolkas (ibid.). Det är därför viktigt att sändaren kontinuerligt kon-
trollerar att mottagaren uppfattat budskapet korrekt för att undvika missförstånd i
kommunikationen (ibid.).

Maltén (1998) betonar att kommunikation är nödvändigt för att möjliggöra mänsklig
interaktion och att det sociala samspelet är livsnödvändigt för oss alla. Enligt Mal-
tén (1998) behöver individen känna en trygghet och vara bekväm i samspelet med
andra för att våga delta i kommunikationen. Kommunikation kan kategoriseras som
verbal eller icke-verbal beroende på om informationen förmedlas genom användandet
av språket eller inte (ibid.). Exempelvis kategoriseras tal och skrift som verbal kom-
munikation medan kroppsspråk och ansiktsuttryck som icke-verbal kommunikation.
Forskning har visat att enbart 30% av all kommunikation är verbal (ibid.), vilket ut-
gör problematik för kommunikation via internet då den oftast sker via text (Aldunate
& González-Ibáñez, 2017).

3.2.1 Språk och kultur

Språket är ett av de viktigaste verktygen som individen har för att kommunicera
och avspeglar även individers sociala attityder, tankar och idéer (Hammar Chiriac &
Hempel, 2013). En fungerande kommunikation kräver att deltagarna delar samma an-
tagande om språket, vilket medför problematik för kommunikation mellan deltagare
med olika kulturella bakgrunder (Haghirian, 2010). Denna problematik blir speciellt
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aktuellt inom MOOCar eftersom kursdeltagarna kommer från flera olika geografiska
platser (Chuang & Ho, 2016) och förstärks vidare av att 75% av alla MOOCar under
2015 var på engelska (Dhawal, 2018), vilket ofta är ett andraspråk för kursdeltagarna
(Duru, Sunar, Dogan & White, 2017; Zee, Admiraal, Paas, Saab & Giesbers, 2017)
och skapar en språklig barriär.

Samovar, Porter och McDaniel (2012) lyfter fram att inte bara språket påverkar kom-
munikationen men även kulturen, samt att lärande inte kan ske utan kommunikation
och hänsyn till kulturskillnader. Individens språkbruk och hur hen tolkar och för-
står kommunikation beror på den kulturella tillhörigheten och enligt Samovar m. fl.
(2012) är förståelsen för sambanden mellan kommunikation och kultur avgörande
för att förbättra interkulturella interaktioner. Hofstede (2001) identifierade ett antal
dimensioner på 1970-talet som beskriver kulturella värderingar som påverkar en män-
niskas värderingar vilka idag är kända som Hofstedes kulturdimensioner. Maktdistans
som beskriver i vilken utsträckning människor i lägre maktposition förväntar sig
och accepterar att makt fördelas ojämlikt samt osäkerhetsundvikande som beskriver
i vilken utsträckning samhällsmedborgare försöker hantera stress genom att mini-
mera osäkerhet är två kulturdimensioner (ibid.). Hoefstedes kulturdimensioner har
stor påverkan även på lärandesituationer (Samovar m. fl., 2012) då undervisning är
mer student- och elevcentrerad i kulturer med liten maktdominans där maktrelatio-
ner förväntas vara inkluderande och demokratiska (t.ex. Österrike, Israel, Danmark,
Sverige). Däremot är undervisningen mer lärarcentrerad i kulturer med hög makt-
dominans, där mindre inflytelserika individer accepterar maktrelationer som är mer
auktoritära och paternalistiska (t.ex. Mexiko, Venezuela, Filippinerna, Arabvärlden)
(ibid.). I kulturer med stark osäkerhetsundvikande förväntas att läraren har svaret
på alla frågor medan det i kulturer med svag osäkerhetsundvikande accepteras att
läraren uttrycker att hen inte kan svara på frågan (ibid.).

Hall (1989) delade vidare upp kulturer beroende på deras sätt att kommunicera till
hög-kontext och låg-kontext kulturer. I en hög-kontext är mycket av kommunikationen
implicit och blir bara begriplig om man är insatt i den större kulturella kontexten till
skillnad från låg-kontext kulturer där kommunikationen är explicit och man förkla-
rar utförligt hur saker och ting ligger till och lämnar ingenting underförstått (ibid.).
Inom språkutbildning har en ständig utmaning för lärare över hela världen varit att
få studenter att kommunicera via det avsedda språket, en observation som ofta är
oberoende av studenternas språkliga kunskaper och kulturella skillnader (MacInty-
re, Dörnyei, Clément & Noels, 1998; Yashima, MacIntyre & Ikeda, 2016). Forsk-
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ning kring området har betonat att fenomenet är speciellt tydligt inom asiatiska
hög-kontext kulturer (se t.ex. Littlewood, 1999; Samovar m. fl., 2012). Enligt en
undersökning av King (2012) som studerade 30 olika engelskalektioner på flera uni-
versitet i Japan observerades att studenternas totala kommunikation i Engelska eller
Japanska endast utgjorde 5.21% av den totala observationstiden. Nakane (2006) upp-
täckte att japanska utbytesstudenter i Australien under seminarium kommunicerade
avsevärt mindre än de australienska studenterna eftersom de japanska utbytesstu-
denterna föredrog att vara tysta för att undvika förnedring, vilket missgynnar deras
lärandeprocess (ibid.). Kursdeltagare från olika delar av världen kommer naturligt
från olika kulturer och olika undervisningsmässiga bakgrunder (Samovar m. fl., 2012).
Samovar m. fl. (2012) lyfter fram att det är svårt för kulturellt skilda kursdeltagare
och lärare att genuint förstå varandra och för kursdeltagarna att förmedla sina in-
tellektuella kunskaper. Lärare som inte tar hänsyn till dessa skillnader kursdeltagare
emellan, och ser dem som unika, kommer därför inte komma åt den rätta bilden av
kursdeltagarens kunskapsnivå (ibid.).

3.2.2 Villighet att kommunicera

Ett centralt begrepp inom språkvetenskapliga forskningsfältet är villighet att kom-
municera (WTC) inom ett andraspråk, vilket beskrivs som en individs beredskap att
delta i en diskussion på ett andraspråk vid en given tidpunkt med en eller flera per-
soner (MacIntyre m. fl., 1998). Enligt forskningsfältet har affektiva faktorer som oro
och uppfattningen av sin kommunikativa kompetens en avgörande effekt på WTC
(se t.ex. Baker & MacIntyre, 2000; Cao & Philp, 2006). Studenter som är trygga i
samspelet och har en hög uppfattning om sin kommunikativa kompetens (oberoende
om det avspeglar sanningen) kommer alltså våga delta i kommunikationen (ibid.).
Vidare har forskning visat att variabler som motivation (Hashimoto, 2002), självför-
troende (Baker & MacIntyre, 2000), kön och ålder (MacIntyre, Baker, Clément &
Donovan, 2002) kan ha effekter på WTC.

Diskuteras istället begreppet inom en klassrumskontext har det konstaterats att fak-
torer som diskussionsområde, samtalspartner (lärare eller kamrat) engagemang, och
interaktionstypen (gruppdiskussion, helklassdiskussion, etc.) har effekter på WTC
(Cao & Philp, 2006). MacIntyre m. fl. (1998) anser att kunskap inom området som
diskuteras har en signifikant påverkan på individens WTC och en individ som inne-
har lämplig kunskap för diskussionen kommer därför kunna delta i samtalet i större
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uträckning. I en studie av Wen och Clément (2003) kunde de observera att lärarens
attityd, engagemang och relationen till studenterna hade direkt påverkan på studen-
ternas delaktighet och WTC. Studiens resultat stämmer överens med forskning av
Kang (2005) som observerade att studenter som fick socialt stöd av läraren uppvisa-
de en minskad grad av ångest, vilket medförde en positiv utveckling av deras WTC.
Cao (2011) upptäckte att studenter deltar mer aktivt i undervisningen och kom-
munikationen om de gillar läraren. Zarrinabadi (2014) undersökte lärares förmåga
att möjliggöra kommunikation i klassrummet och genom samtal med 100 studenter
kunde man konstatera att studenter upplevde en högre grad av WTC när läraren
förlängde frågornas väntetid. Denna observation överensstämmer med tidigare forsk-
ning (se t.ex. Black, Wiliam, Marshall, Lee & Harrison, 2003; Elstgeest, 1996; Rowe,
1986) som visat att en ökning av väntetiden korrelerar med en ökning av andelen
deltagare i kommunikationen. Förlängning av väntetiden främjar även fortsatt del-
tagande i framtida samtal, vilket är speciellt viktigt för studenter som behöver extra
tid för att formulera sig (ibid.). En annan observation som överensstämmer med tidi-
gare forskning av Kang (2005) var att eleverna upplevde en högre grad av WTC när
läraren uppvisade ett vänligt beteende, som att exempelvis använda ett informellt
språk och tacka studenter för deras deltagande (Zarrinabadi, 2014).

3.2.3 Dataförmedlad kommunikation

Tekniska hjälpmedel, som exempelvis dataförmedlad kommunikation har potentiellt
en essentiell roll i utvecklingen av WTC (Reinders & Wattana, 2014). Exempelvis an-
ser Compton (2004) att chattande ökar studenters självförtroende och det finns vidare
en studie av Freiermuth och Jarrell (2006) som belyser att studenter ofta föredrar att
kommunicera på ett andraspråk via chatt istället för ansikte mot ansikte, något som
Licklider och Taylor (1968, s. 21) antog redan 1968:”om några år kommer människan
kunna kommunicera mer effektivt via en maskin än ansikte mot ansikte” [översatt
av författarna]. I studien av Freiermuth och Jarrell (2006) uppmärksammades att
merparten av studenterna som använde chatten, deltog mer aktivt i kommunikatio-
nen och hade en större motivation till fortsatt kommunikation jämfört med de som
bara hade undervisning ansikte mot ansikte. Studenterna upplevde att chatten var
ett effektivt verktyg för att kommunicera med en samtalspartner på distans och att
den gav dem tid att formulera sig samtidigt som anonymitetsfunktionen medförde
att de hade mindre ångest och kunde svara mer ärligt i kommunikationen (ibid.).
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En stor del av vår dagliga interaktion med andra sker via internet (Derks, Bos & von
Grumbkow, 2008). I och med att digital kommunikation främst är textbaserad med-
för det en brist på icke-verbal kommunikation och således svårigheter att uttrycka
sig (Aldunate & González-Ibáñez, 2017; Derks m. fl., 2008; Södergård, 2007). Käns-
lor är svårt att uttrycka i text men är en av de viktigaste komponenterna i social
interaktion (Pessoa, 2009) och är anledningen till varför vi använder hjälpmedel som
emojis, symboler som används i elektroniska meddelanden för att förmedla en käns-
loyttring, just för att tydliggöra kommunikationen (Aldunate & González-Ibáñez,
2017; Södergård, 2007). Kommunikation förutsätter enligt Maltén (1998) en två-
vägskommunikation, vilket innebär att sändaren kodar sitt budskap innan det sänds
och mottagaren avkodar eller tolkar i sin tur budskapet. Många kommunikationsmiss-
lyckanden bygger på missuppfattningar och feltolkningar (ibid.). Inom text-baserad
digital kommunikation finns komplikationer i att klassificera meddelanden som till
exempel sarkastiska, positiva eller negativa, varvid emojis kan minska risken för att
meddelanden feltolkas av mottagaren (Aldunate & González-Ibáñez, 2017; Derks
m. fl., 2008). Siegel, Dubrovsky, Kiesler och McGuire (1986) hävdar vidare att data-
förmedlad kommunikation jämfört med kommunikation som sker ansikte mot ansikte
minskar känslan av att skämmas, reducerar graden av social jämförelse och minskar
känslan av att bli avvisad.
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Kapitel 4

Metod
Kapitlet beskriver tillvägagångssättet och metoder som använts för att besvara fråge-
ställningarna. Kapitlet redovisar även etiska aspekter som beaktats.

4.1 Forskningsprocessen

Figur 4.1 presenterar en överblick av forskningsprocessen som har blivit uppdelad i
två faser. I första fasen genomfördes en intervju och en litteraturstudie för att under-
söka vad andra forskare redan har tagit fram för information kring området. Utifrån
denna information utformades och testades ett livestreamingmoment i praktiken. I
andra fasen utvärderades testet genom en intervju och en enkätundersökning. Den
insamlade empirin från respektive fas presenterades och problematiserades sedan mot
varandra för att besvara frågeställningarna.

Intervju med Lärare 1 Litteraturstudie

Dataanalys

Livestreamingtest

Fas 1: Förstudie

Enkät till kursdeltagarnaIntervju med Lärare 2

Dataanalys

Fas 2: Utvärdering

Figur 4.1: Flödesschema över forskningsprocessen.
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4.2 Datainsamling

Datainsamlingen bestod av en litteraturstudie, intervjuer och en enkätundersökning.
Vi valde att använde flera metoder eftersom det hjälpte oss att angripa frågeställning-
arna från olika perspektiv och skapa en mer fullständig insikt i empirin (Denscombe,
2016). Nedan kommer den övergripande teorin för respektive metod och hur meto-
derna genomfördes i studien att beskrivas.

4.2.1 Litteraturstudie

För att undersöka hur man kan utforma ett livestreamingmoment genomfördes bland
annat en systematisk litteraturöversikt med syfte att undersöka hur andra forskare
genomfört liknande moment inom en utbildnings kontext. Enligt Denscombe (2016)
är en systematisk litteraturstudie ett lämpligt metodval för att beskriva kunskaps-
läget inom ett forskningsområde och den transparenta tillvägagångssättet stärker
fyndens trovärdighet. Den systematiska litteraturstudien har följt arbetsprocessen
beskriven av Forsberg och Wengström (2016), vilket innebär att man inleder med
att motivera studien och formulerar syftet. Man fortsätter sedan med att göra en plan
för litteraturstudien där man bestämmer sökord och sökstrategier. Nästa steg är att
samla in litteratur via litteratursökningen som sedan kritiskt granskas för att studien
enbart ska inkludera relevant vetenskaplig litteratur. Den insamlade litteraturen blir
slutligen analyserad och redovisad (ibid.).

Inkluderingskriterier och sökningsförfarande

För att litteraturen skulle betraktas som relevant för studien behöver den innehålla
information om hur ett livestreamingmoment kan utformas för att främja kommuni-
kation inom en utbildningskontext. Relevant litteratur kan exempelvis fokusera på
vilka tekniska funktionaliteter som bör inkluderas samt exkluderas, problematik som
kan uppkomma eller beskrivning av användares upplevelser. Nedan kommer inklu-
deringskriterierna och sökningstillvägagångssättet presenteras och motiveras för att
läsaren ska kunna förstå hur den relevanta litteraturen identifierades.

Inkluderingskriterierna för litteraturstudien var att litteraturen behövde vara refe-
rentgranskad, vara skriven på engelska, vara tillgängliga i fulltext och vara publice-
rade under 2000-talet. Anledningen till att studien bara inkluderade litteratur som
publicerats efter millennieskiftet, var eftersom digitaliseringen i början av 2000-talet
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medförde en accelererad utveckling av teknologin som människor använde för att
kommunicera med varandra (Hilbert & López, 2011). Därför kan inte resultatet från
litteratur innan 2000-talet alltid generaliseras till den här studien eftersom kunska-
pen kan vara utdaterad då förutsättningarna för digitala kommunikation förändrats
från då till idag (ibid.).

Forsberg och Wengström (2016) anser att det är bra att använda bibliotekariers
expertis för att underlätta databassökningen eftersom de generellt känner till oli-
ka databasers struktur och syntax. Vi bokade därför ett möte med en bibliotekarie
vid KTH som hjälpte till med valet av databaser och utvecklingen av söksträngen.
Databaserna som valdes var ERIC, Scopus och Web of Science eftersom de enligt
bibliotekarien generellt endast publicerar referentgranskade artiklar inom forsknings-
fältet som litteraturstudien berör. Databaserna har även filtreringsfunktioner och
tillåter användandet av booleska operatorer, vilka är effektiva verktyg för att effek-
tivisera sökningen (Forsberg & Wengström, 2016).

Första söksträngen innehöll orden livestreaming,utbildning och kommunikation. Or-
den översattes till engelska eftersom databaserna följer en engelsk syntax och genom
användandet av den booleska operatorn AND kommer sökningen bara kunna in-
kludera litteratur som innehåller alla orden. Den 18:e februari 2018 genomfördes en
provsökning för att kontrollera att orden generera relevant litteratur och för att iden-
tifiera nya ämnesord, vilket är användbart för att hitta fler relevanta sökord (Forsberg
& Wengström, 2016). Sökningen genererade en relativt liten mängd litteratur (n =
30) och ordet kommunikation medförde att ett antal av träffarna berörde kommuni-
kation mellan datornätverk, vilket inte var relevant för denna litteraturstudie. Ordet
kommunikation blev därför borttaget från söksträngen för att bredda sökningen, vil-
ket medför att sannolikheten för att all relevant litteratur identifieras stärks, även
fast gallringsprocessen blir mer tidskrävande. Den 19:e februari 2018 genomfördes en
andra provsökning och utifrån den valde vi att inkludera de engelska orden Live video
streaming och Livestreaming som extra sökord och även synonymer till orden och
den booleska operatorn OR för att bredda sökningen. Den slutgiltiga söksträngen
fick följande form:

(Learning OR Instruction OR Education OR Teaching) AND
(”Live Streaming” OR Livestreaming OR ”Live video streaming”)
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Gallringsprocessen

Databaserna var inställda på att endast söka i titel, sammanfattning och nyckelord
när den systematiska sökningen genomfördes den 21:e februari 2018. Totalt genere-
rade söksträngen 254 träffar i de olika databaserna (ERIC: n = 16, Scopus: n = 148,
Web of Science: n = 90). Det tillkom 22 träffar via granskning av referenslistorna
i de inkluderade artiklarna, vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) är en me-
tod för identifiera ytterligare relevant litteratur. Alla artiklarna blev registrerade i
programmet EndNote, vilken användes för ta bort dubbletter och hitta fulltexter.
EndNote hittade 158 fulltexter och vi kompletterade därför med egna sökningar via
Google Scholar och kunde hitta ytterligare 33 fulltexter, vilket medförde att nio ar-
tiklar blev exkluderade för att de saknade fulltexter. I nästa steg granskade vi alla
titlarna och tillhörande abstract enskilt för att sedan ha en gemensam diskussion
angående artiklarnas relevans, det medförde att 99 artiklar exkluderades. En del ar-
tiklar blev exkluderade eftersom de enbart hade ett tekniskt fokus som inte hade
koppling till utbildning, de hade kommit igenom första gallringen eftersom de var
publicerade i tidskrifter som innehöll ordet utbildning. Andra artiklar blev exklude-
rade eftersom de undersökte hur utbildning via livestreaming påverkar studenters
slutbetyg men författarna till de här artiklarna motiverade eller utvärderade aldrig
utformandet av livestreamingmomentet och hade inte fokus på kommunikation. I
nästa steg granskades fulltexterna till de 92 artiklarna som var kvar, först enskilt för
att återigen diskutera tillsammans. Två artiklar exkluderades eftersom fulltexten inte
var på engelska och 75 artiklar exkluderades eftersom: fulltexten inte överensstämde
med abstract, forskningsresultaten saknade belägg, forskningsresultaten kunde inte
generaliseras till MOOC-kontexten eller att de hade livestreamingmoment utan in-
teraktionsmöjligheter för deltagarna. Totalt inkluderades 17 artiklar och en översikt
av hela gallringsprocessen illustreras i figur 4.2.

Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska en systematisk litteraturstudie eftersträ-
va att identifiera och inkludera all relevant forskning inom forskningsområdet och
därför finns det inget krav på antalet studier som bör ingå. Vi upplever att studien
har uppfyllt det här kravet utifrån dess befintliga förutsättningar (begränsad budget,
fem månader arbetstid, etc.) eftersom bland annat söksträngen utformades på ett
lämpligt sätt för att inkludera majoriteten av forskningsfältet berörande livestrea-
ming inom utbildning. Sökstrategin genererade en del forskning som inte var relevant
för undersökningen och skapade därmed mer arbete för oss men det borde även ha
medfört att vi reducerade risken att missa relevant forskning.
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Figur 4.2: Prisma flödesschema för sökning och gallringsprocess (Moher, Liberati,
Tetzlaff, Altman & Group, 2009).
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4.2.2 Intervjuer

I denna studie har det genomförts två omgångar med intervjuer, en före och en efter
livestreamingmomentet som vi utformade och testade i en MOOC med självstyrd
studietakt. Vi valde att använda oss av intervjuer då det är en lämplig metod för att
utveckla en fördjupad förståelse kring ett fenomen (Denscombe, 2016). Metoden ger
även forskaren möjlighet att kontrollera respondentens svar och korrigera eventuella
missförstånd som kan uppkomma i datainsamlingen, vilket inte hade varit möjligt
med exempelvis en enkätundersökning (Bjørndal, 2005). Nedan kommer bakgrunden
och syftet med respektive intervjuomgång att beskrivas.

Första intervjuomgången

I första omgången intervjuades en lärare som var kursansvarig för en kurs på KTH.
Kursen var utvecklad för masterstudenter vilka hade möjlighet att genomföra kursen
antagligen närvarande eller på distans. Den kursansvariga läraren beslutade därför
att lärarna i kursen skulle börja använda livestreaming för att genomföra seminarier
och föreläsningar för kursdeltagarna som deltog på distans. Den kursansvariga lära-
ren som blev intervjuad hade genomfört ett flertal livestreamingmoment men hade
även observerat och samtalat med de andra lärarna i kursen som använde livestrea-
ming i deras undervisningen. Tanken med den här intervjun var att utforska vilka
erfarenheter och lärdomar som den kursansvariga läraren hade från användandet
av livestreaming i kursen. Den här informationen kompletterar informationen från
litteraturstudien för att undersöka vilka erfarenheter från livestreaming i andra un-
dervisningssammanhang kan användas för att stödja sociala interaktioner i MOOCar
med självstyrd studietakt (för att besvara första frågeställningen).

Andra intervjuomgången

I andra omgången intervjuades läraren som höll i ett livestreamingmomentet i en
MOOC med självstyrd studietakt. Det här livestreamingmomentet och kursen som
den genomfördes i är utförligt beskrivna i sektion 4.3. Läraren som genomförde mo-
mentet hade varit lärare i kursen sedan lanseringen, hade goda kunskaper om ma-
terialet som kursen innehöll och hade inte testat livestreaming tidigare. Intervjun
genomfördes en dag efter att livestreamingmomentet genomfördes och hade som syf-
te att utforska hur läraren upplevde situationen, vilken teknik som var användbar och
hur läraren kan arbeta för att främja social interaktion. Lärarna som intervjuades
kommer fortsättningsvis att bli hänvisade till som Lärare 1 som hade erfarenhet av
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livestreaming (läraren som intervjuades i först intervjuomgången), respektive Lärare
2 som genomförde livestreamingmomentet i denna studie (läraren som intervjuades
i andra intervjuomgången).

Motivering till antalet informanter

Att endast två personer intervjuades kan inte beaktas som en metodisk svaghet ef-
tersom det inte existerar en gyllene standard för antalet intervjupersoner, även fast
det finns samhällsvetenskapliga forskare som betraktar intervjustudier med ett litet
antal intervjupersoner med misstänksamhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det viktiga
är att undersökningen intervjuade tillräcklig många personer för att besvara under-
sökningens syfte, vilket vi anser har uppfyllts. En fördel med att endast genomföra
ett litet antal intervjuer är att vi har haft möjlighet att göra noggrannare tolkningar
av den insamlade datan, samtidigt som det underlättar för undersökningar som sker
under en kortare tid (ibid.).

Utformande och genomförande

Intervjuundersökningen utvecklades enligt de sju stadierna beskrivna av Kvale och
Brinkmann (2014). Undersökningen inledde med en tematisering, där undersökning-
ens syfte formulerades. Fortsätter sedan med en planering, där undersökningen pla-
nerades utifrån vilken kunskap som eftersträvades och med hänsyn till de moraliska
konsekvenserna som kunde uppkomma i samband med undersökningen. Nästa sta-
die är intervju, där intervjuerna genomfördes utifrån en framtagen intervjuguide och
med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen. Intervjumate-
rialet förberedes sedan för analys, vilket skedde genom en överföring från talspråk
till skriftspråk, detta stadie kallas utskrift. Undersökningen utförde sedan en analys,
där vi utifrån det insamlade intervjumaterialet och undersökningens syfte bestämde
lämpliga analysmetoder. I nästa stadie genomfördes en verifiering, där vi försökte
fastställa validitet, reliabilitet och generaliserbarhet av intervjuresultatet. Slutligen
utfördes en rapportering, där undersökningens resultat och metoder presenteras med
en god vetenskaplig praxis.

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer eftersom strukturformen tillåter
respondenten att utveckla sina tankar, samtidigt som intervjuaren fortfarande har
möjlighet att styra samtalet (Denscombe, 2016). Intervjuerna genomfördes därför
utifrån utvecklade intervjuguider (se bilaga A). Semistrukturerade intervjuer under-
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lättar även bearbetningsprocess och medför vidare att intervjuerna inte blir allt för
långa (Bjørndal, 2005), vilket kan främja deltagandet i undersökningen. Med se-
mistrukturerade intervjuer kan intervjuaren även anpassa nästkommande intervjuer
utifrån informationen som blir insamlad under projektets gång (Denscombe, 2016).
Denna flexibilitet värdesattes högt eftersom intervjuomgångarna utfördes med två
månaders mellanrum. Intervjuerna inledes med en introduktion, där intervjuaren in-
formerar om bakgrunden och undersökningens syfte, vilket är viktigt för att skapa
en avslappnande atmosfär där den intervjuade kan tala öppet (ibid.). Intervjuaren
och den intervjuade placerades i 90 graders vinkel till varandra eftersom denna pla-
ceringen minskar känslan av konfrontation som kan uppstå om man sitter mitt emot
varandra (ibid.). Intervjuerna inleddes med en relativ lätt fråga eftersom den tillåter
respondenten att slappna av och sätter en god ton för resten av samtalet (ibid.). I
slutet av intervjuerna fick även respondenterna möjlighet att påpeka saker som ännu
inte behandlats, som hen ansåg var viktigt för undersökningen. Under intervjuerna
var intervjuaren noga med att behålla en neutral ställning i samtalet för att mini-
mera intervjuarens effekt på respondenten (ibid.).

Intervjuerna registrerades via ljudinspelning som respondenten blev informerad om
och godkände innan intervjun startade. Fördelen med ljudinspelning är att den kon-
serverar alla detaljer (t.ex. orden och tonfall) i kommunikationen som intervjuaren
inte hade kunnat samla in på grund av sin begränsade minnesförmåga (Bjørndal,
2005; Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelen är emellertid att ljudinspelningar inte
kan registrera den icke-verbala kommunikationen, vilket hade varit möjligt om man
istället använt videoinspelning (Denscombe, 2016). Men en videokamera kan ha en
påträngande och störande inverkan på respondenten, vilket är anledningen till att
denna studie har exkluderat det alternativet. Bandspelaren placerades centralt kring
samtalsplatsen för att säkerställa att ljudinspelningen registrerade alla partnerna
tydligt under intervjuerna (Bjørndal, 2005).
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4.2.3 Enkät

För att utforska hur kursdeltagarna upplevde livestreamingmomentet utformades en
enkätundersökning (se bilaga B) som de närvarande kursdeltagarna fick tillgång till
under momentet. Enkäten var på engelska (officiella språket för kursen) och innehöll
en kombination av öppna och slutna frågor för att säkerställa jämförbart material
samtidigt som svaren kan bli mer djupgående (Bjørndal, 2005). Respondenterna har
möjlighet att tänka igenom frågorna och svara när det passar dem, vilket innebär
att svaren kan vara av hög kvalitet (ibid.). Eventuellt kan det vara ett massivt antal
respondenter men en fördel med metoden är att antalet respondenter inte påverkar
datainsamlingen (ibid). Nackdelen med metoden är att det inte är möjligt att sä-
kerställa att respondenten tolkar frågorna korrekt och det finns ingen möjlighet för
korrigering av den här typen av missförstånd, vilket exempelvis hade kunnat göras i
en intervju (ibid.).

Enligt Denscombe (2016) finns det tre framgångsfaktorer för enkätundersökningar;
svarsfrekvensen, ifyllnadsgraden och svarens validitet. För att främja svarsfrekvensen
och ifyllnadsgraden har vi minimerat antalet frågor, undvikit känsliga frågor, infor-
merat om tidsomfattning och formulerat tydliga frågor (ibid.). För att höja svarens
validitet har vi undvikit att använda flertydiga ord och begrepp samt informerade
respondenterna hur de förväntas svara på frågorna (Bjørndal, 2005). Eftersom kurs-
deltagarna deltog via distans utformades en webbaserad enkät via SurveyMonkey
(ett gratis webbaserad enkätverktyg). Fördelar med färdiga verktyg är att de har
inbyggda funktioner som reducerar risken för att enkäten blir felaktigt ifylld, funk-
tioner för export av svaren och mallar som är estetiskt tilltalande vilket kan främja
ifyllnadsgraden (Denscombe, 2016). En annan fördel med enkätundersökning är att
informationen redan är registrerad i skriftlig form när respondenten svarar, vilket
sparar tid när materialet ska bearbetas (Bjørndal, 2005). En enkät bidrar generellt
inte med lika djupgående information jämfört med exempelvis en intervju och vi
valde därför att intervjua Lärare 2 för att komplettera med djupgående information
kring momentet. Enkäten blev distribuerad via chatten under momentet när det var
16 kursdeltagare närvarande och totalt erhölls sju enkätsvar varav fem blev fullstän-
digt ifyllda, vilket resulterar i en svarsfrekvens på 31% och en ifyllnadsgrad på 71%.
Den äldsta personen som fyllde i enkäten var 58 år och den yngsta var 20 år.

4.2.4 Pilotstudie

En grundpelare för alla datainsamlingsmetoder är att de bör testas i förväg för att
kontrollera att de fungerar som planerat (Denscombe, 2016). Frågorna som behand-
lades under intervjuerna och i enkäten har därför blivit testade på utomstående
personer och nödvändiga korrigeringar har gjorts i en iterativ process.
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4.3 Test: Livestreamingmoment

Nedan kommer läsaren att bli tilldelad nödvändig bakgrundsinformation och en ut-
förlig beskrivning av livestreamingmomentet som utformades och utvärderas eftersom
det är viktigt med kunskap om sammanhanget för att avgöra studiens trovärdighet.

4.3.1 Bakgrundsinformation

Kursen som livestreamingmomentet testades i är första kursen i en serie där kursdel-
tagarna ska utveckla sina kunskaper om generella adaptiva finita elementmetoder för
att lösa differentialekvationer. En stor del av kursen handlar om att lära sig program-
varan som simulerar lösningarna. Kursen klassificeras som en MOOC med självstyrd
studietakt och är riktad till ingenjörer inom industrin eller ingenjörsstudenter på
masternivå, doktorandnivå eller studenter i slutet av en kandidatexamen. Lärare 2
som genomförde momentet har varit lärare i kursen sedan den lanserades och har
goda kunskaper angående kursen då hen exempelvis var med och utvecklade pro-
gramvarorna som kursen lär ut. Utifrån den insamlade datan från litteraturstudien
utformades en livestreamingmanual riktad till nybörjare (se bilaga C) som läraren
fick tillgång till innan momentet. Manualen innehöll bland annat de tekniska inställ-
ningarna (upplösning, videokodning etc.) för programvarorna som användes. För att
skicka informationen från lärarens dator till den valda livestreamingplattformen Twit-
ch användes OBS Studio (kostnadsfri programvara) som fungerar på Windows, Mac
och Linux (OBS Studio, 2018). Inför momentet genomfördes ett träningspass på 5-10
minuter med syfte att testa systemet, vi hade planerat flera träningspass eftersom
litteraturen betonade vikten av träning men det har inte lärarens schema tillåtit.
Lärare 2 hade dock ett tekniskt intresse och tränade därför på egen hand utöver det
gemensamma träningsmomentet.

Lärare 2 hade fria tyglar angående upplägget och hen valde att utforma momen-
tet som en frågestund. Kursdeltagarna fick information om momentet (upplägg, tid,
plats, etc.) genom e-post vid två tillfällen, första gången en vecka innan momentet
och andra gången en timma innan momentet. Enligt demografin var majoriteten av
kursdeltagarna från USA, Europa eller Indien och därför valde Lärare 2 att genom-
föra momentet klockan 16:00-16:30 CET (UTC +1) eftersom det skulle innebära att
kursdeltagarna i Europa (UTC +0 till UTC +4) och i Indien (UTC +5:30) borde
vara vakna men även några av dem i USA (UTC -10 till UTC -4).
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4.3.2 Beskrivning av momentet

Den 3:e april 2018 klockan 16:01-16:34 CET genomförde läraren livestreamingmo-
mentet ensam hemifrån. Under momentet kunde läraren kommunicera med kursdel-
tagarna via video, ljud och chatt, medan kursdeltagarna hade möjlighet att kom-
municera med varandra och läraren via chatten (se figur 4.3). Kursdeltagarna hade
möjlighet att vara anonyma eftersom de kunde välja användarnamn när de registre-
rade sig på plattformen.

Figur 4.3: Vad kursdeltagarna kunde se under momentet. Bilden från webbkameran
har blivit borttagen för att ananymisera Lärare 2. Webbkamera ikonen är gjord av
Gnome (2008) under licenstypen CC BY-SA 3.0.

Vi var närvarande i chatten före och under momentet för att stödja läraren genom
att: kontrollera att tekniken fungerade, moderera chatten om nödvändigt (t.ex. elimi-
nera nättroll och spam) och besvara administrativa frågor (t.ex. var finns enkäten?).
Vi behövde aldrig moderera chatten men det inträffade ett tekniskt fel i början av
momentet (skärmdelningen fungerade inte). Det här var resultatet av en felaktigt in-
ställning som läraren hade gjort i OBS Studio och kunde åtgärdas genom en omstart
av streamen, vilket tog någon minut. Inga andra tekniska problem rapporterades
från varken kursdeltagarna eller läraren under eller efter momentet. Enligt data som
blev inhämtad via Twitch:s statistiska verktyg (se tabell 4.1) kunde vi observera att
streamen genomsnittligt hade 16 tittare och totalt 13 chattare, notera att den här
siffran inkluderar oss två författare.
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Tabell 4.1: Statistik från momentet hämtad via Twitch.

Genomsnittligt antal tittare: 16 st
Maximalt antal tittare: 21 st
Antal chattare: 13 st
Antal chattmeddelanden: 78 st

De här siffrorna kan jämföras med data från kurshemsidan som visade att kursen
hade 462 aktiva kursdeltagare (unika inloggningar) samma vecka som livestreaming-
momentet genomfördes och av dem var det 7 kursdeltagare som använde diskussions-
forumet. Med hjälp av chattloggen kunde vi konstatera att ingen kommunikation
mellan kursdeltagarna skedde, läraren stod för 35 av 78 meddelandena och kommu-
nicerade verbalt i 7.5 minuter av 34 minuter. Läraren fick tio frågor från sju unika
chattare, vilka alla blev besvarade. Frågorna var dock inte diskussionsfrämjande och
läraren ställde endast frågor under eventet av typen Ser och hör ni mig?. Twitch:s
statistiska verktyg sammanställde vilka länder kursdeltagarna tittade ifrån, vilket
presenteras i figur 4.4.

Markerade länder
USA

Brasilien
Spanien

Frankrike
Namibia
Italien

Tyskland
Nederländerna

Sverige
Kenya

Ryssland
Indien

Figur 4.4: De mörka områdena på världskartan representerar länderna där kursdel-
tagarna tittade ifrån under momentet, vilka även presenteras i tabellform bredvid.
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4.4 Databehandling och analysmetod

Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar användandet av metaanalys som
analysmetod för en systematisk litteraturstudie. En metaanalys innebär att man
sammanställer resultatet från ett antal studier, för att generera en slutsats som blir
mer pålitlig än slutsatserna från de enskilda studierna (ibid.). Eftersom en metaa-
nalys endast kan appliceras på kvantitativa studier som använder liknande mätme-
toder (ibid.) blev vi tvungen att välja bort den analysmetoden eftersom studierna i
litteraturstudien hade både kvalitativ som kvantitativ karaktär. Istället valde vi att
genomföra en tematisk analys vilket enligt Guest, MacQueen och Namey (2011) är
den mest lämpliga analysmetod för att skapa mening av en textbaserad datamängd
utan att förlora dess komplexitet och är den mest använda analysmetoden inom
kvalitativ forskning. Eftersom undersökningen har fokus på att ta fram djupgående
information utformades en kvalitativ tematisk analys, vilket är en analysmetod som
kan appliceras på både kvalitativ som kvantitativ data (Bernard, Wutich & Ryan,
2016). Denna analysmetod har därför varit lämplig att använda för att analysera
datan från såväl litteraturstudien, enkäten som intervjuerna.

En tematisk analys kräver textbaserad data och ljudinspelningarna från intervjuer-
na blev därför transkriberade, enligt transkriptionsreglerna framtagna av Kuckartz
(2014) som är anpassade för samhällsvetenskaplig forskning. Transkriptionen följde
skriftliga standarder, långa pauser och störningar markerades, bekräftelser från inter-
vjuaren (mm, aha, etc.) blev inte transkriberade om de inte avbröt respondenten och
information som kunde identifiera respondenten anonymiserades (ibid.). Svaren från
enkäten blev översatta från engelska till svenska och överfördes sedan tillsammans
med transkriptionerna från intervjuerna och dokumenten från litteraturstudien till
Nvivo 12, vilket är en programvara som hjälper till med analysering, organisering
och lagring av kvalitativa data (Denscombe, 2016). Den tematiska analysen följde
arbetsprocessen beskriven av Kuckartz (2014), texterna lästes först noggrant och
särskilt intressanta textstycken markerades och ett antal huvudkategorier skapades.
Texterna lästes sedan återigen och meningsfulla textstycken kategoriserades till re-
sponderande huvudkategori. I nästa steg skapades underkategorier och sorterade de
kodade textstyckena till korrekt underkategori. Avslutningsvis är det enligt Kuckartz
(2014) viktigt att återigen gå igenom all data för att kontroller att ingen ny kategori
behöver skapas eller att textstycken blivit felaktigt kodade, vilket vi beaktade.
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4.5 Trovärdighet

Trovärdighet i en kvalitativ studie kan bli etablerad via tillförlitlighet, generaliser-
barhet och pålitlighet (Koch, 2006). Kvalitativa studier behöver inkludera utförliga
beskrivningar av datainsamlingen och databearbetningen eftersom de inte kan mo-
tivera resultatet utifrån siffror, vilket fungerar för kvantitativa studier (Denscombe,
2016). Vi anser att metodvalen har blivit motiverade och att metoderna har blivit ut-
formade enligt relevant litteratur, samt att datainsamlingen och databearbetningen
har blivit noggrant beskrivna. Läsaren har därför blivit tilldelad information för att
kunna avgöra i vilken utsträckning resultatet från studien kan överföras till andra fall.

Flera metoder användes eftersom det enligt Bjørndal (2005) kan stärka tilliten till
forskningsresultatet om resultaten från metoderna överensstämmer. Om resultatet
istället varierar mellan metoderna kan det medföra upptäckandet av nya tolkningar
och skapa en mer nyanserad helhetsbild av fenomenet som studeras (ibid.). Det ge-
nomfördes en pilotstudie (se sektion 4.2.4) för att testa validiteten av frågorna som
ställdes i enkäten och under intervjuerna. Vi är medvetna om att våra identiteter
påverkar produktionen och analysen av datan men vi uppskattar att vi har haft till-
räckligt med kontroll över våra normala attityder för att kunna arbeta opartiskt.
Dataanalysen blev utfört med ett öppet sinne som enligt Denscombe (2016) innebär
att ingen data får försummas för att den inte korrelerar med analysen och alternativa
förklaringar alltid behöver betraktas.

Dataanalysen och databearbetningen genomfördes alltid först enskilt, eventuella skill-
nader som uppkom blev sedan diskuterade och en slutgiltig version sammanställdes
tillsammans. Denna forskartriangulering utnyttjades för att stärka resultatets reli-
abilitet (Denscombe, 2016; Kuckartz, 2014). Enligt Kvale och Brinkmann (2014)
är det svårt att fastställa en transkriptions validitet eftersom det inte finns en kor-
rekt utskrift av en berättelse och det är därför upp till transkribenten vilken typ
av utskrift som är lämplig. Ett sätt att kontroller transkriptionens validitet är att
respondenten har möjlighet att kontrollera transkriptionen för att se att ingen in-
formation blivit misstolkad (Denscombe, 2016). Denna form av respondentvalidering
genomfördes och ingen av de intervjuade hade invändningar mot sin transkription.
Samtliga informanter hade erfarenhet av livestreaming inom en utbildningskontext
och betraktas därför som lämpliga för studien. Vi var medvetna om intervjuaref-
fekten och framförde därför aldrig åsikter som kunde påverka respondenterna under
intervjuerna verbalt.
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4.6 Forskningsetik

Forskning är essentiellt för samhällets utveckling och forskaren är därför berättigad
att forska men forskning ska inte ske på bekostnad av de som studeras, oberoen-
de av hur värdefulla fynd som forskaren kan hitta (Vetenskapsrådet, 2002). Det är
anledningen till att en grundläggande del inom all god forskning är forskningsetik
(Bjørndal, 2005; Denscombe, 2016). Vetenskapsrådet (2002) har formulerat följande
fyra krav som humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning behöver uppfylla för att
klassificeras som etiskt korrekt:

1. Informationskravet: som innebär att undersökningsdeltagaren ska vara in-
formerad om undersökningens syfte, samt vara medveten om att deltagandet
är frivilligt.

2. Samtyckeskravet: som innebär att deltagaren själv bestämmer över sin med-
verkan.

3. Konfidentialitetskravet: som innebär att personliga uppgifter om deltagarna
skall förvaras på ett sådant sätt att de är otillgängliga för obehöriga.

4. Nyttjandekravet: som innebär att insamlade uppgifter om deltagarna endast
bör användas för forskningsändamål.

Första kravet och andra kravet uppfylldes genom att alla informanterna blev informe-
rade om undersökningens syfte och att den var helt frivillig. Tredje kravet uppfylldes
genom att informanterna aldrig nämns med namn eller annan information som kan
identifiera dem. Fjärde kravet uppfylldes genom att den insamlade datan endast
använts inom undersökningen, vilket informanterna har godkänt.
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4.7 Begränsningar

Examensarbetets syfte var att utforska livestreaming som pedagogiskt verktyg inom
MOOCar med självstyrd studietakt och vi anser att tillvägagångssättet beskrivet i
den här metodsektionen har bidragit med information för att besvara syftet. Vi bedö-
mer att metoderna, databearbetningen och dataanalysen blivit noggrant beskrivna,
vilket är viktigt för att läsaren ska kunna ta ställning till studiens trovärdighet (Koch,
2006). Men vi upplever att det har framkommit några begränsningar under arbets-
processen som läsaren behöver vara medveten om.

Vi skulle föredragit att undersöka användandet av livestreaming vid upprepade till-
fällen inom flera olika MOOCar för att undersöka om resultatet varierade. Men vi
kunde endast undersöka livestreaming i en MOOC eftersom uppdragsgivaren bara
hade en MOOC att erbjuda under tidsperioden som arbetet genomfördes. Denna
MOOC hade en praktiskt inriktning som involverade en stor mängd programmering,
vilket innebär att vi enbart har kunnat besvara frågeställningarna inom denna kon-
text. Examensarbetet hade en tidsbegränsning på fem månader, vilket medförde att
vi endast hade tid att genomföra ett livestreamingmomentet eftersom förberedelser-
na inför momentet samt bearbetningen av empirin var tidskrävande. Resultaten från
studien är fortfarande intressanta eftersom vi har visat att livestreaming har poten-
tial för att främja sociala interaktioner inom MOOCar med självstyrd studietakt och
kan utgöra grunden för vidare forskning inom området.

Arbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie för att vi skulle få en upp-
fattning av kunskapen som forskningsfältet redan tagit fram kring området. Enligt
Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att identifiera och inkludera all aktu-
ell forskning inom det valda området. Det här har vi arbetat för att uppfylla men
vi är medvetna om ett antal begränsningar som förmodligen har medfört att litte-
raturstudien endast tagit hänsyn till delar av hela forskningsfältet. Vi kunde bara
inkludera litteratur skriven på engelska eftersom det var det enda andraspråket vi
behärskade. Vi testade inledningsvis att utforma litteraturstudien för att inkludera
litteratur skriven på såväl svenska som engelska men eftersom den svenska söksträng-
en inte genererade några träffar bestämde vi oss för att exkludera det språket som
inkluderingskriterium. Enligt Tranfield, Denyer och Smart (2003) är det viktigt att
inkludera både publicerade och opublicerade studier eftersom data som stödjer en
etablerade teori eller perspektiv har större sannolikhet att bli publicerad jämfört
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med data som varken stödjer eller rentav visar motsatsen till vad som förväntades.
Vi kunde dock inte inkludera opublicerade studier eftersom vi inte hade de nödvändi-
ga kontakterna för att lokalisera författare till den här typen av verk. Som nämndes
tidigare studerade vi större delen av forskningsfältet innan dataanalysen, vilket kan
ha medfört att vi själva undermedvetet försökt bekräfta deras resultat (ibid.). Vi
anser emellertid att det var nödvändigt för oss att studera forskningsfältet i början
av examensarbetet eftersom vi behövde säkerställa att vår studie var relevant och
hitta information om hur vi kunde utforma ett livestreamingmoment för att främja
social interaktion i praktiken.

I litteraturstudien användes inte NOT-operatorn men om vi använt den hade vi kun-
nat exkludera ordet P2P-nätverk eftersom den genererade flera artiklar som inte var
relevanta för studien. Vi var medvetna om intervjuareffekten (Denscombe, 2016) och
var därför noggranna med att behålla en passiv och neutral hållning under intervju-
erna. Med hjälp av ljudinspelningarna har vi kunnat bekräfta att vi inte genom vår
verbala kommunikation styrde respondenterna i samtalet för att få fram ett specifikt
resultat. Vi har dock ingen uppfattning om vår icke-verbala kommunikation eventu-
ellt påverkat respondenterna. Vi upplevde vidare att respondenterna inte hade motiv
för att ljuga under intervjuerna men en förändring som hade kunnat stärka validite-
ten i datan hade enligt Kvale och Brinkmann (2014) varit att inkludera en eller flera
kontrollfrågor.

Enkäten innehöll en kombination av öppna och slutna frågor, vilket medförde att
man kunde samla in både kvalitativ och kvantitativ data. Vi valde att inkludera de
slutna frågor eftersom vi uppfattade att svaren skulle inkludera likvärdig informa-
tion men att tiden det tar att svara på enkäten skulle minska, vilket borde främja
svarsfrekvensen (Denscombe, 2016). Eftersom det endast var fem kursdeltagare som
fyllde i enkäten medförde det att det räcker med att en kursdeltagare inte besva-
rar enkäten ärligt eller korrekt för att resultatet från de stängda frågorna ska bli
snedvridet med 20 procentenheter. Vi misstänker att det här kan ha inträffat i ett
av enkätsvaren eftersom kursdeltagarens svar på några frågor där hen var tvungen
att besvara både kvalitativt och kvantitativt inte stämde överens. Vi valde att inte
exkludera datan från denna kursdeltagare eftersom vi inte kunde säkerställa att hen
besvarat frågorna felaktigt eller oärligt. Effekten av den här typen av snedvridning
hade kunnat minimeras om fler hade besvarat enkäten eller genom inkluderade av
en eller flera kontrollfrågor i enkäten (ibid.).
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Kapitel 5

Resultat
Kapitlet inleder med att presentera lärdomar från den systematiska litteraturstudien
och intervjun med Lärare 1 som kan användas för att stötta sociala interaktion i
MOOCar med självstyrd studietakt. Därefter presenteras en utvärdering av livestrea-
mingmomentet genom intervjun med Lärare 2 och enkäten till kursdeltagarna med
fokus på hur de upplevde situationen.

5.1 Design av livestreamingmoment i MOOC

Flera insikter från den systematiska litteraturstudien som presenterades i sektion 2.1
i tidigare forskning och intervjun med Lärare 1 har gjorts som kan vara viktiga att
beakta vid utformandet av ett livestreamingmoment inom MOOCar med självstyrd
studietakt. Överlag har båda källorna varit positivt inställda till användandet av li-
vestreaming i en utbildningskontext, Lärare 1 beskrev exempelvis att undervisning
via livestreaming är väldigt roligt och ett givande sätt för hen att kommunicera med
sina kursdeltagare. De här erfarenheterna från livestreaming i andra sammanhang
som presenteras nedan anser vi kan användas för att stötta social interaktioner i
MOOCar med självstyrd studietakt.

Inledningsvis har vi tolkat att studierna har varit eniga om att läraren har en avgö-
rande roll för skapandet av den sociala interaktionen och kan främja eller missgynna
social interaktion beroende på upplägget på momentet (se t.ex. Clark m. fl., 2011;
Kreijns m. fl., 2003; Yunus m. fl., 2009). Det här betonade även Lärare 1 som vidare
poängterade vikten av att momentet behöver följa en tydlig struktur som kursdelta-
garna ska vara medvetna om innan momentet eftersom det skapar en trygghet under
momentet för kursdeltagarna och läraren. Vi har även upplevt att studierna har varit
överens om att kursdeltagarna och läraren behöver ha adekvat kunskap om tekniken
för att den inte ska upplevas som distraherande (se t.ex. Abdous & Yen, 2010; Klein
m. fl., 2011; Lau m. fl., 2016). Vi anser att de här två insikterna (lärarens roll och
kunskap om tekniken) kommer vara nödvändiga att ta i beaktande vid användandet
av livestreaming i MOOCar med självstyrd studietakt. Detta eftersom läraren som
planerar momentet fortfarande kommer ha möjlighet att påverka och styra den so-
ciala interaktionen under momentet samt att tekniken troligtvis inte kommer vara
bekant för alla deltagare. De här insikterna har blivit utförligt beskrivna i tidigare
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forskning (se sektion 2.1.2 och sektion 2.1.4) och eftersom de granskade studierna
har varit eniga om deras påverkan på den social interaktionen har vi valt att inte
återupprepa dessa forskningsresultaten i resultatdelen. Istället kommer vi nedan pre-
sentera och fokusera på hur mängden teknik kan upplevas som ett orosmoment för
läraren och de stora skillnaderna som vi kunde observera mellan studierna, vilka var
att forskarna använt olika kommunikationsmedia och plattformar vid utformandet
av sina livestreamingmoment.

5.1.1 Oro för tekniken begränsar läraren

En observation som uppkom under intervjun med Lärare 1 var att mängden teknik
kan medföra en bakomliggande stressfaktor för lärare eftersom de inte alltid är insat-
ta i tekniken. Den här stressfaktorn kan medföra att läraren inte kan utföra sin roll
adekvat eftersom hen konstant är orolig för att tekniken ska sluta fungera eller inte
fungerar som den ska. Det är inte endast den tekniken som läraren använder som
bidrar till den här stressfaktorn, utan också tekniken som kursdeltagarna använder
för att kommunicera under momentet. Lärare 1 betonar att de olika kombinatio-
nerna av kommunikationsmöjligheter har olika påverkan på kontrollen hen har över
samtalet. Exempelvis testade hen att låta kursdeltagarna kommunicera via ljud, hen
upplevde då att det medförde att hen inte hade möjlighet att kontrollera samtalet
i samma utsträckning som hen velat och att kursdeltagare som pratade i mun på
varandra störde kommunikationen. Under intervjun föreslog Lärare 1 att kursdelta-
garna istället kunde använda chatt eftersom läraren då har möjlighet att välja ut de
meddelanden från chatten som för samtalet framåt och samtliga användare kan kom-
municera med varandra utan att störa eller avbryta någon annan. Det är tydligt att
läraren här betonar vikten av kontroll av situationen för att minimera stressfaktorn.

För att undvika att tekniken överväldigar läraren som undervisar rekommendera-
de Lärare 1 att endast den mest nödvändiga tekniken används, vilket är speciellt
viktigt för lärare som undervisar via livestreaming för första gången. En åtgärd för
att minimera tekniken som läraren behöver ha kontroll över är att använda färdiga
plattformar eller att ha flera lärare närvarande för att ge understöd till varandra.
Lärare 1 betonar att stressfaktorn minskar med antalet genomförde moment och be-
höver överhuvudtaget inte uppkomma om läraren får tillräckligt med träning innan
momentet. Träningen kan bestå av att läraren har möjlighet att testa tekniken och
skapa en plan för att hantera tekniska fel. En förebyggande åtgärd som framkom
under intervjuerna var att läraren kan be en person med mer teknisk kunskap att
vara tillgänglig i chatten eller på distans under momenten, tills läraren känner sig
bekväm med tekniken.
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5.1.2 Kommunikationsmedia

I flera studier har kursdeltagarna och läraren kommunicerat via både ljud och video
eftersom det medför att kommunikationen upplevs som mer personlig och naturlig
(Kobayashi, 2017). Kombinationen av de här kommunikationsmedierna har fungerat
för att främja social interaktion i en av studierna med hjälp av en moderator men i
resterande studier beskrevs bland annat att kursdeltagarna; inte vågade prata, inte
var bekväma att vara synliga eller pratade i mun på varandra. Lärare 1 beskrev lik-
nande erfarenheter och att kommunikationen kan upplevas som frustrerande när flera
kursdeltagare försöker prata samtidigt, vilket är ett problem som blir mer frekvent
och synligt med antalet kursdeltagare. Den stora skillnaden mellan de här studierna
som testat att genomföra livestreaming och vår studie är deltagarantalet. Kommuni-
kationsmedium i MOOCar behöver vara anpassade till ett stort antal deltagare och
utifrån dessa förutsättningar och informationen från tidigare forskning och intervjun
med Lärare 1 ansåg vi att följande kommunikationsmöjligheter för läraren respektive
kursdeltagarna var lämpliga att praktiskt testa i en MOOC med självstyrd studietakt
(se figur 5.1). Kursdeltagarna har möjlighet att vara anonyma och kan kommunicera
med varandra och med läraren via chatt. Läraren kan kommunicera via video, ljud
och chatt.

Figur 5.1: Förslag på kommunikationsmedia (chatt/ljud/video) som lärare (heldrag-
na linjer) respektive kursdeltagare (streckade linjer) ska kunna använda. Person ava-
tarerna och teknikikonerna är gjorda av Cresnar (2016) respektive Freepik (2017)
och är båda licensierade under CC BY 3.0.
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5.1.3 Plattformar

Fita m. fl. (2016) anser att problemet med nutida lärplattformar (Moodle, Canvas,
m.m.) som universitet och högskolor använder är att de inte tillåter direkt interak-
tion, vilket enligt oss kan förklara varför ingen av de studierna vi granskat har använt
en lärplattform för att livestreama. Enligt oss är det samtidigt viktigt för läsaren att
vara medveten om att lärplattformar har möjlighet att integrera externa applika-
tioner och verktyg via standarden LTI som är utvecklad av IMS Global Learning
(2018). Det innebär att även fast det i skrivande stund inte finns någon bra lösning
för att livestreama direkt via lärplattformen borde en framtida extern lösning kunna
integreras med hjälp av LTI, eller liknande standarder.

En del forskare föredrar vidare att utveckla egna plattformar istället för att använda
befintliga plattformar (se t.ex. Fita m. fl., 2016; Dalziel, 2003; He, 2013; Payne
m. fl., 2017). Anledningarna som presenterades av forskarna är exempelvis att de
flesta befintliga plattformar inte tillåter dem att lägga till tekniska funktionaliteter
som chatt, ljud eller video (Dalziel, 2003), inte stödjer tillräckligt många användare
(Payne m. fl., 2017) eller inte är tillgänglig på mobila enheter (Fita m. fl., 2016). Det
finns många fördelar med att utveckla en egen plattform men det kommer inte vara
möjligt i vår studie eftersom vi saknar de nödvändiga resurserna (kompetens, tid och
pengar) som det skulle kräva.

Vi har därför fokuserat på att identifiera en existerande lämplig plattform och har
utifrån den tidigare forskningen ställt upp ett antal krav (benämnda K1, K2, osv.)
som plattformen behöver uppfylla; den behöver vara avgiftsfri (K1) för att öka till-
gängligheten, den behöver vara tillgänglig via mobila enheter (K2), den behöver vara
skalbar (K3) för att kunna stödja ett massivt antal tittare (1000+), den behöver vara
tillgänglig i Kina (K4) eftersom censurlagen i Kina är en av de strängaste i världen
(Sergeev, 2017). Den behöver uppfylla de tidigare beskrivna kommunikationskraven
(se figur 5.1); den behöver ha envägs-ljud (K5), den behöver ha envägs-video (K6)
och den behöver ha en chatt (K7). I tabell 5.1 på nästa sida presenteras de vanligaste
plattformarna som använts i studierna och vilka ovanstående krav de uppfyller.
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Tabell 5.1: Sammanställning om plattformar uppfyller (X) eller inte uppfyller (x)
plattformskraven utifrån informationen på deras hemsidor [hämtad: 2018-03-05].

Krav

Plattform K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Livestream x X X X X X X
Adobe Connect x X x x X X X
Skype for Business x X x X X X X
Periscope X X X x X X X
Youtube Live X X X x X X X
Twitch X X X X X X X
Mixer X X X X X X X

De här plattformarna har vanligtvis en inbyggd fördröjning för att minimera nät-
verksproblem och maximerar skalbarheten. Twitch har en fördröjning som varierar
mellan 10-20 sekunder (Zhang & Liu, 2015) medan Mixers fördröjning är under en
sekund (Mixer, 2018). Twitch har nyligen börjat experimentera med en inställning
som är tillgänglig för utvalda användare på plattformen som minskar fördröjning-
en till några enstaka sekunder, vilket i framtiden kan komma att bli en inställning
tillgänglig för samtliga användare. Enligt oss är båda de här plattformarna lämpliga
alternativ att använda vid genomförande av ett livestreamingmoment i MOOCar ef-
tersom de uppfyller samtliga krav (K1, K2, ..., K7) men vi valde att använda Twitch
eftersom Mixer kräver att användaren loggar in via ett Microsoft-, Twitter- eller Di-
scordkonto, vilket eventuellt kan avskräcka kursdeltagare om de exempelvis inte vill
bli medlemmar hos någon av de här tjänsterna.
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5.2 Utvärdering av livestreamingmoment i MOOC

Användandet av livestreaming inom MOOCar utvärderades med hjälp av enkäten till
kursdeltagarna som deltog och intervjun med Lärare 2. De teman som identifierats
via den tematiska analysen var: Krävs en tydlig struktur, Personlig kontakt, Olika
kommunikationsmedium för olika syften och Tillämpning inom MOOC.

Fråga fyra på enkäten var att kursdeltagarna skulle uppskatta hur de ställde sig
till ett antal påståenden (se tabell 5.2). I figur 5.2 redovisas resultatet från den här
frågan eftersom den passar in under flera av ovanstående teman.

Tabell 5.2: Förklaringar till förkortningarna (påståendena) i figur 5.2

P1: Jag anser att livestreaming kan användas för att främja kommunikationen
mellan kursdeltagare

P2: Jag anser att livestreaming kan användas för att främja kommunikationen
med läraren

P3: Jag anser att läraren uppmuntrade interaktioner
P4: Att jag var anonym i chatten gjorde att jag vågade ställa frågor
P5: Momentet var för kort

Figur 5.2: Resultatet från fråga fyra: Vad anser du om följande påståenden?



KAPITEL 5. RESULTAT 52

5.2.1 Kräver en tydlig struktur

Lärare 2 samt kursdeltagarna eftersöker mer struktur, dels innan i form av annon-
seringar och tydligt schema men också under själva momentet. Enligt enkätsvaren
upplevde 40% av kursdeltagarna att Lärare 2 inte arbetade tillräckligt med att upp-
muntra interaktioner under momentet (se P3 i figur 5.2), något som helt saknades och
som Lärare 2 betonar bör eftersträvas. Lärare 2 betonade att hen utformade momen-
tet som ett tillfälle där kursdeltagarna skulle ställa frågor till hen specifikt men det
dröjde cirka 8 minuter innan den första konversationen mellan en kursdeltagare och
Lärare 2 började, och man hade därför behövt ändra upplägget och/eller innehållet
i momentet för att främja kommunikationen mellan kursdeltagarna. En förändring
som såväl Lärare 2 som kursdeltagare föreslog var att be om frågor i förväg och
starta momentet med att besvara dessa frågor och sedan fokusera på gemensamma
problem bland kursdeltagarna. Lärare 2 föreslog även att hen hade kunnat uppmana
kursdeltagarna att besvara varandras frågor. När momentet avslutades var det några
kursdeltagare kvar i chatten och här ser Lärare 2 potential till utveckling genom att
hen då kunde ha uppmanat kursdeltagarna att fortsätta svara på varandras frågor
även efter momentet avslutats.

Eventet höll på i cirka 30 minuter, en tidslängd som de flesta kursdeltagarna (se P5
i figur 5.2) ansåg var lagom för det aktuella upplägget. Lärare 2 poängterade dock
att det borde finnas möjlighet att förlänga tidslängden om man har energin men att
tiden bör vara dynamisk och att läraren bör avsluta när det inte längre känns roligt
eftersom det annars blir sämre kvalité på undervisningen.

Till nästa gång skulle jag uppmana studenterna att svara på varandras
frågor efter ett inledande moment som jag har samt tänka lite på det att
det var trögt att komma igång och hur man kan förbättra det. [Lärare 2]

5.2.2 Personlig kontakt

Diskussionsforumet i kursen bidrar till viss del med möjligheter till interaktioner
mellan kursdeltagare samt mellan kursdeltagare och lärare men såväl kursdeltagare
som Lärare 2 betonar att livestreaming erbjuder en kontakt som annars inte finns
inom MOOCar. Lärare 2 poängterar att det uppstod frågor som annars inte kom-
mer fram men som säkert många kursdeltagare känner igen sig i, som till exempel:
”Jag är intresserad av kursen men jag vågar inte riktigt starta, det verkar för svårt”.
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Möjligheten till att då använda ljud och bild upplever Lärare 2 ger en mer personlig
kontakt och stöd medan chatten snarare ger möjlighet att få ett snabbare utbyte
mellan kursdeltagare och lärare. Lärare 2 förklarar vidare att det vid livestreaming
kändes mer som att de var riktiga människor som läser kursen jämfört med diskus-
sionsforum där det blir mer anonymt. Det hierarkiska avståndet mellan kursdeltagare
och lärare upplevdes mindre i livestreamingmomentet vilket alltså gav en mer per-
sonlig kontakt, även om kursdeltagarna gavs möjlighet att vara anonyma, då det var
en direktkontakt.

För mig kändes det väldigt positivt då att man kanske inte såg ansikten,
att de kunde vara anonyma men det kändes mer personligt, att det var
riktiga personer [...] De hade kanske ett namn men för mig vart det liksom
en personlighet, hur de skriver och sådär. [Lärare 2]

Kursdeltagarna ansåg att livestreaming var ett lämpligt verktyg för att främja kom-
munikation i MOOCar med självstyrd studietakt (se P1 och P2 i figur 5.2). Kursdel-
tagarna poängterade bland annat att de uppskattade att ha tillgång till en expert
på området för att besvara frågorna som uppkommer under kursen men också att
det var intressanta och lärorikt att kunna ta del av andra kursdeltagares perspektiv.
Kursdeltagarna beskrev även att eftersom Lärare 2 visade ett stort tålamod, tackade
och svarade utförligt på de frågor som uppkom från de andra kursdeltagare under
momentet kände de sig själva mer villiga att delta i kommunikationen.

I intervjun betonade Lärare 2 att livestreaming har givit hen en möjlighet att lära
känna kursdeltagarna och skapa interaktion i undervisningen, vilket hen anser har
varit väldigt roligt och har bidragit med användbar information som kan användas
för vidare utveckling av kursen. Lärare 2 har under momenten upplevt att kontakten
med kursdeltagarna upplevts som mer personlig och värdefull jämfört med kontak-
ten i diskussionsforumen. Lärare 2 beskrev att hen upplevde att kursdeltagarna i
interaktion uppskattade kursen som hen varit med att skapa, vilket ökade hens mo-
tivation. Alltså kan livestreaming förebygga isolationskänslan i MOOCar, både för
läraren som för kursdeltagarna.
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5.2.3 Olika kommunikationsmedia för olika syften

Även om Lärare 2 använde samtliga kommunikationsmedium (ljud/video/chatt) un-
der momentet ansåg såväl kursdeltagarna (se figur 5.3) som Lärare 2 att de uppfyller
olika syften och prioriteras olika.

Figur 5.3: F5: Vad var din upplevelse angående följande tekniska funktionaliteter?

Lärare 2 lyfte fram att chatten, utan tvekan, var den viktigaste kommunikations-
mediet i momentet, vilket återspeglas i att momentet nästan uteslutande bestod av
chattande, vilket gav ett snabbt utbyte av information som då även sparades i skrift-
lig form. Detta förklarar Lärare 2 utifrån att det kändes naturligt att kommunicera
med kursdeltagarna via samma kommunikationsmedium men ”chatten har en egen
miljö, ett eget språk sådär och jag kände att det var därför väldigt onaturligt att jag
plötsligt skulle svara med rösten”.

Förutom att videon användes för att kursdeltagarna skulle kunna se Lärare 2 an-
vändes den även när Lärare 2 fick följande fråga av en kursdeltagare:

Vad är det bästa sättet att köra FEniCS-koden, jag hade problem när
jag körde koderna. Är det möjligt att du kan genomföra en liten snabb
demonstration? [Kursdeltagare]

Lärare 2 kunde nu öppna upp programvaran och fortsätta med att visa och berätta
hur den fungerade för kursdeltagarna. Det här visuella inslaget var något som såväl
Lärare 2 som kursdeltagarna betonade som givande och gav då alltså möjligheten
för kursdeltagarna att påverka vad Lärare 2 gjorde under momentet.
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Men absolut i de momenten där jag skulle förklara saker med röst då tror
jag att det främjar kommunikationen för kursdeltagarna väldigt mycket
att de såg mig. [Lärare 2]

Kursdeltagarna kände dock att det var värdefullt att använda möjligheten till att
höra Lärare 2 mer i ett livestreamingmoment. Bland annat gav en kursdeltagare
följande kommentar i enkäten:

Lärare 2 kunde kanske överväga att prata mer; han kunde liksom läsa frå-
gan men svara med rösten. Eftersom hen kan prata och att han streamar,
så ser jag inte fördelen med att svara i skriftlig form. [Kursdeltagare]

Chatten gav ett snabbare utbyte av information medan ljud och video användes dels
för att ge en annan nivå av kontakt mellan deltagarna i momentet men också för att
kunna genomföra kortare demonstrationer och visa vad Lärare 2 berättade, något
som då efterfrågades under momentet men som Lärare 2 inte kändes bekväm med då
hen önskade kommunicera med kursdeltagarna via samma kommunikationsmedium.

5.3 Tillämpning inom MOOC

Nedan presenteras kursdeltagarnas och Lärare 2 uppfattningar om användningen av
livestreaming inom MOOCar. Samtliga fem kursdeltagare som besvarade enkäten
ansåg att livestreaming var ett användbart verktyg för att kommunicera med läraren
och andra kursdeltagare men också att de skulle vilja att livestreaming blir imple-
menterat i fler MOOCar med självstyrd studietakt. En av de här kursdeltagarna
betonade vidare att även fast verktyget kan användas inom MOOCar med självstyrd
studietakt för att främja social interaktion finns det förbättringsmöjligheter, vilka
var att informationen om momentet behöver komma ut tidigare.

Kursdeltagare lyfter fram dels att undervisningen absolut borde utvecklas och använ-
da nyare teknologier men också att ett livestreamingmoment i början av en MOOC
hade varit väldigt uppskattat. Lärare 2 delade kursdeltagarnas positiva inställning
till användandet av livestreaming i MOOCar med självstyrd studietakt och beskrev
i egna ord enligt följande:

Jag tyckte det förhöjer väldigt mycket, inte bara för mig då men jag tror
även för kursdeltagarna. Jag tycker vi ska försöka göra det här till ett
standardmoment, bara för mig kändes det som jag har lite bättre koll på
kursdeltagarna och då kan jag anpassa materialet och sättet vi jobbar på
bättre, vilket var väldigt viktigt, och vi behöver därför göra det här mera.
[Lärare 2]
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Kapitel 6

Diskussion
I detta kapitel kommer resultaten att diskuteras utifrån tidigare forskning och det
teoretiska ramverket. Kapitlet kommer även redogöra för vilken vidare forskning som
kan vara intressant att genomföra.

På grund av karaktären hos MOOCar med självstyrd studietakt har de sociala inter-
aktionerna blivit lidande. Det här kommer ifrån att kursdeltagaren själva styr över sin
egen studietakt vilket innebär att allt material behöver vara nätbaserat och redo när
kursen startar och att kursdeltagaren inte ska vara beroende av andra kursdeltagare
eller lärare för att genomföra kursen. Avsaknaden av sociala interaktionsmöjlighe-
ter inom MOOCar är något som forskning av Daradoumis m. fl. (2013) och Guàrdia
m. fl. (2013) identifierade som ett utvecklingsområde redan 2013. Med utgångspunkt
i interaktionsmodellen av Anderson (2008) som illustrerar interaktionstyperna inom
nätbaserade utbildningar framtagna av Moore (1989) vill vi utifrån erfarenheterna
från den här undersökningen, argumentera för att nutida MOOCar med självstyrd
studietakt fortfarande inte skapar tillräckligt med möjligheter för social interaktion
mellan kursdeltagare samt mellan kursdeltagare och lärare. Betydelsen av sociala
interaktioner för lärandeprocessen i nätbaserade utbildningar har tidigare forskning
redan konstaterat (se t.ex. Ally, 2008; Anderson, 2003a; Bates, 2014; Sims, 1999).
Exempelvis betonar Sims (1999) att en interaktiv undervisning ofta associeras med
bättre erfarenheter, mer aktivt lärande och ökat driv för kursdeltagarna. Sociala
interaktioner är inte bara viktiga för kursdeltagarnas lärande utan också för deras
välmående och personlig hälsa (Maltén, 1998). Det här leder till frågan varför nutida
MOOCar med självstyrd studietakt inte åtgärdat problemet.

Enligt Zee m. fl. (2017) har MOOCar generellt dominerats av ett behavioristiskt per-
spektiv på lärande som betonar vikten av betingning och respons vilket ges genom
interaktion med materialet snarare än i samspelet med andra individer. Med ett
sociokulturellt perspektiv på lärande som anser att lärandeprocessen drivs av soci-
ala interaktioner med andra människor blir problemet med avsaknaden av sociala
interaktioner inom MOOCar med självstyrd studietakt avsevärt mer allvarligt (Vy-
gotskij, 2001). Enligt (Hrastinski, 2009) har nätbaserade utbildningar blivit mer och
mer influerade av det sociokulturella perspektivet, vilket kan indikera på att det här
utvecklingsområdet med avsaknaden av sociala interaktioner som redan blev identi-
fierat 2013 kommer bli alltmer aktuellt att åtgärda.
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Livestreaming har använts inom nätbaserade kurser tidigare (se t.ex. Edmonson &
Segalewitz, 2005; Yunus m. fl., 2009; Zeng, 2016) men inte inom MOOCar med själv-
styrd studietakt. Syftet med vår studie är därför att utforska hur livestreaming kan
användas som pedagogiskt verktyg inom MOOCar med självstyrd studietakt med
ändamålet att främja kommunikationen mellan kursdeltagare samt mellan kursdel-
tagare och lärare. En litteraturstudie och en intervju utgjorde grunden för hur vi
utformade ett livestreamingmomentet som senare utvärderades med hjälp av en en-
kät till kursdeltagarna och en intervju med läraren. Det teoretiska ramverket bygger
på forskning om faktorer som påverkar en persons förmåga och WTC, vilket används
för att diskutera resultaten utifrån denna studies frågeställningar.

1. På vilka sätt kan erfarenheter av livestreaming i andra sammanhang överföras
för att stötta sociala interaktioner i MOOCar med självstyrd studietakt?

2. Vilken teknisk funktionalitet anser lärare och kursdeltagare är önskvärd för att
ett livestreamingmoment i MOOC med självstyrd studietakt ska främja kommu-
nikation?

3. Hur upplever kursdeltagare respektive lärare införandet av ett livestreamingmo-
ment inom en MOOC med självstyrd studietakt?

4. Hur kan ett livestreamingmoment i en MOOC med självstyrd studietakt utfor-
mas för att främja kommunikation mellan kursdeltagare samt mellan kursdel-
tagare och lärare?

Resultatet illustrerar att såväl kursdeltagare som läraren anser att livestreaming har
potential som pedagogiskt verktyg inom MOOCar med självstyrd studietakt. Vår
studie visar att undervisningsformen kräver en tydlig struktur och att oro för tekni-
ken begränsar läraren. De sociala interaktionerna som livestreaming skapade mellan
läraren och kursdeltagarna genom användandet av video, ljud och chatt upplevdes
som personliga. Vidare kan olika kommunikationsmedia användas för olika syften i
ett livestreamingmoment.
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6.1 Lämplig teknisk funktionalitet

Eftersom livestreaming inte använts inom MOOCar med självstyrd studietakt tidi-
gare enligt vår kännedom, överfördes istället erfarenheter från användandet av live-
streaming i andra sammanhang till denna studies kontext. På grund av att MOOCar
ska kunna stödja ett eventuellt massivt deltagarantal bestämde vi att kursdeltagar-
na skulle kunna kommunicera anonymt och endast via chatt medan lärare 2 hade
möjlighet att kommunicera via chatt, video och ljud (se figur 5.1). Detta då tidigare
studier visat att kommunikationen kan hindras av att kursdeltagare endast har möj-
lighet att kommunicera via ljud och video eftersom det kan medföra att de inte vågar
prata då de inte är bekväma med att andra kursdeltagare ser eller hör dem och dels
för att det kan bli problematiskt för den ansvariga att moderera samtalet med ett
ökat deltagarantal. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att tekniken i första
hand behöver vara vald för att den ska kunna maximera antalet kursdeltagare som
kan delta i kommunikationen. Om exempelvis kursdeltagarna enbart skulle kunna
kommunicera via ljud skulle det innebära att endast ett samtal kan äga rum vid en
specifik tidpunkt och att endast en individ kan kommunicera åt gången. Enligt oss
är därmed chatten ett effektivare verktyg för att främja kursdeltagarnas deltagande
i kommunikationen då den är textbaserade, vilket medför att flera samtal kan äga
rum parallellt utan att deras kommunikation nödvändigtvis stör varandra. Forskning
av Freiermuth och Jarrell (2006) har vidare uppmärksammat att användandet av en
chattfunktion, istället för att kursdeltagarna deltar i undervisningen ansikte mot an-
sikte, medför att de deltar mer aktivt i kommunikationen. Samma studie betonade
också att användandet av en chatt gav kursdeltagarna tid att bearbeta sina tankar
och formulera ett genomtänkt svar samtidigt som anonymitetsfunktionen medförde
att de hade mindre ångest och kunde svara mer ärligt (ibid.).

Enligt Maltén (1998) är 70% av kommunikationen icke-verbal (tonläge, ansiktsut-
tryck och kroppsspråk) och lyfter vidare upp att kommunikationsmisslyckanden of-
ta beror på missuppfattningar och feltolkningar från samtalspartnern. Icke-verbala
kommunikation kan enkelt förmedlas med hjälp av video och ljud men stora delar av
den försvinner när endast en chatt kan användas, vilket var fallet för kursdeltagarna
under livestreamingmomentet. Det här kan alltså ha medfört en svårighet för kurs-
deltagarna att uttrycka sig och tolka meddelanden från andra kursdeltagare på ett
adekvat sätt, vilket därmed ökar risken för missuppfattningar. Denna nackdel med
att endast använda en chattfunktion är viktig att uppmärksamma för läsaren men
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vi anser fortfarande att alternativet med video och ljud inte är lämpligt på grund
av det stora deltagarantalet. Däremot existerar det åtgärder som kan implementeras
för att en större grad icke-verbal kommunikation ska kunna förmedlas även via en
chatt. Enligt Pessoa (2009) är känslor en av de viktigaste komponenterna i social
interaktion men samtidigt är känslor relativt svårt att uttrycka via text. En åtgärd
för att underlätta förmedlandet av känslor är via användandet av emojis eftersom
de beskriva en individs känsloyttring med information i bild och därmed synliggöra
delar av den icke-verbala kommunikationen som annars hade varit gömd (Aldunate
& González-Ibáñez, 2017; Södergård, 2007). Då läraren har möjlighet att välja en
chattfunktion som stöder användandet av emojis och påminner kursdeltagarna om
dess existens, bidrar detta till en avslappnad och positiv miljö för kommunikation
men också förstärka det skrivna ordet. En annan åtgärd som kan hjälpa kursdeltagar-
na förmedla mer icke-verbal kommunikation är om de har möjlighet att skicka filer
och länkar i chatten, vilka de sedan kan använda för att stödja och beskriva deras
resonemang ytterligare. Exempelvis kan det vara lättare för en kursdeltagare att bli
korrekt tolkad av resterande deltagare om hen vidarebefordra en bild som illustrerar
problemet (t. ex. en matematisk funktion) med en liten förklarande text istället för
att enbart beskriva hela problemet via text. Det är inte säkert att alla plattformar
har de här funktionerna men Twitch har att användarna kan skicka länkar i chatten,
vilket gör att användarna kan skicka bilder genom att ladda upp dem till exempelvis
Google Drive och sedan skicka länken i chatten.

Lärare 2 hade möjligheten att använda chatten, video och ljud under momentet
men använde nästan uteslutande chatten eftersom hen ville besvara kursdeltagarna
med samma kommunikationsmedia som frågorna förmedlas genom. Kursdeltagarna
beskrev chatten som ett effektivt och användbart verktyg för att förmedla kommu-
nikation men efterfrågade även att läraren skulle utnyttjat möjligheterna till video
och ljud mera. Läraren lyfte fram att chatten utan tvekan var det viktigaste kom-
munikationsmediet men instämde med kursdeltagarnas önskan om användandet av
mer video och ljud, vilket lärare 2 beskrev antagligen bara handlar om en vanesak.
Det här illustrerar tydligt hur individer kan ha olika preferenser och benägenhet att
använda olika kommunikationsmedier beroende på bland annat hur mycket de ti-
digare använt det specifika kommunikationsmediet. Det här leder emellertid vidare
till frågan om ett livestreamingmoment kan fungera för att främja social interaktion
om kursdeltagarna och läraren enbart använder en chatt med direkt kommunika-
tion. Enligt oss hade det säkerligen kunnat fungera och kanske till och med är att
föredra om läraren inte är bekväm med användandet av video och ljud. Å andra
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sidan rekommenderar vi att läraren skapar sig vanan med att använda video och
ljud eftersom de är effektiva verktyg för att förmedla all information och minimera
missförstånd (Maltén, 1998) men det ger också en helt annan dimension i konversa-
tionen och undervisningen (Teng & Taveras, 2004; Abdous & Yen, 2010). Det här kan
eventuellt förklara varför kursdeltagarna efterfrågade användandet av video och ljud.

Eftersom MOOCar är öppna och tillgängliga för alla (Evans & Myrick, 2015) är det
naturligt att kursdeltagarna representerar ett brett åldersspann och kommer från oli-
ka sociala, kulturella, ekonomiska och erfarenhetsmässiga bakgrunder. Kolb och Kolb
(2005) har visat att hur information tillägnas bearbetas är individuellt och mynnar
ut i olika optimala sätt att lära beroende på individ. Undervisningen inom MOOC i
synnerhet behöver därför anpassas till en mängd olika sätt att tillägna sig informa-
tion, vilket delvis kan möjliggöras genom användandet av video, ljud och chatt. Att
läraren kan förklara kursmaterialet via video och ljud är användbart för kursdelta-
garna som lär sig genom att observera och härma andra medan chatten är användbar
för kursdeltagarna som befäster kursmaterialet genom diskussion med andra. Såväl
läraren som kursdeltagaren poängterade att det var ett givande inslag i momentet
när skärmdelningsfunktionen användes för att visa upp programvaran och att det
faktum att kommunikationen var direkt gav kursdeltagarna möjlighet att interagera
under demonstrationen. Kursdeltagarna uttryckte varierade åsikter om de kommu-
nikationsmöjligheter som gavs i studiens moment. Många faktorer står till grund för
vårt sätt att lära och hur vi är vana vid att lära oss som till exempel kulturella
skillnader (Samovar m. fl., 2012), vilket kan vara fallet i livestreamingmoment inom
MOOCar med självstyrd studietakt. Genom att använda både ljud video och chatt
kan livestreamingmomentet underlätta för personer med olika preferenser vad gäller
att ta in information.

Teknikoro

Maltén (1998) betonar att kommunikation och det sociala samspelet är nödvändigt
för mänsklig interaktion. Enligt kommunikationsmodellen av Shannon och Weaver
(1949) består kommunikation av meddelanden som sänds av en informationskälla
och tolkas och förmedlas till destinationen. De betonar vidare vikten av att sändaren
kontinuerligt kontrollerar att mottagaren uppfattat budskapet för att undvika miss-
förstånd i kommunikation (ibid.). Något som kan påverka dessa missförstånd är dels
otydliga meddelanden från informatören men också det som Shannon och Weaver
(1949) valt att kalla för brus.
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Livestreaming är inte helt live utan det förekommer en fördröjning på grund av tek-
niska begränsningar. I vår studie var det en fördröjning på cirka tio sekunder vilket
kan ses som en begränsning, brus, i kommunikationen. Även om en minskad fördröj-
ning är önskvärd från såväl lärarens som kursdeltagarnas synvinkel medför det högre
krav på internetuppkopplingen hos tittaren vilket kan begränsa antalet möjliga del-
tagare under momenten. MOOCar karakteriseras av att vara öppna för alla (Evans
& Myrick, 2015) och en hög inkludering bör därför eftersträvas. Fördröjningen kan
medföra en oro för läraren i och med att kommunikationen blir förskjuten och un-
dervisningen bör därför anpassas från att sträva efter en helt synkroniserad dialog,
vilket var fallet i denna studie, till den fördröjning som existerar.

Flera studier har påvisat att mängden tekniska artefakter och då även den större
risken för tekniska problem också bidrar till en oro vilket begränsar läraren samt
har en negativ effekt på undervisningen (se t.ex. Fita m. fl., 2016; Lau m. fl., 2016;
Yunus m. fl., 2009). Trots att användarna anpassar sig till den ständigt utvecklande
tekniken finns det alltså alltid en oro för att tekniken ska fallera. Vikten av kon-
troll i samtalet anser dock lärarna i denna studie minimerar stressfaktorn. Genom
att minimera mängden tekniska artefakter (genom att inte låta samtliga deltagare i
samtalet använda video eller ljud) reduceras också risken för tekniska problem. En
åtgärd för att avlasta läraren och minska stressen under momentet hade varit att ha
en individ som har bemästrat tekniken och därmed kan åtgärda eventuella problem
närvarande under hela momentet. Med rätt teknisk kunskap och träning är det abso-
lut möjligt för en lärare att genomföra ett livestreamingmoment helt själv men tills
läraren känner den säkerheten kan man med fördel använda sig av denna lösning även
om det kräver mer resurser. En annan åtgärd är att använda redan befintliga, an-
vändarvänliga, plattformar och programvaror för att minimera den tekniska tröskeln
och göra det enklare att starta ett livestreamingmoment. Ett av grundsyftena med
MOOCar att göra undervisningen öppen och tillgänglig för alla (Evans & Myrick,
2015) varför en avgiftsfri plattform och programvara som stödjer kraven ställda i ta-
bell 5.1 valdes. I denna studie valdes därför Twitch och OBS Studio på grund av att
de är avgiftsfria och användarvänliga samt upplevdes av läraren hade de nödvändiga
tekniska funktionaliteterna för att inte begränsa läraren i undervisningen. Ny teknik
kräver dock träning, något som resultatet av denna studien lyfter upp som viktigt
för att utveckla en vana och därmed en trygghet.
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Efter att ha grundat utformandet av denna studies livestreamade moment i erfaren-
heter från tidigare forskning och utvärderat detta bör kursdeltagarna ges möjlighet
till att kommunicera anonymt via chatt och läraren ges möjlighet att kommunicera
via chatt, ljud och video. För att livestreamingmomentet skall främja de sociala in-
teraktionerna bör det även kompenseras för den brist i kombinationsmöjligheter som
ges för kursdeltagarna i form av att använda emojis i större utsträckning. Det kan
existera en oro för tekniken i och med denna tekniska undervisningsmiljö. Oron kan
minimeras genom att, som lärare, anpassa val av tekniska artefakter till sin nivå av
teknisk säkerhet och utveckla en vana i undervisningsmetoden.

6.2 Upplevelsen av ett livestreamingmoment

Läraren beskrev, trots att kursdeltagarna var anonyma i chatten, att det uppstod en
mer personlig kontakt och att det framkom mer känsloladdade frågor jämfört med
kommunikationen i kursens diskussionsforum. Ingen av studierna som vi granskade
i den systematiska litteraturstudien som testade att implementera livestreaming har
beskrivit ett liknande resultat men det finns annan forskning och teorier som kan
användas för att skapa en större förståelse kring observationen.

Enligt Kobayashi (2017) medför kombinationen av video och ljud att både verbal
och icke-verbal information kan förmedlas, vilket innebär att kommunikationen kan
upplevas som mer personlig. I studien av Kobayashi (2017) förutsattes att samtli-
ga samtalspartner hade möjlighet att kommunicera via video och ljud, vilket är en
skillnad jämfört med vår studie där endast läraren hade de möjligheterna. Däremot
anser vi att kursdeltagarna upplevde kommunikationen från läraren som personlig
via användandet av video och ljud vilket kan ha medfört att de själva valde att kom-
municera mer personligt, trots att de endast kunde kommunicera via chatten. Enligt
Edmonson och Segalewitz (2005) kan chatten ha varit anledningen till att kursdel-
tagarna från första början vågade kommunicera med läraren i den utsträckning som
de gjorde. Yang och Choi (2017) argumenterar istället för att det huvudsakligen var
kursdeltagarnas förmåga att vara anonyma i chatten som främjade kommunikationen
eftersom anonymiteten minskar det hierarkiska avståndet mellan lärare och kursdel-
tagare som annars kan upplevas som ett hinder. Vi kan inte utifrån den aktuella
studien visa om anonymiteten främjade kursdeltagarnas förmåga att delta i kom-
munikationen (se P4 i figur 5.2) men i likhet med vad (Freiermuth & Jarrell, 2006)
argumenterar för, kan anonymiteten däremot medföra att kursdeltagarna vågade va-
ra mer ärliga i kommunikationen som i och med det upplevdes som mer personlig.
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Kursdeltagare och lärare uppskattade användandet av livestreaming och förespråkade
vidare implementering i framtida MOOCar med självstyrd studietakt. Läraren be-
rättade bland annat att livestreaming hade hjälpt hen att lära känna kursdeltagarna
på ett djupare plan än tidigare och skapat en motivation till hens arbete genom de
sociala interaktionerna som verktyget möjliggjorde. Kursdeltagarna beskrev bland
annat att livestreaming var ett effektivt verktyg för att kunna kommunicera med
läraren och andra kursdeltagare. En kursdeltagare beskrev att det speciellt var kon-
takten med läraren som hen värdesatte. En tänkbar förklaring till detta kan vara att
kursdeltagarna kan uppleva att de behöver direkt återkoppling eller personligt stöd
från läraren för att komma vidare då uppgifterna i kursen är utmanande. Livestrea-
ming kan vidare ge möjlighet till ett forum där man får direkt återkoppling och stöd
från andra kursdeltagare och kan på så sätt lära av varandra.

Det är viktigt att betona att vi inte har kunnat säkerställa i vilken utsträckning
som kursdeltagarna som deltog i livestreamingmomentet samt besvarade enkäten
kan betraktas som representativa för samtliga kursdeltagare i kursen. MOOCar med
självstyrd studietakt karaktäriseras av att kursdeltagaren har kontroll över sin studi-
etakt och ska inte behöva vara beroende av andra kursdeltagare eller lärares närvaro
för att genomföra kursen (edX Inc, 2018). Den här karaktären vill vi inte ändra på
eftersom vi är väl medvetna om att alla kursdeltagare inte nödvändigtvis strävar ef-
ter sociala interaktioner. Livestreaming bör därför endast betraktas som ytterligare
en undervisningsmetod, en lärandeplattform för de kursdeltagare som önskar sociala
interaktionsmöjligheter.

6.3 Utformning av ett livestreamingmoment

Livestreamade moment i MOOCar med självstyrd studietakt medför ett inslag av di-
rekt kommunikation i en kurstyp som annars domineras av fördröjd kommunikation.
En kurstyp som bygger på att inget är schemalagt utan kursdeltagaren bestämmer
över sin egen studietakt. Att implementera livestreaming i en MOOC med självstyrd
studietakt medför därför att studietakten blir mer styrd. En MOOC med självstyrd
studietakt har oftast kursen öppen en längre tidsperiod varför ett schemalagt inslag i
kursen kan leda till att de kursdeltagare som redan läst klart kursen eller som inte ens
börjat går miste om det. För att behålla karaktären hos MOOCar med självstyrd stu-
dietakt och respektera de kursdeltagare som läser kursen i syfte att det är självstyrt
och isolerat bör därför livestreamingmomenten ses som ett komplement till befintlig
undervisning. Livestreaming bör alltså bidra med ett forum där interaktioner kan ske
men det är upp till kursdeltagarna att utnyttja det.
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Målgrupp

En viktig del i utformandet av ett livestreamingmoment är att ta hänsyn till målgrup-
pen och att syftet med momentet är att främja kursdeltagarnas lärande genom att
skapa ett forum för social interaktion. Ett av grundsyftena med MOOCar är att göra
undervisningen öppen och tillgänglig för alla (Evans & Myrick, 2015) samt att länka
samman människor från olika sociala, kulturella, ekonomiska och erfarenhetsmässiga
bakgrunder i olika åldrar (Daradoumis m. fl., 2013). Åldern på de fem kursdeltagarna
som besvarade enkäten var mellan 20 till 58 år och representerar därmed den stora
delen av åldersspannet som vanligtvis läser MOOCar (Chuang & Ho, 2016). Kurs-
deltagarna har således åldern inne för att kategoriseras som vuxna. Enligt Knowles
m. fl. (2005) definition kommer även dessa vuxna lärande att grunda sin drivkraft i
ett personligt intresse vilket Siemens (2013) anser är fallet inom MOOCar. Vidare
grundas vuxnas lärande i självständighet och att de uppfattar informationen som de
lär sig som meningsfull eller intresseväckande (Illeris, 2007).

Samovar m. fl. (2012) belyser att människor från olika kulturer beter sig och lär sig på
olika sätt samt att lärare som inte tar hänsyn till dessa skillnader inte kommer komma
åt den rätta bilden av kursdeltagarens kunskapsnivå. Demografin av kursdeltagarna
som deltog i livestreamingmomentet visade en bred spridning av nationaliteter vil-
ket innebär att flera olika kulturer borde ha varit representerade vid momentet. På
grund av den breda kulturella spridningen bör därför undervisningen anpassas och
optimeras för en acceptans för att alla lär sig olika. Exempelvis visade Nakane (2006)
att japanska studenter kommunicerade väldigt lite och fokuserade på att lyssna då
de kommer från en kultur med hög maktdominans (Samovar m. fl., 2012). Många
faktorer står till grund för vårt sätt att lära och hur vi är vana vid att lära oss (Sa-
movar m. fl., 2012). I och med att livestreaming är ett nytt inslag inom MOOCar
med självstyrd studietakt kan det förekomma olika förväntningar på momentet. Allt
från hur det struktureras till hur kursdeltagare och lärare förväntas kommunicera.
Detta kan motverkas genom att tidigt vara tydlig med strukturen på momentet och
att arbeta aktivt i undervisningen med vetskapen om spridningen på kursdeltagarna
genom att till exempel hålla kommunikationen explicit för att ge utrymme för såväl
hög-kontext som låg-kontext kulturer att ta del i undervisningen under samma för-
utsättningar.
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Enligt Zee m. fl. (2017) är engelska det primära språket som används inom MOOCar
vilket även var fallet för den MOOC som livestreamingmomentet genomfördes i. Det
här medför att kursdeltagare inom MOOCar har olika förutsättningar beroende på
deras kunskap i det engelska språket (ibid.). Kursdeltagares villighet att kommuni-
cera begränsas om de inte känner sig bekväma i sin egen kommunikativa kompetens
inom språket som används (Baker & MacIntyre, 2000). Det är därför viktigt att
anpassa undervisningen och kommunikationen efter kursdeltagarnas språkliga kun-
skaper för att skapa en miljö där den språkliga barriären minimeras. Exempelvis kan
en användandet av en chatt stödja de språkligt svagaste kursdeltagarna eftersom det
ger dem tid att formulera sig och delta i kommunikationen. MOOCar lockar kurs-
deltagare med ett tidigare intresse inom det området som kursen behandlar. Genom
att utforma momentet utefter detta grunddriv som kursdeltagarna besitter kan mo-
mentet utnyttjas till fullo. Förslagsvis anpassas innehållet utefter kursdeltagarnas
önskemål av innehåll och vilka problem som kursdeltagarna typiskt inte löser utan
hjälp. Motgångar kan leda till ett mindre intresse inom ämnet; genom att hjälpa
kursdeltagarna precis där de behöver hjälp och när de behöver hjälp kan drivet och
det inre intresset bevaras. I och med spridningen på kulturer som kan förekomma in-
om MOOCar kommer olika förväntningar på strukturen men också förväntningar på
läraren och kursdeltagarnas kunskap i det engelska språket att ha en påverkan. För
att främja kommunikationen i momentet eftersträvas därför en tydlighet. Tydlighet
med vad som kan förväntas och tydlighet i normer och de spelregler som råder under
momentet.

Deltagarantal

Ett livestreamingmoment som utformas enligt det som genomfördes i den här studien
är enligt oss passande för ett obegränsat deltagarantal eftersom tekniken fungerar
oberoende av om det är 10 eller 100 000 kursdeltagare i chatten. Det finns däremot
självklart fördelar och nackdelar med ett mindre eller större deltagarantal som kan
vara viktigt att beakta vid utformning av ett livestreamingmoment. Fördelen med
ett mindre deltagarantal är att kursdeltagare som försöker kontakta läraren kommer
ha en större möjlighet att bli sedda i chatten av läraren men nackdelen är att det
finns färre potentiella samtalspartner som kursdeltagarna och läraren kan kommu-
nicera med under momentet. En annan fördel med ett större deltagarantal är att
kursdeltagarna har möjlighet att ta del av fler åsikter och tankar från de andra kurs-
deltagarna, vilket i sin tur kan hjälpa dem att förstå kursmaterialet på en annan
nivå. Det större deltagarantalet innebär också att det finns fler individer i chatten
som kan hjälpa till och besvara frågor som uppkommer under momentet, vilket är
ett fenomen som observerats i andra studier (se t.ex. Haaranen, 2017).
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Den vecka som livestreamingmomentet genomfördes hade kursen 462 aktiva kurs-
deltagare (unika inloggningar) och av dem var det 7 kursdeltagare som använde
diskussionsforumet. Det var 21 kursdeltagare som deltog i momentet vilket endast är
4.5% av de aktiva kursdeltagarna. Trots att skillnader i tidszoner för kursdeltagarna
medför att det antagligen aldrig kommer vara ett fullständigt deltagande, finns det
åtgärder som kan implementeras för att öka deltagandet.

Ett av grundsyftena med MOOCs är att göra undervisningen tillgänglig för alla
oavsett bland annat geografisk plats (Evans & Myrick, 2015). McAuley m. fl. (2010)
lyfter fram att detta medför en problematik vid livestreaming i och med skillnader
i tidszon. Läraren valde, utifrån demografin, att genomföra livestreamingmomentet
klockan 16:00-16:30 (UTC +1) då detta gjorde att hela Europa (UTC +0 till UTC
+4) och Indien (UTC +5:30) gavs möjlighet att delta men också delar av USA. Enligt
forskning gjord av Abdous och He (2011) har tiden för momentet en påverkan på
antalet kursdeltagare som deltar och därmed mängden interaktioner som kan uppstå,
de kom fram till att läraren bör undvika att ha momentet mellan 00:00 och 09:00.
För att möjliggöra detta i en MOOC med återkommande livestreamingmoment bör
de ha varierande starttider för att göra det attraktivt för större delar av världen.
Genom att studera kursdeltagarnas demografi kan läraren göra ett informerat val
om vilka tider som är lämpligast. En annan åtgärd för att öka deltagarantalet hade
varit att tidigare komma ut med information om momentet på kurshemsidan och
via e-post, fördelaktigt redan vid kursstarten och med en påminnelse några timmar
innan respektive moment startar.

Tidslängd på momentet

Kursdeltagarna hade olika synpunkter om tidslängden på livestreamingmomentet
som var 30 minuter. Det fanns kursdeltagare som tyckte att momentet var för långt,
kursdeltagare som tyckte att momentet var för kort men också kursdeltagare som
tyckte att momentet var lagom långt. Eftersom inget tydligt mönster framkom av en-
kätsvaren och att endast fem kursdeltagare framförde sina åsikter vill vi inte utifrån
vår studie argumentera för att det finns en korrekt tidslängd som fungerar för alla.
Däremot är det centralt att komma ihåg att kursdeltagarna till skillnad från läraren
inte behöver vara aktiva under hela momentet och kan ta mikropauser utan att det
påverkar undervisningen, vilket vi tror kan hjälpa dem att vidhålla fokus under en
längre tid jämfört med läraren som hela tiden befinner sig i rampljuset. Enligt tidi-
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gare forskning har även vid upprepade tillfällen betonats att mängden teknik som
läraren behöver sköta kan bidra med en bakomliggande stressfaktor (se t.ex. Lau
m. fl., 2016; Yunus m. fl., 2009), vilket enligt oss ytterligare kan påverka lärarens
förmåga att vidhålla fokus. Det är av de här anledningarna som vi vill argumentera
för att tiden bör vara dynamisk, vilket även läraren som genomförde livestreaming-
momentet framförde. Det är alltså i första hand upp till läraren att avgöra hur länge
hen orkar utifrån sina personliga förutsättningar.

Struktur

Momentet bestod uteslutande av kommunikation mellan kursdeltagarna och lära-
ren och vissa kursdeltagare deltog inte alls i kommunikationen. En faktor som har
en stor påverkan på villigheten att kommunicera enligt MacIntyre m. fl. (1998) är
mängden lämplig kunskap som deltagarna har för att föra diskussionen framåt. Det-
ta överensstämmer med resultatet från en studie av Payne m. fl. (2017) där forskarna
kunde observera att deltagare som upplever att de har större erfarenhet av områ-
det som diskuteras oftare deltar i samtalet. Genom att be om frågor i förväg och
informera om momentets upplägg, vilket såväl kursdeltagarna som läraren föreslog,
hade kursdeltagarna kunnat uppnå en större beredskap och struktur och därmed
öka kursdeltagarnas villighet att delta i den sociala interaktionen. En tydlig struktur
skapar en trygghet för kursdeltagarna eftersom de upplever att de har kontroll över
situationen vilket är nödvändigt för att kursdeltagaren skall våga delta i kommuni-
kationen (Maltén, 1998).

En kursdeltagare föreslog även att momentet bör bestå av en inledande frågestund
där frågor besvaras som blivit inskickade innan momentet för att sedan fokusera på
gemensamma problem bland kursdeltagare något som liknar resultatet från en stu-
die av Lowenthal m. fl. (2017). Lowenthal m. fl. (2017) betonar vidare att ett sätt
för att kursdeltagarna ska kunna se ett tydligt syfte med att delta och att de får ut
något väsentligt är att belöna deltagandet på livestreamingmomenten (till exempel
genom att tillsammans diskutera sig fram till lösningen på en svår uppgift i kursen
under momentet). MOOCar med självstyrd studietakt innebär en frihet i att ta in
kursmaterialet i den takt som önskas av kursdeltagaren. Enligt Knowles m. fl. (2005)
tar vidare vuxna ansvar för sitt eget lärande och de lär sig det som de uppfattar som
meningsfullt varför ett belöningssystem inte skulle ha något syfte i denna kontext.
Livestreaming bör istället ses som ännu en undervisningsform, ett forum, som kurs-
deltagarna kan använda sig av för att ta in kursmaterialet.
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Strukturen på momentet i studien ledde till att läraren svarade direkt på kursdel-
tagarnas frågor. Frågornas som ställdes av kursdeltagarna var inte av diskussionska-
raktär och de frågor som ställdes av läraren var i syfte att kontrollera att han hördes
och syntes. För att ytterligare öka graden av kursdeltagarnas WTC kan läraren med
fördel ställa frågor och skapa diskussion under momentet för att aktivera kursdelta-
garna och därmed göra momentet mer av en diskussion än en föreläsning. Genom att
vidare förlänga frågornas väntetid för att ge utrymme för kursdeltagarnas tankar och
idéer ökar graden av kursdeltagarnas WTC (Zarrinabadi, 2014). Det är även påvisat
av Cao (2011) att kursdeltagare deltar mer aktivt i kommunikationen om de gillar
läraren och enligt Wen och Clément (2003) har lärarens relation till kursdeltagarna
direkt påverkan på delaktigheten och villigheten att kommunicera. Kursdeltagarna
beskrev även att eftersom de kunde se att läraren hade tålamod, tackade och svarade
utförligt på klasskamraternas frågor kände de sig mer villiga att själva delta i den
sociala interaktionen. Det här stämmer överens med forskning av Wen och Clément
(2003) som visat att såväl lärarens attityd, engagemang och delaktighet har en stor
påverkan på kursdeltagarnas villighet att kommunicera.

Att skapa en tydlig struktur är alltså något som inte bara vår studie framhäver som
eftersträvansvärt för att möjliggöra den sociala interaktionen (se t.ex. Lowenthal
m. fl., 2017; Teng & Taveras, 2004). Interaktioner sker dock inte bara för att miljön
eller strukturen gör det tekniskt möjligt (Kreijns m. fl., 2003), utan lärarens beteende
och upplägg har en väsentlig påverkan på resultatet av livestreamingmomentet (se
t.ex. Abdous & He, 2011; He, 2013; Kreijns m. fl., 2003). Genom att tidigt förmed-
la ett tydligt syfte med ett livestreamingmoment inom MOOC som kursdeltagarna
känner att de kan dra nytta av deltar kursdeltagarna mer aktivt i momentet. Det
kan därför med fördel vara fler moment under kursens gång med varierade starttider
för att möjliggöra undervisningsformen för fler tidszoner och upplagda utifrån kurs-
deltagarnas frågor och problem för att kursdeltagarna skall se ett syfte i att delta i
livestreamingmomentet.
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6.4 Slutsats

Utifrån vår studie fungerar livestreaming som pedagogiskt verktyg inom MOOCs
med självstyrd studietakt för att främja den sociala interaktionen under förutsätt-
ning att läraren strukturerar momentet efter kursdeltagarnas behov och önskan men
också genom att arbeta för att kursdeltagarna skall vara aktivt deltagande i mo-
mentet genom diskussionsfrämjande frågor. Strukturen på livestreamingmomentet i
denna studie (frågestund med läraren i kursen) visades ge en eftertraktad social och
personlig interaktion mellan läraren och kursdeltagare men det skapades ingen social
interaktion mellan kursdeltagarna. Kursdeltagare och lärare uppskattade användan-
det av livestreaming och förespråkade vidare implementering i framtida MOOCar
med självstyrd studietakt. Det massiva antalet kursdeltagare inom MOOCar medför
en utmaning att tillfredsställa olika preferenser på hur information lättast tas in,
vilket motiverar användandet av flera kommunikationsmedia vid genomförandet av
ett livestreamingmoment. Enligt oss är det inte lämpligt att tillåta kursdeltagarna
att kommunicera via ljud och video på grund av deras stora antal. Att istället tillå-
ta kursdeltagarna att kommunicera via chatt medan läraren kan kommunicerar via
såväl chatt, ljud och video är en mer lämplig kombination av kommunikationsmedia
vid utformande av ett livestreamingmoment inom en MOOC kontext. Detta eftersom
chatten bland annat möjliggör att flera diskussioner kan äga rum parallellt utan att
störa varandra, vilket gör det möjligt för fler kursdeltagare att kommunicera under
momentet.

Det är viktigt att läraren behärskar och har ett tydligt syfte med tekniken som
används och att kursdeltagarna blir informerade om hur de kan använda tekniken
eftersom mängden teknik annars kan upplevas som ett stressmoment för läraren och
distrahera kursdeltagarna. För att minimera oron för tekniken bör läraren erbjudas
möjlighet till träning och ha tillgång till teknisk hjälp under momenten tills hen blir
bekväm med tekniken. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att tekniken gör
det tekniskt möjligt för sociala interaktioner sker de inte automatiskt utan det stora
ansvaret ligger på läraren i utformningen av momentet, som behöver följa en tydlig
struktur. Kursdeltagarna behöver känna att de får ut något av momentet om de ska
delta och därför bör momentet planeras utifrån kursdeltagarnas behov, fokusera ex-
empelvis på det som kursdeltagarna anser är svårt i kursmaterialet. Plattformar som
Twitch kan användas för att minimera mängden teknik som läraren behöver behärska
men vi har vidare utformat en manual (se bilaga C) som detaljerat beskriver hur en
person kan skapa ett liknande livestreamingmoment som vi genomförde och vad som
är viktigt att beakta vid utformandet för att främja sociala interaktioner.
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Slutligen är det viktigt att betona att kursdeltagarna i MOOCar med självstyrd
studietakt inte nödvändigtvis strävar efter sociala interaktioner. Livestreaming bör
därför endast betraktas som ytterligare en undervisningsmetod, en lärandeplattform
för de kursdeltagare som önskar sociala interaktionsmöjligheter.

6.5 Vidare Forskning

Vår studie har demonstrerat att livestreaming har potential att fungera som ett
pedagogiskt verktyg inom MOOCar med självstyrd studietakt för att främja social
interaktion. Nedan presenteras förslag på vidare forskning som vi anser hade varit
intressant och berikande att genomföra:

1. Analysera (via exempelvis en innehållsanalys) den sociala interak-
tionen som uppkommer genom användandet av livestreaming inom
MOOCar med självstyrd studietakt.

Den här studien hade kunnat bidra med information om karaktären och struk-
turen på den sociala interaktionen som uppkommer med hjälp av kommuni-
kationsmöjligheterna som livestreaming erbjuder. Den här informationen hade
sedan kunnat användas för att fastställa om och eventuellt hur den sociala
interaktionen via livestreaming är annorlunda jämfört med den sociala inter-
aktionen som redan befintliga kommunikationsmöjligheterna inom MOOCar
med självstyrd studietakt (diskussionsforum m.m.) möjliggör. Vi var själva
intresserade att undersöka det här men kunde enbart beskriva den sociala in-
teraktionen på ytan eftersom ett större fokus på området inte kunde rymmas
inom tidsramen för examensarbetet.

2. Undersöka hur den sociala interaktionen utvecklas med antalet ge-
nomförda livestreamingmoment inom en och samma MOOC med
självstyrd studietakt.

Liknande studie som föreslogs ovan men skillnaden är att den här studien kan
bidra med information om exempelvis antalet genomförda moment minskar
oron för tekniken som läraren kan känna eller om kursdeltagarna och läraren
kommunicerade mer och mer med antalet genomförda moment. En liknande
studie har genomförts av Klein m. fl. (2011) där de undersökte hur kursdel-
tagares och lärares kommunikation utvecklades med tiden inom nätbaserade
kurser men den undersökte det inte inom en MOOC-kontext.
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3. Undersöka hur användandet av livestreaming för att främja social
interaktion fungerar inom olika MOOCar.

Studien hade kunnat besvara om och eventuellt hur karaktären av kursen (te-
oretisk, praktiskt m.m.) påverkar den sociala interaktionen och implemente-
ringen av verktyget men även om livestreaming är lämpligt som pedagogiskt
verktyg inom samtliga MOOCs oavsett karaktär. Det hade varit intressant att
jämföra resultatet med den här studien med en studie av He (2013) som stu-
derade textmeddelanden från flera nätbaserade kurser och kunde observera att
kursdeltagarna kommunicerade olika mycket beroende på deras typ av utbild-
ning (ingenjör, lärare m.m.).
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Bilaga A: Intervjuguider
Nedan presenteras intervjuguiderna som vi använde för att genomföra intervjuerna.
Första intervjun i första fasen hade som syfte att undersöka hur man kan utforma
ett livestreamingmoment medan intervjun i andra fasen hade som syfte att utforska
lärarens upplevelse av livestreamingmomentet som genomfördes.

Intervjuguiden som användes i Fas 1

Checklista
• Respondenten är informerad om studiens syfte.
• Respondenten är informerad att intervjun är frivillig och kan avbrytas när som

helst.
• Respondenten har godkänt ljudinspelningen.
• Respondenten är informerad att transkriptionen kommer skickas till hen för

kontroll.

Frågor

Information om kursen

1. Beskriv kursen kortfattat, deltagare och bra fakta att känna till.

Live streaming

1. Varför valde du att använda livestreaming?

2. Hur genomförde du det praktiskt?

(a) Hur planerade du att momentet skulle se ut och varför?

(b) Hur många livestreamingmoment genomfördes?

(c) Har du någon uppfattning hur många studenter som utnyttjade livestrea-
mingmomenten?

(d) Hur skilde sig livestreamingsmomentet mot en vanlig lektion?

3. Vad tyckte du och studenterna om livestreamingmomentet? (Känslor: Roligt,
Engagerande, Jobbigt.)

4. Vilka fördelar anser du att livestreaming hade i din kurs?
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5. Vilka nackdelar eller utmaningar anser du att livestreaming hade i din kurs?

6. Har du någon gång förändrat upplägget för livestreamingmomentet och om du
skulle genomföra momentet idag, skulle du gjort något annorlunda?

7. Hade du kunnat tänka dig att göra det här igen?

MOOC

1. MOOC står för Massive Open Online Courses och består till mesta dels av
förinspelade videoföreläsningar och material för att eleverna själva skall kunna
styra takten i kursen. Det är alltså ingen, eller väldigt lite, kontakt med lärare
under kursens gång. Vad tror du införandet av ett livestreamingmoment hade
haft för påverkan på elevers interaktionsmönster och vidare även deras lärande?

Övrigt

1. Är det något som du känner att du skulle vilja lyfta mer angående livestreaming
i undervisningssyfte?

Efter intervjun

• Tacka för att den intervjuade ställde upp.
• Informera igen om att vi kommer att transkribera intervjun och sedan skicka

den till den intervjuade för kontroll av innehåll.
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Intervjuguiden som användes i Fas 2

Checklista
• Respondenten är informerad om studiens syfte.
• Respondenten är informerad att intervjun är frivillig och kan avbrytas när som

helst.
• Respondenten har godkänt ljudinspelningen.
• Respondenten är informerad att transkriptionen kommer skickas till hen för

kontroll.

Frågor

Upplevelse

1. Hur upplevde du att det var att undervisa via livestreaming? (Känslor: Roligt,
Engagerande, Jobbigt).

Planering och genomförande

1. Hur planerade du momentet och hur vart det i praktiken?

2. Vad tyckte du om tidsomfattningen?

• Skulle du vilja ha mer eller mindre tid för momentet?
• Hur länge kan ett livestreamingmoment vara (hur länge orkar man)?

3. Vilka typer av människor (ålder, nationaliteter etc.) tror du kan gynnas av eller
skulle uppskatta livestreaming i utbildning?

Kommunikation

1. Momentet hölls på engelska, hur upplevde du att det påverka dig?

2. På vilket sätt gav livestreaming dig ett forum att kommunicera med dina
kursdeltagare?

(a) Om nej, på vilket sätt kan livestreaming ge dig ett forum att kommunicera
med dina kursdeltagare och hur i sådana fall?

3. På vilket sätt gav livestreaming kursdeltagarna ett forum att kommunicera
med andra kursdeltagare?
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(a) Om nej, på vilket sätt kan livestreaming ge kursdeltagarna ett forum att
kommunicera med andra kursdeltagare och hur i sådana fall?

4. På vilket sätt arbetade du för att främja kommunikationen mellan kursdelta-
gare samt mellan kursdeltagare och dig själv under eventet?

(a) Skulle man kunna göra det annorlunda?

5. Upplevde du att det gick att besvara frågor i chatten du fick - kände du att du
hann svara på alla, ville svara på alla etc.?

Tekniska funktionaliteter

1. Vad tyckte du om Twitch och OBS Studio? (användarvänlighet etc.)

(a) Hur upplevde du installationsprocessen och manualen?
(b) Kände du att programvaran begränsade dig eller kunde du göra det du

ville?
(c) Var det någon funktionalitet som du saknade?

2. Vad anser du om att användarna var anonyma i chatten?

3. I syfte att främja kommunikation, vad tyckte du om att kursdeltagarna kunde

(a) se dig?
(b) höra dig?
(c) chatta med dig och varandra?

4. Upplevde du några tekniska problem innan eller under momentet?

MOOC

1. Anser du att det finns en plats för livestreaming inom MOOCar?

(a) Hade du kunnat tänka dig att genomföra det?
i. Om ja, skulle du förändra något?

Efter intervjun

• Tacka för att den intervjuade ställde upp.
• Informera igen om att vi kommer att transkribera intervjun och sedan skicka

den till den intervjuade för kontroll av innehåll.



Hi and welcome to this survey,

Please tell us about your experience with implementing live streaming in MOOCs to help us analyze this
event and further help develop MOOCs! 

We are exploring the use of live streaming in self-paced MOOCs, as this course, as a master's thesis at
KTH Royal Institute of Technology (Self-paced MOOCs are courses where materials do not become
available according to a schedule, but are completely available as soon as the course begins). If you
have any problems filling out this form or if you would like to participate in a short interview (to help us
understand this subject even more), don't hesitate to contact us via e-mail.

This survey will take 3-7 minutes answer and is voluntary, but we very much value and appreciate if you
completed the survey.

Thank you for participating
Victor (victorda@kth.se) and Jonas (joblomqv@kth.se)

What's your year of birth?*

What country do you think of as your home country?*

    

I felt that my level of knowledge in english restricted me from
communicating in this event?

*

Strongly agree Agree Neither agree nor
disagree

Disagree Strongly
disagree
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Bilaga B: Enkät



Strongly
disagree

Neither agree nor
disagree

Strongly
agree

I felt that live streaming is a good way to enable communication
among course participants

Please explain why you felt that:

I felt that live streaming is a good way to enable communication with 
the teacher

Please explain why you felt that:

I felt that live streaming helped me to better understand this part of the
course

Please explain why you felt that:

I felt that the teacher encouraged interactions

Please explain why you felt that:

I felt that Twitch was easy to use

Please explain why you felt that:

I felt comfortable asking questions in the chat

Please explain why you felt that:

The fact that I was able to be anonymous in the chat made me dare ask
questions

How much do you agree with the following statements?*
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Please explain why you felt that:

I felt that the content was appropriate for live streaming

Please explain why you felt that:

The event was too short

Please explain why you felt that:

 
Strongly
disagree

Neither agree nor
disagree

Strongly
agree

 
Not important at all Of little importance

Of average
importance Very important Absolutely essential

Video - to be able to see
the teacher and what he
did.

Audio - to be able to
hear the teachers voice
during the event.

Chat - to be able to
communicate with other
learners aswell as the
teacher directly during
the event.

Please elaborate (did you miss some technical tools etc.):

What was your experience regarding the following technical aspects?*

Did you experience technical difficulties during the event, if so what?
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In this section we would like to learn more about what you think about live streaming as a tool in future
education. 

Why do you think that? (Give an example)

Did you find live streaming useful as a tool for communicating with the
teacher and other course participants?

*

Yes

No

Yes, but needs to improve

Why do you think that? (Motivate your answer)

Would you like to see live streaming implemented in future self-paced
MOOCs?

*

Yes

No

Yes, but needs to improve

If we would redo the live streaming event, how would you like it to be
arranged and executed?

Thank you for participating and making a contribution to the
development of MOOCs! Anything else you would like to share?
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Bilaga C: Manual
Senast uppdaterad: 2018-05-06
Författare: Jonas Blomqvist och Victor Dahlberg

Inledning

Denna manual är riktad till personer som vill börja livestreama men som saknar
erfarenhet inom området. Manualen kommer börja med att behandla hur man skapar
en uppkoppling till Twitch (en streaming plattform) via OBS Studio och hur man
skapar scener i OBS Studio. Manualen kommer sedan behandla hur man kan anpassa
Twitch kanalen och presenterar slutligen lite tips och trix för hur en nybörjare kan
arbeta för att främja social interaktion mellan deltagarna.

Förberedelser

Börja med att ladda ner OBS Studio och skapa ett konto på Twitch.tv. Tänk på
att välja lämpligt användarnamn på Twitch eftersom kanalen kommer bli tilldelad
samma namn men notera att användarnamnet kan redigeras i efterhand. Instruktio-
nerna kommer vara skrivna utifrån att programvarorna är inställda på svenska, om
det inte är fallet för dig kan man ändra språket i programmen enligt följande

1. OBS Studio: Tryck på General → Language välj svenska och tryck OK.

2. Twitch: Kolla högst upp på hemsidan och tryck på · · · → Language välj svenska.

Installation av OBS Studio och uppkoppling till Twitch

Öppna sedan OBS Studio och följ den automatiska inställningskollen. Ta dig sedan
in i inställningarna genom att gå till Arkiv → Inställningar. Kontrollera sedan att
följande inställningar stämmer under respektive sektion:

Ström
Under tjänst, välj Twitch och kopiera in din streamnyckeln, vilken man kan hitta
genom att gå till Twitch hemsidan och klicka på Kontrollpanel → Kanal → Uppspel-
ningsnyckel.

Utmatning
Ställ in att bithastighet är 1000/1500/2000/2500. Högre tal är bättre eftersom det
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innebär att man skickar mer data och man kan därför streama i högre upplösningar
men du måste testa vad din bandbredd tillåter. Rekommenderat för 1280 x 720 HD
streaming är 2500 enligt Twitch. Under kodare, välj x264.

Ljud
Under skrivbordsljudenhet, väljer du vilket ljud som tittarna kommer höra och under
mikrofon, väljer du vilken mikrofon som kommer användas.

Video
Under utdataupplösning, väljer du 1280 x 720 HD (mindre belastning på tittarnas
bandbredd och ser fortfarande bra ut) och under bildhastighet väljer du 30 (FPS).

Scener

Nu när alla inställningar för OBS Studio är klara och du är uppkopplad till Twitch
är nästa steg att fixa vad tittarna kommer att se. Detta gör man genom att lägga
till källor i OBS Studio, en källa kan vara ett fönster, ett program etc., observera att
man kan sortera flera källor till en scen, vilket du kommer lära dig nu.

Nedräkningsscen

Den första scenen fungerar som en nedräkning till momentet och kommer inkludera
en bakgrundsbild, en klocka som räknar ner, en logotyp och en rubrik (se figur 1).

Figur 1: Ett exempel på hur en nedräkningsscen kan se ut.
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Utförande

1. Först behöver man skapa en ny scen och sedan behöver man lägga in källor till
den scenen, börja därför med att: Högerklicka i scen kolumnen och välj Lägg
till och döp sedan scenen och tryck OK.

2. Lägg in en bakgrundsbild genom att: Lägg till bild → Skapa ny och döp sedan
bilden och tryck OK. Under bildfil väljer du sedan filen och tryck OK.

3. Lägg till en logotyp genom att: Lägg till bild → Skapa ny och döp sedan bilden
och tryck OK. Under bildfil väljer du sedan filen och tryck OK.

4. Lägg till en nedräkningsklocka genom att: Lägg till Text → Skapa ny och döp
sedan textkällan. Nästa steg är att välja en font och tryck sedan OK. Gå se-
dan till Verktyg → Skript → Lägg till → countdown.lua. Slutligen tryck på
countdown.lua och ändra text source till den nyligen skapade textkällan.

5. Lägg till en rubrik genom att: Lägg till Text → Skapa ny och döp sedan text-
källan. Nästa steg är att välja en font och vad som ska stå och tryck sedan
OK.

Huvudscen

Nästa scen kommer fungera som huvudscenen och kommer inkludera ett valfritt
program som du kommer arbeta med under momentet och en video av dig (se figur
2).

Figur 2: Två exempel på hur en huvudscen kan se ut.
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Utförande

1. Först behöver man skapa en ny scen och sedan behöver man lägga in källor till
den scenen, börja därför med att: Högerklicka i scen kolumnen och välj Lägg
till och döp sedan scenen och tryck OK.

2. Lägg in en video från din kamera genom att: Lägg till Videoinmatningsenhet
→ Skapa ny och döp sedan kameran. Under Enhet, väljer du sedan vilken
videokamera du vill använda och tryck sedan OK.

(a) Notera om du vill ha det som i vänstra bilden behöver du: högerklickar
du på kamerans bild på skärmen och klickar på Filter. Väl där högerklic-
kar du på effektfilter → Lägg till → Kromafilter. Välj sedan färgen som
stämmer överens med din bakgrund i rummet och tryck OK men för att
det ska fungera bra bör man ha en enfärgad bakgrund som inte efterliknar
hudfärgen.

3. Lägg till ett fönster genom att: Lägg till fönsterkälla→ Skapa ny och döp sedan
fönstret. Under Fönster väljer du sedan vilket program du vill dela, viktigt att
programmet är igång och uppe i ett annat fönster. Notera att även om du
hoppar in i ett annat program under momentet kommer tittarna enbart se det
som sker i det programmet du valt och inget annat.

4. Lägg till bildskärm genom att: Lägg till bildskärmskälla → Skapa ny och döp
sedan bildskärmen. Under Bildskärm väljer du sedan vilken skärm du vill de-
la. Notera att allt som du ser på den skärmen kommer tittarna kunna se på
momentet, kan vara bra om man hoppar mellan flera program.

Anpassa Twitch

Du behöver vara inloggad på Twitch för följande instruktioner.

VOD

Du kan aktivera att dina gamla sändningar spelas in via Twitch genom att: Kon-
trollpanel → Kanal → Lagra tidigare streamar. Videon och chatten från sändningen
kommer nu att bli sparad i ditt bibliotek på Twitch, observera att tittare fortfarande
kan skriva saker i den inspelade chatten och vill du därför se till att den blir exakt
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bevarad som direkt efter momentet kan du klicka på videon du vill stänga av chatt-
funktionen på och klicka sedan på Kugghjulet längst nere till vänster på chatten →
Ändra modereringspreferenser → Avaktivera alla meddelanden på videor.

Ändra Twitch profilens utseende

1. Lägg till en bild som kommer visas när du inte är uppkopplad genom att:
Inställningar → Kanal och Video → Banner för videospelare.

2. Lägg till en profilbild genom att: Inställningar → Profil → Profilbild.

3. Lägg till paneler (information under profilen) genom att: Kanal → Redigera
Paneler → Lägg till Bild och Beskrivning.

Rekommendationer för läraren

Nedan följer några rekommendationer vi har tagit fram för hur du kan skapa förut-
sättningar för sociala interaktioner under livestreamingmomentet.

1. Använd endast de mest nödvändiga tekniska funktionerna och om du upplever
att tekniken blir ett stressmoment för dig rekommenderar vi att du tar bort
någon funktion för att minimera tekniken som du behöver hantera.

2. Tekniken kan bli överväldigande för nybörjare men det finns mängder med
resurser online som kan vägleda dig i uppstarten. Vi har inte kunnat hitta
några bra svenska Youtube kanaler men följande kanaler som ger ut material
på engelska kan vi rekommendera:

(a) Gaming Careers (https://bit.ly/2FpPv3b)

(b) Ner or Die (https://bit.ly/2qKxeaZ)

3. Tänk på att testa att all teknik fungerar innan och använd gärna en nätverkska-
bel för att bibehålla en stabil uppkoppling. Om det fortfarande uppkommer
tekniska problem under momentet kan du förklara problemet för personerna i
chatten. Någon brukar alltid ha kompetensen och vilja att hjälpa till.

4. Kolla chatten ofta för att du ska kunna se om deltagarna har tekniska problem
under momentet och för att du inte ska missa några frågor.

https://bit.ly/2FpPv3b
https://bit.ly/2qKxeaZ
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5. Ha gärna chatten på en extern skärm genom att ”poppa ut” den från kanalsidan
(Kanal → Kugghjulet längst nere till vänster på chatten → Poppa ut). Det här
kan underlätta för dig att hänga med i kommunikationen eftersom du slipper
tabba upp och ner för att se chatten. Om du inte har en extra dataskärm eller
möjlighet att anpassa chatten till arbetsytan kan du ladda ner Twitch appen
till mobilen och läsa chatten därifrån.

6. Det är inte live, utan ”live”. Tänk på att det är en cirka 10-20 sekunders för-
dröjning mellan det du gör och det tittarna ser och hör. Försök därför att ställa
fråga till tittarna och fortsätt sedan med att göra andra saker på skärmen, för
att sedan komma tillbaka till svaren som de ger i chatten för att utnyttja tiden
väl och skapa ett bra flöde i kommunikationen.

7. Uppmana gärna deltagarna att använda den inbyggda taggningsfunktion när
de vill prata med dig direkt eftersom de här meddelandena då kommer bli
markerade för dig i chatten.

8. Det är viktigt att uppmana deltagarna att ställa frågor och delta i kommu-
nikationen, du behöver utnyttja att momentet är LIVE - annars är det ingen
skillnad mot att kolla VOD:en i efterhand. För att skapa social interaktion är
det viktigt att kursdeltagarna har möjlighet att lära känna varandra och känna
en trygghet i samtalet. Några tips är att:

(a) Uppmana kursdeltagarna att berätta lite om sig själva under momentet
eller på användarprofilen.

(b) Tillåta kursdeltagarna ha informella samtal, där de har möjlighet att dis-
kutera allmänna saker som nödvändigtvis inte är relaterade till kursma-
terialet.

(c) Informera kursdeltagarna om när och hur de kan interagera under mo-
mentet. Tänk på att ha tålamod och visa uppskattning till kursdeltagarna
som startar interaktioner och besvara alltid frågor med kursdeltagarnas
användarnamn.

9. Schemalägg inte momentet mellan 03:00-09:00 på morgonen eftersom deltagar-
na inte brukar vara aktiva vid den här tiden.
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