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Sammanfattning
Storskaliga, öppna, internetbaserade kurser (MOOCar) introducerades år 2008 av George Siemens och Stephen Downes och deras popularitet har ökat ända sedan dess. Förespråkare av MOOCar påstår
att de har en potential att möjliggöra livslångt lärande för människor
från hela världen. Sedan de första kurserna har två olika former av
MOOCar utvecklats, cMOOCar som har utvecklats utifrån lärandeteorin konnektivismen och xMOOCar som är relativt lika vanliga internetbaserade kurser med den skillnad att antalet kursdeltagare är mer eller
mindre obegränsat. År 2016 anslöt sig MOOC initiativet från Kungliga Tekniska högskolan (KTHx) till edX, en undervisningsplattform
för xMOOCar. Möjlighet till social interaktion med andra kursdeltagare och lärare erbjuds på edX i form av asynkrona diskussionsforum.
Forskning om hur den sociala interaktionen ter sig i diskussionsforumen och dess potential för att främja lärande är i dagsläget knapp.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka den sociala interaktionens karaktär i två olika xMOOCar, en med självstyrd studietakt och
en lärarledd. En ökad förståelse för den sociala interaktionen som för
nuvarande äger rum i diskussionsforumen kan vara behjälplig för lärare vid utformningen av undervisningen i xMOOCar. Diskussionsforumen för två kurser av respektive kategori av xMOOC från KTHx om
matematik och programmering ingår i denna undersökning. Både en
konventionell innehållsanalys och en riktad innehållsanalys baserad
på lärandeteorin undersökande gemenskap (CoI) har genomförts för att
belysa olika aspekter av den sociala interaktionens karaktär och främjande av lärande i diskussionsforumen. Resultatet av undersökningen
visar att den sociala interaktionen är opersonlig och att kursdeltagarna initierar interaktionen för att få svar på frågor som huvudsakligen
lärare besvarar genom att instruera eller informera. Det bildas ingen
gemenskap och det uppvisas lägre nivåer av kognitiv närvaro i diskussionsforumen. För att främja lärande skulle diskussionsforumen istället kunna användas för att engagera de aktiva kursdeltagarna i diskussioner och lärarnas fokus kan förflyttas från att instruera och informera
till att etablera en trygg miljö för interaktion.
Nyckelord: storskalig öppen internetbaserad kurs, MOOC, xMOOC,
social interaktion, undersökande gemenskap, CoI, självstyrd studietakt, lärarledd, lärande, asynkrona diskussionsforum
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Abstract
Massive Open Online Courses (MOOCs) were introduced in 2008 by
George Siemens and Stephen Downes and their popularity has increased ever since. Advocates of MOOCs claim that they have the potential to enable lifelong learning for people all over the world. Since
the first MOOC, two kinds of MOOCs have developed, cMOOCs that
developed from the theory of learning, connectivism, and xMOOCs,
which are relatively similar to usual online courses, with the difference
that the number of participants is more or less unlimited. In 2016, the
MOOC initiative from the Royal Institute of Technology (KTHx) joined
edX, a teaching platform for xMOOCs. Opportunity for social interaction with other course participants and teachers is offered on edX in
the form of asynchronous discussion forums. Research on the character of the social interaction in the discussion forums and its potential
for promoting learning in xMOOCs is currently limited. The purpose
of this master thesis is to investigate the nature of social interaction
in two different xMOOCs, one self-paced and one instructor-paced. An
increased understanding of the current social interaction that is taking
place in the discussion forums can be helpful to teachers in the design of teaching in xMOOCs. In this master thesis two discussion forums from courses of the respective categories of xMOOCs have been
studied. Both a conventional content analysis and a directed content
analysis based on the learning theory Community of Inquiry (CoI) have
been conducted to highlight different aspects of the nature of the social interaction and how one may promote learning in the discussion
forums. The result of the analysis shows that the social interaction in
the discussion forums is impersonal and that the participants initiate
the interaction by asking questions that are mainly answered by the
teachers, by either instructing or informing. No community is formed
and the discussion forums show lower levels of cognitive presence. In
order to promote learning, discussion forums may be used to engage
the active participants in discussions and it might be benificial if the
teachers focused on establishing a safe environment for interaction, as
opposed to focusing on instruction and informing.
Keywords: Massive Open Online Courses, MOOC, xMOOC, social interaction, Community of Inquiry, self-paced, instructor-paced, learning, asynchronous discussion forums
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Kapitel 1
Introduktion
Detta kapitel inleds med en presentation av nyttan med MOOCar för att erbjuda möjlighet till livslångt lärande lyfts. Detta följs av en bakgrund där
MOOCar beskrivs vilket följs av en kort sammanfattning av tidigare forskning om MOOCar. Kapitlet avslutas med syfte och frågeställningar.

1.1

Inledning

Redan år 1972 lyfte Faure m. fl. (1972, s. vi) i en rapport till UNESCO
att livslång utbildning kan skapa de samhällsmedborgare som samhället har ett ökat behov av och idag är livslångt lärande vanligt förekommande i samhällsdebatten i Sverige (se Hellmark Knutsson, 2016-0119; Ekström, 2017-09-07; Arbetsmarknadsdepartementet & Utrikesdepartementet, 2018-01-16).
[Livslångt lärande] [b]etonar individens förmåga att lära under hela livet (den livslånga dimensionen) och i alla de miljöer han eller hon vistas (den livsvida dimensionen), dvs.
att individen utvecklar kunskaper, färdigheter och förmågor kontinuerligt i såväl formellt som icke-formellt och informellt lärande. Ses som en förutsättning för demokrati,
social sammanhållning och ekonomisk utveckling och tillväxt. (Utbildningsdepartementet, 2018, s. 17)
Livslångt lärande, ”... processen med vilken individer fortsätter utveckla sin kunskap, färdigheter och attityder under deras livstid” (Översatt
från engelska. Richardson m. fl., 1978, s. 1), är dock inget nytt (Faure
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m. fl., 1972). Människan har alltid lärt sig under hela sin livstid, det
nya är ett allt ökande behov vilket har lett till bildandet av nya strukturer i samhället för att underlätta livslångt lärande (Faure m. fl., 1972).
En ökad konkurrens, en alltmer teknisk värld, en i allmänhet förändrar demografi (befolkningens fördelning, storlek och sammansättning)
och en föränderlig arbetsmarknad har lyfts fram som orsaker till att
livslångt lärande idag är viktigare än någonsin (se Utbildningsdepartementet, 2018).
Behovet av livslångt lärande speglas även i Förenta Nationernas (FN)
Globala mål för hållbar utveckling, där det fjärde målet lyder: ”[s]äkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” (UNPD, United Nations Development
Programme, 2015). Såväl som i den svenska skollagen där syftet med
svenska skolans utbildning bland annat framhålls vara att ”[d]en ska
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång
lust att lära.” (Sverige, 2013, kap 1, 4§).
Således finns en marknad för initiativ som kan bidra till utvecklingen
av livslångt lärande. Ett initiativ, som enligt förespråkare har potential
att stödja individers livslånga lärande, är storskaliga, öppna, internetbaserade kurser (MOOCar, engelska Massive Open Online Courses) (se
Kahlroth, Ejsing, Herjevik & Karlsson, 2016; McAuley, Stewart, Siemens & Cormier, 2010). Det saknas dock kunskap om hur MOOCar
och specifikt möjligheten till social interaktion mellan kursdeltagare
och lärare i MOOCar nyttjas för att främja lärande.

1.2

Bakgrund

I början av 2016 anslöt sig Kungliga Tekniska högskolan (KTH) till
edX, en global utbildningsplattform lanserad år 2012 av Harvard University och Massachusetts Institute of Technology, på vilken MOOCar
erbjuds (EdX, u. å; Klackenberg, 2016-01-21). Syftet med KTH:s satsning på MOOCar är att komplettera deras existerande utbildningar
med internetbaserade lärandemiljöer, bedriva forskning om internetbaserat lärande och för att profilera sig och visa upp KTH:s spetsforskning (Klackenberg, 2016-01-21). För närvarande, våren 2018, har KTH
fyra arkiverade MOOCar, två aktuella och tio kommande kurser och
tanken är att fram till år 2019 ha erbjudit mellan tio och 20 kurser (KTHx, 2018-02-06).
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1.2.1
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Storskalig, öppen, internetbaserad kurs (MOOC)

Begreppet MOOC är en akronym som står för Massive Open Online
Course (på svenska storskalig, öppen, internetbaserad kurs) och namnet
myntades av Dave Cormier och Bryan Alexander under den första
MOOCen, Connectivism & connected knowledge om lärandeteorin konnektivism (engelska connectivism, se kapitel 2), som hölls av George Siemens och Stephen Downes år 2008 (Daniel, 2012).
McAuley m. fl. (2010) definierade de första versionerna av MOOCar
som en tillgänglig samling resurser på internet om ett ämne tillsammans med ett socialt nätverk av aktivt deltagande kursdeltagare som
har tillgång till en eller flera experter på området. Sedan de första kurserna har dock olika kategorier av MOOCar bildats (Hill, 2012-07-24;
Rodriguez, 2012; Siemens, 2013) och de vanligast förekommande kurserna idag har ett relativt litet fokus vid det sociala nätverket. Därmed
är denna definition inte längre helt representativ för vad begreppet
MOOC syftar på.
Enligt det europeiska MOOC projektet HOME, Higher education Online: MOOCs the European way (2015-03-12) är MOOCar internetbaserade kurser (O internetbaserade) som är designade för ett stort antal
kursdeltagare (M storskaliga), de saknar förkunskapskrav och är tillgängliga för vem som helst att läsa (O öppna) och de erbjuder en fullständig kursupplevelse (C kurs). Kahlroth m. fl. (2016) tar, i en rapport
till regeringen från Universitetskanslersämbetet, fasta på denna definition men påvisar att en MOOC inte nödvändigtvis måste ha ett stort
antal kursdeltagare. Att en MOOC är storskalig syftar på att den är skalbar, det vill säga att det saknas begränsningar gällande det möjliga
antalet kursdeltagare men det faktiska antalet är av mindre betydelse
(Kahlroth m. fl., 2016).
Som påpekades ovan har olika kategorier av MOOCar utvecklats vilka
skiljer sig från varandra vad gäller mål och metoder (se Rodriguez,
2012; Hill, 2012-07-24; Siemens, 2013). Siemens (2013) gör åtskillnad
på cMOOC, xMOOC och quasi-MOOC men vanligast är att begreppet
MOOC syftar på kategorierna xMOOC och cMOOC.

4

KAPITEL 1. INTRODUKTION

cMOOC
Den första MOOC kursen som skapades år 2008 baserades på George
Siemens och Stephen Downes lärandeteori konnektivism (engelska connectivism, se kapitel 2) (Siemens, 2013). Denna kategori av MOOC benämns nuförtiden cMOOC, c för konnektivism (Hill, 2012-07-24). I och
med att cMOOCar baseras på konnektivismen särskiljer de sig ifrån traditionell undervisning på så vis att kursdeltagarna har en stor möjlighet att påverka innehållet i kursen och hur de vill lära sig det (Siemens,
2013; Daniel, 2012; Rodriguez, 2012; Kahlroth m. fl., 2016). Det är denna kategori av MOOC som beskrivs i definitionen av McAuley m. fl.
(2010) och ett stort fokus i kurser av detta slag ligger därav vid skapandet av sociala nätverk (Siemens, 2013).
Rollen som lärare i en cMOOC är till stor del enbart som tillhandahållare av kursmaterial och lärandemiljöer som erbjuder möjlighet till
utbyte av information, tankar och idéer mellan kursdeltagarna och lärarna (Rodriguez, 2012). I en cMOOC är det upp till kursdeltagarna
att tillsammans själva utveckla nya sammanhang och kunskap som
de baserar på kursmaterialet (Siemens, 2013). Av den anledningen är
det inte självklart att alla kursdeltagare har erhållit samma kunskaper efter att ha läst en cMOOC och inte heller är det avsikten enligt
McAuley m. fl. (2010). Syftet med en cMOOC är just skapandet av sociala nätverk i vilket lärande och utveckling av kunskap förekommer
(McAuley m. fl., 2010). Lika viktigt som att lära sig kursinnehållet, om
inte viktigare, är att lära sig färdigheter i att kunna avgöra vilken information som är viktig för en själv att ta del av och att utveckla sin kommunikativa förmåga (McAuley m. fl., 2010). Eller som Siemens (2013)
uttrycker det, ”[m]ålet är inte bara den epistemologiska utvecklingen
av de lärande (kunnande saker), utan även deras ontologiska utveckling (att bli en viss slags person).” (Översatt från engelska. Siemens,
2013, s. 13). Enligt Rodriguez (2012) är det därför svårt, och inte heller
önskat av kursdeltagarna, att erbjuda ackreditering till kursdeltagarna för att ha läst en cMOOC. Att säkerställa att alla kursdeltagare har
uppfyllt samma lärandemål i en cMOOC motsäger syftet med kursen
enligt McAuley m. fl. (2010).
Enligt McAuley m. fl. (2010) skapar cMOOCars öppenhet och avsaknad av urvalsprocess vid antagningen till kurserna en bred form av
legitimt perifert deltagande vilket de påstår möjliggör för deltagarna i
kursen att bli indragna i praxisgemenskapen i kursen (se kapitel 2) på ett
sätt som är komfortabelt för dem själva.
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xMOOC
Den första xMOOC, som lanserades år 2011, utformades av Stanford
University och handlade om artificiell intelligens, Artificial Intelligence:
Principles and Techniques (Rodriguez, 2012). Av denna anledning benämner Rodriguez (2012) denna kategori ”Stanford AI kurser”, xMOOC
är dock en mer vedertagen beteckning (se Siemens, 2013).
Sedan 2012 har xMOOCar blivit den vanligast förekommande kategorin och flera olika MOOC-plattformar som erbjuder xMOOCar har
lanserats, bland annat MITx, Udacity, Coursera och edX (Daniel, 2012;
Hill, 2012-07-24; Martin-Monje, Castrillo & Manana-Rodriguez, 2017).
Till skillnad från cMOOCar bygger xMOOCar inte i så hög grad på
lärandeteorin konnektivism utan istället på pedagogiska modeller med
synen på lärare som expert som tillhandahåller kursdeltagarna, konsumenterna, kunskap att lära sig och därmed bygger de på en kognitivistisk och behavioristisk syn på lärande enligt Siemens (2013) och Rodriguez (2012). Detta innebär även att rollen som lärare i en xMOOC är
mer lik den i traditionell, högre undervisning (Rodriguez, 2012) och
det ligger inte ett lika stort fokus vid skapandet av sociala nätverk.
Målet med en xMOOC är att kursdeltagarna ska lära sig ett specifikt
kunskapsinnehåll (Siemens, 2013) och därmed finns ingen motsättning mellan att erbjuda certifikat efter avklarad kurs och syftet med en
xMOOC. Istället har problematiken vid erbjudandet av certifikat grundats i andra faktorer såsom bland annat att säkerställa identiteten hos
kursdeltagaren, kunskapskontroll och möjligheten att förhindra plagiat och annan form av fusk (Kahlroth m. fl., 2016). Idag erbjuder många
xMOOCar möjligheten att få ett certifikat, i vissa fall till en kostnad,
men det återstår frågetecken kring vilken vikt dessa certifikat har för
exempelvis universitet och arbetsgivare (Kahlroth m. fl., 2016).
Kursmaterialet i en xMOOC består ofta av videolektioner på 5-30 minuter, textmaterial, asynkrona1 diskussionsforum och datorrättade eller kamraträttade uppgifter, både för övning och som betygsunderlag.
1

Asynkron kommunikation, interaktionen mellan två personer sker tidsmässigt oberoende. Exempelvis SMS till skillnad från telefonsamtal, synkron kommunikation.
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quasi-MOOC
Enligt Siemens (2013) består quasi-MOOCar av webbaserade videor
med handledning på ett ämne och i egentlig mening är de inte kurser.
Som exempel kan nämnas ”Khan-Academy” och ”Crash Course”.
xMOOCar med självstyrd studietakt och lärarledda xMOOCar
Förutom distinktionen mellan cMOOC, xMOOC och quasi-MOOC finns
det även xMOOCar med självstyrd studietakt (engelska self-paced) och
lärarledda (engelska instructor-paced) xMOOCar (EdX, 2018-01-29).
Att en xMOOC har självstyrd studietakt innebär att kursdeltagaren har
större möjlighet att bestämma själv hur hen vill arbeta under kursens
gång. Allt kursmaterial finns tillgängligt ifrån början av kursen och
kursdeltagaren bestämmer fritt när hen vill göra färdigt uppgifter och
ta del av olika kursmaterial, den enda givna tidsramen är start- och
slutdatum för kursen (EdX, 2018-01-29). I dessa xMOOCar är kontakten med lärare ofta mer begränsad än i lärarledda eftersom kursen ofta
erbjuds under en lång tidsperiod och ibland saknas möjlighet till interaktion mellan kursdeltagare och lärare helt. Det brukar dock finnas
tillgång till asynkrona diskussionsforum där i alla fall kursdeltagarna
och i vissa fall även lärarna kan interagera med varandra.
En lärarledd xMOOC har en kursplan som styr när olika aktiviteter ska
genomföras och hur lång tid de får ta och i många fall läggs kursmaterialet upp fortlöpande under kursens gång (EdX, 2018-01-29). I dessa
styrs kursdeltagarnas aktivitet i kursen av det som lärarna har bestämt
och ofta finns det möjlighet till interaktion med lärarna via asynkrona
diskussionsforum i kursen. I vissa fall finns det möjlighet att ta del av
en lärarledd xMOOC även efter kursslut men då som en xMOOC med
självstyrd studietakt men det är inte alltid som det då finns möjlighet att
få ett certifikat för avklarad kurs (se KTHx, 2018-01-03).
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Tidigare forskning om MOOCar (i korthet)

Forskningsområdet om MOOCar är ett relativt nytt forskningsområde som uppkom i samband med de första kurserna i 2008 men det
har en del gemensamt med mer etablerade forskningsområden, exempelvis rörande öppna- och distansutbildningar, öppna digitala lärarresurser (OER, engelska open educational resources) och Internetbaserat lärande
(Bozkurt, Akgün-Özbek & Zawacki-Richter, 2017). I en litteraturstudie
av forskningsförslag om MOOCar fann Gaševic, Kovanovic, Joksimovic och Siemens (2014) att forskarna stödde sina forskningsförslag på
tidigare forskning och teorier ifrån andra forskningsområden, speciellt om självreglerat lärande. Enligt Bozkurt m. fl. (2017) uppgavs dock
inga bakomliggande teoretiska ramverk i majoriteten av forskningsartiklarna som publicerades om MOOCar mellan 2008 och 2015.
Antalet publicerade forskningsartiklar om MOOCar har ökat stadigt
efter lanseringen av den första xMOOC kursen i 2011 och den stora majoriteten av de publicerade forskningsartiklarna på området rör
xMOOCar (Liyanagunawardena, Adams & Williams, 2013; Bozkurt
m. fl., 2017). Enligt Bozkurt m. fl. (2017) är kategorin av MOOC emellertid inte specificerad i nära hälften av alla publicerade forskningsartiklar. Detta skulle kunna anses problematiskt eftersom de olika kategorierna av MOOCar är mycket olika vad gäller både mål och metoder (se avsnitt 1.2.1) vilket skulle kunna få konsekvenser för resultatet
i undersökningar. En MOOC är dock sannolikt av kategorin xMOOC
ifall den är skapad efter år 2012 och många gånger är det möjligt att
avläsa vilken kategori det handlar om utifrån beskrivningen av kursen
(Bozkurt m. fl., 2017).
Fram till år 2012 behandlade artiklarna om MOOCar framförallt beskrivningar, diskussioner om effekten av MOOCar, utbildningsteorier och tekniska aspekter vid utformningen av MOOCar (Liyanagunawardena m. fl., 2013). Vid 2015 hade forskningsområdet utvecklats till
att, i fallande ordning, huvudsakligen röra teoretiska ramverk och modeller och undersökningar av eventuella samband mellan olika kännetecken för kursdeltagare, gällande bland annat socioekonomisk bakgrund och motivation, och framgången i kursen (Bozkurt m. fl., 2017).
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Vissa personer har påpekat att pedagogiken i xMOOC till stor del bygger på en ideologisk uppfattning om att lärande sker genom överföring
av kunskap och lärandeteorierna behaviorism och kognitivism vilket de
ställer sig kritiska till (se Daniel, 2012; Gaševic m. fl., 2014; Bates, 2015;
Kovanović m. fl., 2018). Enligt Bates (2015) finns det stora strukturella
begränsningar för xMOOCars förmåga att utveckla djupt och transformativt lärande. Andra har lyft att det är möjligheten till social interaktion mellan kursdeltagare ifrån vitt skilda demografiska bakgrunder
som utgör xMOOCars unika potential och att detta därmed bör nyttjas för att under en xMOOC skapa ny kunskap (se Gillani & Eynon,
2014; Chounta, Hecking & Hoppe, 2015). Trots detta finns det enligt
Najafi, Rolheiser, Håklev och Harrison (2017) en brist på studier om
den pedagogiska utformningen av undervisningen i xMOOCar.
I xMOOCar är möjligheten till social interaktion mellan kursdeltagare och lärare i vissa fall begränsad till asynkrona diskussionsforum
(se Kellogg, Booth & Oliver, 2014). Forskning om diskussionsforumen
i xMOOCar har genomförts (se kapitel 3) men det finns fortfarande
frågetecken kring hur de asynkrona diskussionsforumen i xMOOCar
nyttjas för att främja lärande och vilken potential de har för stöd av
lärande (se Andersen, Garp, Nellemann, Nielsen & Ørngreen, 2014;
Gaševic m. fl., 2014; Watson, Watson, Richardson & Loizzo, 2016; Kahan, Soffer & Nachmias, 2017).
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Syfte och frågeställningar

Detta examensarbete är genomfört utifrån antagandet att lärande stöds
i sociala sammanhang och att social interaktion för främjande av lärande är möjligt i asynkrona diskussionsforum. Syftet är att undersöka
karaktären hos den sociala interaktionen i asynkrona diskussionsforum i två olika xMOOCar, en med självstyrd studietakt och en lärarledd,
vars kursinnehåll behandlar olika tekniska ämnesområden. En ökad
förståelse för den sociala interaktionen som för nuvarande äger rum
i de asynkrona diskussionsforumen kan vara behjälplig för lärare vid
utformningen av undervisningen i xMOOCar. Baserat på detta syfte
har tre olika frågeställningar kring den sociala interaktionen och främjandet av lärande i de asynkrona diskussionsforumen undersökts.

1.3.1

Frågeställningar

Detta examensarbete ämnar besvara följande frågeställningar
• Vilken karaktär har den sociala interaktionen i de asynkrona diskussionsforum i xMOOCar med självstyrd studietakt respektive
lärarledda xMOOCar?
• På vilket sätt nyttjas de asynkrona diskussionsforumen i xMOOCar
med självstyrd studietakt respektive lärarledda xMOOCar som ett
verktyg för att främja lärande?
• Hur kan asynkrona diskussionsforum användas för att främja lärande i xMOOCar med självstyrd studietakt respektive lärarledda
xMOOCar?
Den sociala interaktionens karaktär avser i denna studie både det ämnesmässiga innehållet i diskussionsinläggen och på vilket sätt användarna har använt diskussionsforumen. Dessutom åsyftas karaktären
hos diskussionstrådarna i diskussionsforumen.
För att besvara frågorna har två asynkrona diskussionsforum i två olika xMOOCar skapade av KTH undersökts. Båda kursernas kursinnehåll är kopplat till matematik och programmering. En av kurserna hade självstyrd studietakt och den andra var lärarledd och även eventuella
skillnader i den sociala interaktionen mellan de olika kategorierna av
xMOOCar har undersökts.

Kapitel 2
Teoretiskt ramverk
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för
detta examensarbete. Det inleds med en presentation av studiens grundantagande som även ligger till grund för valet av teorierna som har använts, följt
av en presentation av Illeris helhetsperspektiv på lärande, konnektivismen,
praxisgemenskap (CoP) och undersökande gemenskap (CoI).
Detta examensarbete bygger på ett antagande om att lärande främjas i sociala sammanhang. Således ligger det sociokulturella perspektivet
på lärande som introducerades av Vygotskij (1999) till grund för studien. Vygotskij (1999) frångick synen på lärande som en individuell
process för att istället påvisa att lärande sker i det sociala samspelet
mellan människor. Han introducerade även den närmsta utvecklingszonen (ZPD, engelska zone of proximal development) vilket är ett begrepp
för att beskriva förhållandet mellan vad en person kan göra på egenhand, med hjälp av andra och vad personen inte kan göra alls (Vygotskij, 1999). Modellen följer av att det enligt Vygotskij (1999) inte räcker
att bara betrakta vad en person kan och inte kan göra på egen hand då
personer ofta kan göra mycket mer om hen får göra detta i samarbete
med andra, i ett socialt sammanhang.
Att lärande sker i sociala sammanhang ligger till grund för de presenterade teorierna. Här har jag valt att presentera fyra lärandeteorier
som speglar olika synvinklar på hur lärande sker och hur undervisning kan utformas med ett fokus på det sociala sammanhanget.
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Illeris (2007) presenterar ett helhetsperspektiv på lärande som han baserar på tidigare lärandeteorier. Han argumenterar för att lärande varken kan ses som en enbart inre process eller som en enbart social process.
Istället redogör han för en kombination av de båda synerna på lärande
och framlägger bland annat olika samspelsformer mellan människa och
omvärld under vilka lärande sker. Se avsnitt 2.1.
Konnektivismen (engelska connectivism), lärandeteorin som ligger till
grund för MOOCar, grundas i en syn på att kunskap finns i nätverk
och att lärande kan beskrivas som formandet av nätverk. Exempelvis
sociala lärande nätverk mellan människor eller inre nätverk, mellan neuroner i en hjärna (se Siemens, 2005a; Downes, 2012). Se avsnitt 2.2.
Praxisgemenskap (CoP, engelska community of practice) är en lärandeteori som grundas i att lärande inte är en aktivitet som särskiljer sig ifrån
andra social aktiviteter utan att lärande sker hela tiden vid deltagande
i verksamheten inom de olika praxisgemenskaper som alla människor är
en mer eller mindre centrala deltagare av (Wenger, 2009). Se avsnitt 2.3.
Slutligen beskrivs undersökande gemenskap (CoI, engelska community of
inquiry). En lärandeteori som används för att belysa olika aspekter av
lärande i sociala sammanhang, som har sitt ursprung i att underlätta
undersökningar av internetbaserad undervisning och hur lärande tar
uttryck i textbaserad kommunikation (Garrison, Anderson & Archer,
1999). Se avsnitt 2.4. Den riktade innehållsanalysen som har utförts i detta examensarbete bygger på undersökande gemenskap.
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Ett helhetsperspektiv på lärande

Illeris (2007) redogör för ett försök att skapa ett helhetsperspektiv på
lärande som han bygger på olika lärandeteorier och antagandet ”...att
lärandet i utgångsläget är av lustbetonad karaktär.” (Illeris, 2007, s.
299). Han säger sig koncentrera sig på att beskriva olika dimensioner
av lärande och förhållandet mellan dessa och argumenterar för att lärande inte kan betraktas som en rent psykisk (inre) tillägnelseprocess
eller som en ren samspelsprocess mellan individ och hens materiellaoch sociala omgivning (Illeris, 2007). Istället anser Illeris (2007) att det
krävs ett helhetsperspektiv med en syn på lärande som en integrerad process av både de inre, psykiska, processerna hos en individ och
som ett yttre samspel mellan individ och omgivning. I denna studie är
det framförallt de sociala samspelet mellan olika individer som Illeris
(2007) presenterar som är av intresse, bland annat samspelsformerna.
De inre processerna vid lärande beskriver Illeris (2007) som bestående av kumulativt (mekaniskt lärande, utantillinlärning), assimilativt (införlivandet av ny information i existerande strukturer), ackommodativt (modifiering av existerande strukturer) och transformativt lärande
(transformering av problematiska referensramar för att göra dem inkluderande, mer öppna och enklare att förändra (Mezirow, 2009)). Processerna är presenterade i stigande ordning efter hur krävande de är
för den lärande att genomgå, med kumulativt lärande som minst krävande och transformativt lärande som mest krävande (Illeris, 2007).
För att beskriva lärande räcker dock inte de inre processerna påstår Illeris (2007). Lärande är situerat vilket innebär att situationen som den
lärande befinner sig i, både vad gäller i samhället och den aktuella situationen, påverkar lärandet och dessutom är del av lärandet som sker
(Illeris, 2007). Även i de fall där den lärande tar del av information ur
materiella ting, såsom ett textmaterial, ligger sociala och samhälleliga
processer till grund för innehållet i materialet och således är allt lärande socialt och samhälleligt medierat hävdar Illeris (2007).
Illeris (2007) skiljer på sex olika samspelsformer mellan den lärande och
omvärlden i vilka den lärandes aktivitet gradvis ökar, perception, förmedling, upplevelse, imitation, verksamhet och deltagande. Perception syftar
på den enklaste formen av samspel där den lärande är passiv men regi-
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strerar vad som sker i omvärlden genom sinnesintryck (Illeris, 2007).
Vid förmedling har en person ett intresse att förmedla en sak och denna person är därmed aktiv i samspelet men mottagarens, den lärandes,
aktivitet kan variera (Illeris, 2007). Samspelsformen upplevelse är lik perception och förmedling men Illeris (2007) väljer att begränsa innebörden
av upplevelse för att särskilja denna från de andra två. För att räknas
som upplevelse krävs att mottagaren är aktiv och själv anstränger sig
för att göra samspelet meningsfullt (Illeris, 2007). Imitation innebär att
den lärande försöker efterlikna beteendet hos en annan person vilket
Illeris (2007) påstår är ett viktigt moment i undervisning. Begreppet
verksamhet har Illeris (2007) tagit ifrån den kulturhistoriska traditionen
av lärandeteorier och inbegriper att den lärande har ett mål med sin
aktivitet där hen själv har uppsökt en situation för att lära sig (Illeris,
2007). Deltagande inbegriper en gemenskap med andra där personerna
i gemenskapen tillsammans genomför målinriktade aktiviteter (Illeris,
2007). Illeris (2007) beskriver att detta är kopplat till det som av Wenger (2009) beskriver som en praxisgemenskap (se avsnitt 2.3).
Illeris (2007) hävdar att ”... ju mer aktiv man är och ju mer man engagerar sig, dessto större är chanserna att man lär sig något väsentligt,
och att man lär sig detta på ett sådant sätt att man kommer ihåg det
och kan tillämpa det i relevanta sammanhang.” (Illeris, 2007, s. 126).
Således är de senare presenterade samspelsformerna att föredra i undervisningssituationer enligt Illeris (2007) för att främja lärande.
Dessutom redogör Illeris (2007) för skillnaden mellan begreppen socialt, kollaborativt och kollektivt lärande. Socialt lärande syftar på det individuella lärandet i sociala samspel med andra medan kollaborativt lärande
syftar på situationer där personer arbetar tillsammans för att lära sig
och utveckla kunskap (Illeris, 2007). Kollektivt lärande kräver att individerna inom kollektivet har liknande förutsättningar för lärande och
kollektivets gemensamma lärande stöds av deras sociala samspel (Illeris, 2007). Enligt Illeris (2007) är kollektivt lärande inte alltid positivt
eftersom det kan innebära att en grupp människor är okritiska till det
som de lär sig. ”Det kan innebär både ett gemensamt medvetandegörande och ett gemensamt omyndiggörande.” (Illeris, 2007, s. 149).

KAPITEL 2. TEORETISKT RAMVERK

2.2

15

Konnektivismen

Lärandeteorin konnektivismen grundades av George Siemens och Stephen Downes i början av 2000-talet och den ligger till grund för utvecklingen av de första MOOC kurserna, de som nu benämns cMOOC (se
Siemens, 2005a; Downes, 2005-12-22; McAuley m. fl., 2010). Konnektivismen är skapad ur ett behov av att att belysa hur lärande och kunskap tar plats i dagens digitala samhälle där kunskapsutvecklingen
sker väldigt snabbt (se Siemens, 2005a). I denna lärandeteori presenteras ett nytt kunskapsbegrepp, konnektiv kunskap, vilket är kunskap som
är distribuerad över nätverk bestående av enheter (engelska nodes) och
kopplingar mellan enheterna (Downes, 2005-12-22, 2012). Lärande blir
således formandet av kopplingar mellan olika enheter och formandet av
nätverket i allmänhet men även möjligheten att röra sig över nätverken
mellan olika enheter (Downes, 2012). För att förstå vilken kunskap och
vilket lärande som sker krävs således att man har en helhetsförståelse
för hela nätverket och inte bara kunskap om enstaka enheter (Downes,
2012).
Kunskap och lärande beskrivs bland annat på det personliga, biologiska planet som nätverken mellan neuroner i hjärnan där lärande blir utvecklingen och tillväxten av nätverk mellan neuroner (Downes, 2012).
Eftersom neuroner är en biologisk del av hjärnan som enbart uppfattar
elektrokemiska potentialer vilket får dem att antingen skicka en signal
eller inte anses kunskapen som en hjärna besitter inte ligga hos de individuella neuronerna (Downes, 2012). Istället anses kunskapen finnas
distribuerad i mönstret av kopplingarna mellan neuronerna och i nätverket av dem i stort (Downes, 2012). Lärande sker genom att nätverket
av neuronerna i hjärnan förändras och sker således på ett individuellt
plan hos den specifika personen (Downes, 2012).
Siemens (2005b) redogör för en annan dimension av kunskap och lärande där han presenterar att allt som är möjligt att erfara, bland annat idéer, tankar och känslor, kan utgöra enheter i konceptuella nätverk.
Det är hur olika idéer och tankar hänger samman i nätverk som formar
kunskapen en människa besitter om ett visst koncept (Siemens, 2005b).
Även här blir lärande en process under vilken nätverk formas och förändras genom att kopplingar skapas, stärks eller försvagas mellan olika
idéer men här beskrivs detta inte som en inre biologisk process (Sie-
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mens, 2005b). Istället påverkar en persons motivation, känslor, hur hen
känner om en sak, exponering, mönstring (engelska pattering, igenkänning av likheter vad gäller organiseringen och karaktären hos olika
koncept eller kunskapsområden), logik och erfarenheter hur nätverken
mellan idéerna formas under lärandeprocessen (Siemens, 2005b).
Slutligen beskrivs kunskap som existerande i nätverk mellan människor och artefakter, exempelvis språket, där Downes (2012) med begreppet social kunskap (engelska public knowledge eller social knowledge)
beskriver kunskapen som finns inom ett samhälle eller i en gemenskap.
Kunskapen finns i kopplingarna mellan människorna och artefakterna
som används i nätverken och för att veta vilken kunskap som finns räcker inte att känna till vad enstaka individer kan, istället krävs även här
en helhets syn på hela nätverkets struktur. Siemens (2005b) benämner
denna form av nätverk för lärande nätverk och Downes (2012) använder
beteckningen gemenskap för att beskriva framgångsrika och välfungerande nätverk i vilka lärande sker.
Enligt Siemens (2005b) är lärande nätverk självorganiserande. En lärare kan visserligen influera skapandet av nya enheter i de konceptuella
nätverket som bildas inom det lärande nätverket men det lärande nätverkets receptivitet (uppfattningsförmåga) och karaktären hos de individuella personernas konceptuella nätverk påverkar hur effektivt de nya
enheterna integreras (Siemens, 2005a). I konnektivismen anses således lärande kontrolleras av de lärande i hög utsträckning vilket får konsekvenser för hur högre undervisning kan utformas (Siemens, 2005b).
Istället för att presentera innehåll/information/kunskap på
ett linjärt, sekventiell sätt kan de lärande bli försedda med
en rik mängd verktyg och informationskällor att använda för att skapa deras egna lärvägar. Lärare [engelska instructor] eller institutioner kan fortfarande se till att kritiska inlärningselement uppnås genom att istället fokusera
på skapandet av kunskapsekologin. Länkar och kopplingar formas av de lärande själva. (Översatt från engelska. Siemens, 2005b, s. 25)
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Där kunskapsekologin åsyftar miljön i vilken ett lärande nätverk formas
(Siemens, 2005b). Lärarens uppgift blir att skapa en ekologi som möjliggör för de lärande att lära sig på ett effektivt sätt (Siemens, 2005b).
Till grund för konnektivismen presenterar Siemens (2005a) även åtta
principer. Den första är att ”[l]ärande och kunskap vilar i mångfalden av åsikter” (Översatt från engelska. Siemens, 2005a, s. 5). Lärande
anses vara en process där specialiserade enheter (engelska nodes), eller
informationskällor, kopplas samman och lärande anses kunna existera
även utanför människor, i icke-mänskliga anordningar (engelska appliances) (Siemens, 2005a). Det som för nuvarande är känt är av mindre
vikt än kapaciteten att kunna veta mer och det är nödvändigt att vårda och bevara kopplingarna för att facilitera kontinuerligt lärande (Siemens, 2005a). En avgörande kompetens inom konnektivismen är möjligheten att se kopplingar mellan olika fält, idéer och koncept och att
vara välinformerad och besitta aktuell kunskap på ett område är intentionen med allt lärande inom konnektivismen (Siemens, 2005a). Att
lära sig avgöra vilken kunskap och information som man själv har nytta av och vilken betydelse informationen har anses vara essentiellt för
och en del av lärandet (Siemens, 2005a).
Det finns dock de som påstår att konnektivismen inte alls är en ny lärandeteori. Verhagen (2006) påstår att det inte är en lärandeteori eftersom
den inte besvarar frågan hur lärande sker utan beskriver vad som lärs
och varför och att konnektivismen därför snarare är en pedagogisk synvinkel. Även Kop och Hill (2008) konstaterar att konnektivismen inte
verkar vara en ny lärandeteori men framhäver samtidigt att den ”...
fortsätter att spela en viktig roll i utvecklingen och uppkomsten av
nya pedagogier där kontroll skiftar från läraren till den alltmer självstyrande lärande [engelska learner].” (Översatt från engelska. Kop och
Hill, 2008, s. 11). Dessutom lyfter Siemens (2017-09-14) själv att konnektivismen ännu inte är en fullt utarbetad teori och att ”[d]etaljerna vad
gäller kognitiva processer, lärares agerande [engelska teacher actions],
de lärandes attityder, designmodeller och social interaktion förblir rudimentära.” (Översatt från engelska. Siemens, 2017-09-14).
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Praxisgemenskap (CoP)

En praxisgemenskap beskriver en sammanslutning människor som deltar i en specifik verksamhet för vilken det finns en praxis (Wenger,
2009). Där praxis syftar på de ”... delade historiska och sociala resurser, ramverk och perspektiv som kan upprätthålla ömsesidigt engagemang i handling.” (Översatt från engelska. Wenger, 2009, s. 211). Det
vill säga i praxisgemenskapen finns det ramverk för hur man handlar
på ett riktigt sätt och även en etablerad syn på vad som anses värdefullt och vad som visar på kompetens (Wenger, 2009). Alla människor
är del av praxisgemenskaper, exempelvis på en arbetsplats, i en familj
eller inom ett forskningsfält (Wenger, 2009). Lärande inom en praxisgemenskap är inte frånkopplat från andra aktiviteter utan sker samtidigt
med andra aktiviteter (Wenger, 2009). En persons lärande på ett område beskrivs som att en person genom sitt deltagande övergår ifrån ett
perifiert deltagande, deltagande i utkanterna av praxisgemenskapen, till
att bli en alltmer central deltagare (Wenger, 2009).

2.4

Undersökande gemenskap (CoI)

Den riktade innehållsanalys i denna studie bygger på lärandeteorin undersökande gemenskap och har gjorts för att belysa olika aspekter av hur
lärande främjas i diskussionsforumen i de undersökta kurserna.
Att nå bortom överföring av information och etablera en
kollaborativ undersökande gemenskap är essentiellt ifall
studenter ska lyckas skapa mening av det ofta ofattbara
överflödet av information som karaktäriserar stora delar
av utbildningsprocessen och samhället idag. (Översatt från
engelska. Garrison m. fl., 1999, s. 95)
I början av 2000-talet introducerades lärandeteorin undersökande gemenskap (CoI, engelska: Community of Inquiry) av Garrison, Anderson,
Archer och Rourke (se Garrison m. fl., 1999, 2001; Rourke, Anderson,
Garrison & Archer, 2001; T. Anderson, Rourke, Garrison & Archer,
2001). Denna lärandeteori är utarbetad för att belysa utmaningar och
möjligheter som undervisning via datorer erbjuder utifrån antagandet
att lärande sker i en gemenskap mellan kursdeltagare och lärare och beskrivs med hjälp av tre element, kognitiv närvaro, social närvaro och lärarnärvaro (engelska cognitive precense, social presence, teaching presence)
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(Garrison m. fl., 1999). Eftersom en stor del av kommunikation i internetbaserad undervisning är textbaserad finns det ett behov av möjligheten att undersöka hur denna kan stödja och utveckla högre nivåer av
tänkande, det är ur detta behov som teorin har utvecklats (se Garrison
m. fl., 1999). De tre elementen är alla nödvändiga och har potentialen
att både öka och hämma kvaliteten hos undervisning och det som de
lärande lär sig menar Garrison m. fl. (1999).
Skillnaden [mot tillägnande av kunskap] är kvaliteten hos
meddelandet; i en sann undersökande gemenskap är tonen
i meddelandet ifrågasättande men engagerande, uttrycksfullt men mottagligt, skeptiskt men respektfullt, och utmanande men stödjande. I en sådan kollaborativ gemenskap
av lärande är social närvaro intensifierad. När social närvaro kombineras med lämplig lärarnärvaro, kan resultatet
bli en hög nivå av kognitiv närvaro, vilket leder till fruktbart kritiskt undersökande. (Översatt från engelska. Garrison m. fl., 1999, s. 96)
Sedan undersökande gemenskap först presenterades har andra forskare
föreslagit en utökning av modellen (Kozan & Caskurlu, 2018). I en
litteraturstudie av forskning om undersökande gemenskap fann Kozan
och Caskurlu (2018) följande kompletteringar av modellen självständighets eller självstyrande närvaro (engelska autonomy presence), distribuerad lärarnärvaro (engelska distributed teaching presence), emotionell närvaro (engelska emotional presence), lärarenärvaro (engelska instructor presence), lärares sociala närvaro (engelska instructor social presence), lärarengagemang (engelska teaching engagement) och lärande närvaro (engelska
learning presence). Kozan och Caskurlu (2018) ställer sig dock kritiska
till att vissa forskare enligt dem inte utförligt diskuterar huruvida deras förslag verkligen erbjuder ny information på området och särskiljer sig i tillräckligt hög grad för att kunna anses utgöra nya element
inom undersökande gemenskap. Fokus för denna studie ligger vid den
ursprungliga lärandeteorin och därav kommer de ovanstående förslagen på kompletteringar till teorin inte att beskrivas i detalj här.
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Kognitiv närvaro

Begreppet kognitiv närvaro syftar på i vilken grad de lärande i en undersökande gemenskap har möjlighet att i en undervisningssituation konstruera mening ur kommunikation med andra (Garrison m. fl., 1999).
En avgörande punkt vid undersökandet av datorbaserad undervisning är bedömningen av individers tankeprocesser vilka ofta finns
synliggjorda endast i textformat (Garrison m. fl., 2001). Elementet kognitiv närvaro och dess kategorier är en modell för hur textbaserad kommunikation kan kodas i syfte att synliggöra de kognitiva processer som
den lärande genomgår (Garrison m. fl., 2001). ”Högre ordningens lärande kräver systematisk och upprätthållen kritisk diskurs där dissonans och problem löses genom undersökande, integrerande och testande.” (Översatt från engelska. Garrison m. fl., 2001, s. 14).
Utlösande Händelse
En interaktion i en undersökande gemenskapen triggas av en utlösande
händelse (engelska triggering event), det kan handla om en frågeställning, en idé eller ett problem som uppkommer ur erfarenheter eller ur
tidigare kommunikation (Garrison m. fl., 1999, 2001). Utlösande händelser består ofta av igenkänning av ett problem där bakgrundsinformation kulminerar i en fråga eller av en känsla av förvirring som uttrycker sig i form av en fråga eller ett meddelande som för en pågående
diskussion åt ett nytt håll (Garrison m. fl., 2001).
Undersökande
Den andra kategorin i den kognitiva närvaron är den undersökande (engelska exploration) (Garrison m. fl., 1999). Under denna fas söker de lärande efter information och kunskap som kan belysa det uppkomna
problemet eller idén (Garrison m. fl., 1999). De lärande försöker orientera sig bland informationen som de har tillgång till för att komma
till en slutsats om vilken information som är relevant för att lösa problemet (Garrison m. fl., 1999). De lärande skiftar mellan sin privata,
reflekterande värld och det sociala, undersökandet av idéer vilket sker
under ett ständigt skifte mellan kritisk reflektion och diskurs (Garrison
m. fl., 2001). I slutet av fasen är de lärande mer selektiva i sina val av
information, de börjar hitta en lösning (Garrison m. fl., 2001).
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Integrerande
Under den integrerande fasen integrerar de lärande andras presenterade idéer med sina egna (Garrison m. fl., 2001). Den framträdande informationen och kunskapen som har presenterats under den undersökande
fasen sammanförs och används för att skapa sammanhängande idéer
eller koncept, för att skapa mening (se Garrison m. fl., 1999, 2001). Enligt Garrison m. fl. (2001) krävs en aktiv lärarnärvaro under denna fas
för att den ska utvecklas på ett önskat sätt. Detta för att säkerställa att
missförstånd upptäcks och för att erbjuda ytterligare information för
att tillse att de lärande genomgår den önskade kognitiva utvecklingen
(Garrison m. fl., 2001). Behovet beror enligt Garrison m. fl. (2001) på att
de lärande är mer komfortabla med att befinna sig i den undersökande
fasen vilket innebär att de behöver påtryckningar för att förflytta sig
till en högre kognitiv närvaro. Observera att lärarnärvaro inte nödvändigtvis måste uppvisas av en lärare, det kan lika gärna vara en av de
lärande som uppvisar lärarnärvaro (T. Anderson m. fl., 2001). Den integrerande fasen är den svåraste att upptäcka enligt Garrison m. fl. (2001).
Upplösning
Slutligen har en sammanhängande idé eller ett koncept arbetats fram
som sedan testas under upplösnings fasen (engelska resolution) (Garrison m. fl., 1999). Under denna fas appliceras idén eller hypotesen som
den undersökande gemenskapen har arbetat fram och beroende av hur
väl denna besvarar den ursprungliga utlösande händelsen antingen avstannar processen eller så går den vidare i ett försök att hitta en annan
och bättre lösning på problemet (Garrison m. fl., 1999). Observera att
användandet av ordet problem inte nödvändigtvis syftar på att den utlösande händelsen måste karaktäriseras av att vara ett problem, det kan
lika gärna vara en tanke eller idé som väcks av en av de lärande. I
undervisningssituationer kan det vara svårt att testa en idé i praktiken och istället testas den genom tankeexperiment och genom att en
konsensus om idén uppkommer inom den undersökande gemenskapen
(Garrison m. fl., 2001). För att ha möjlighet att uppnå den fjärde fasen
i den kognitiva närvaron krävs tydliga förväntningar och möjlighet att
applicera den nya kunskapen vidhåller Garrison m. fl. (2001).
——————–
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De fyra faserna i den kognitiv närvaron är hierarkiska i betydelsen av
att de senare faserna anses vara av en högre kognitiv nivå än de tidiga
(Garrison m. fl., 1999). Det är dock inte alltid fallet att alla kategorier till elementet kognitiv närvaro uppvisas under en lärandesituation.
Som påpekats tidigare är integrering krävande för vissa lärande vilket innebär att utvecklingen av den kognitiva närvaron har en tendens
att stanna vid den undersökande fasen och eftersom upplösning innebär
att en framarbetad idé testas krävs det av undervisningsmiljön att den
möjliggör testandet av idéer och lösningar enligt Garrison m. fl. (2001).
Därmed påverkas den kognitiva närvaron till viss del av mediet i vilken
undervisningen tar plats.

2.4.2

Social närvaro

Social närvaro definieras av Garrison m. fl. (1999) som möjligheten för
de lärande att i en undersökande gemenskap öppna upp sig inför de andra deltagarna om vilka de är både socialt och emotionellt och detta
är beroende av huruvida deltagarna känner tillit till varandra. Enligt
Garrison m. fl. (1999) är social närvaro oumbärligt för att stödja den kognitiva närvaron. Med bakgrund i tidigare forskning gör de gällande att
social och emotionell interaktion och stöd är väsentligt för att ”...realisera meningsfullt och värdefulla [engelska worthwhile] undervisningsresultat.” (Översatt från engelska. Garrison m. fl., 1999, s. 95).
Mediet för undervisningen i sig är inte avgörande för huruvida deltagarna är bekväma att öppna upp sig inför de andra, istället beror
detta på faktorer såsom familjaritet med mediet och i en undersökande
gemenskap delas ansvaret för skapandet av ett gott klimat av lärare och
de lärande (Garrison m. fl., 1999; Rourke m. fl., 2001). Därav följer antagandet i undersökande gemenskap att textbaserad kommunikation och
datorer som alternativ till traditionell undervisning kan mätta behovet
av social närvaro. Garrison m. fl. (1999) påstår dock att det kan vara bra
att träffas ansikte mot ansikte i början av undervisningen för att bygga
relationer och öka tryggheten att delta i gemenskapen.
Inom elementet sociala närvaro särskiljer Rourke m. fl. (2001) på kategorierna, affektiva uttryck (engelska affective), interaktiv (engelska interactive) och sammanhängande (engelska cohesive) som de inte viktar utifrån
deras värde för den undersökande gemenskapen. En låg frekvens av so-
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cial närvaro indikerar att undervisningsmiljön är kall och opersonlig
medan en hög frekvens indikerar det motsatta, att undervisningsmiljön är varm och personlig vilket i sin tur stöder de lärandes möjlighet att bidra med egna idéer och kritisera andras (Rourke m. fl., 2001).
Det ska dock nämnas att elementet social närvaro har utvecklats sedan
den presenterades av Rourke m. fl. (2001) till tre nya kategorier, affektiva uttryck (engelska affective expressions), öppen kommunikation (engelska open communication) och gruppsamhörighet (engelska group cohesion)
(Swan, Garrison & Richardson, 2009). Där affektiva uttryck kvarstår från
kategorierna av Rourke m. fl. (2001) medan de två andra är nya. I denna studie används de tidigare kategorierna av Rourke m. fl. (2001).
Affektiva uttryck
Affektiva- eller emotionella uttryck avser tecken på känslor och sårbarhet
(Rourke m. fl., 2001). Det kan handla om användning av uttryckssymboler (till exempel ”:)” och ”:(”), humor och självutlämnande meddelanden (Rourke m. fl., 2001). Självutlämnande meddelanden kan bestå
av beskrivning av en person och kommunikation där författaren av
inlägget uppvisar sårbarhet inför de andra (Rourke m. fl., 2001). Uttryckssymboler används ofta som en ersättning av ansiktsuttryck och
andra kommunikationssignaler som man går miste om i textbaserad
kommunikation (Garrison m. fl., 1999).
Interaktiv
Interaktiv kommunikation syftar på kommunikation där det är tydligt
att meddelandena är del av ett utbyte mellan olika deltagare i den undersökande gemenskapen (Rourke m. fl., 2001). Det kan handla om att en
person har valt att använda sig av en svarsfunktion i ett diskussionsforum, att en person hänvisar till en annan persons meddelande eller tillfällen där en person ställer riktade frågor till en specifik person (Rourke m. fl., 2001). Även uttryck för enighet med andra och komplimanger
är interaktiva (Rourke m. fl., 2001). Rourke m. fl. (2001) har valt att inte
vikta de olika sorterna av interaktiv kommunikation men spekulerar
att detta skulle kunna visa sig värdefullt eftersom exempelvis svarsfunktioner i exempelvis diskussionsforum är något som faciliteras av
diskussionsforumet medan hänvisning till en annans meddelande är
en mer aktiv handling av författaren till meddelandet.
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Sammanhängande
Sammanhängande avser meddelanden som ger uttryck för och som stödjer skapandet av en gruppgemenskap (Rourke m. fl., 2001). Det kan
handla om sociala meddelanden i form av exempelvis hälsningar, adressering av specifika personer genom användandet av namn och hänvisningar till gruppen i stort genom användandet av ord såsom ”vi”,
”vår”, ”oss” med mera (Rourke m. fl., 2001).

2.4.3

Lärarnärvaro

I traditionell undervisning har lärare och de lärande redan väletablerade och tydliga roller, som de blir indoktorerade i under åren som
de befinner sig i undervisningsväsendet (T. Anderson m. fl., 2001). I
datorbaserad undervisning är dessa roller inte lika relevanta enligt T.
Anderson m. fl. (2001) vilket får till följd att rollerna som lärare respektive lärande behöver omdefinieras. Det är ur denna insikt som T. Anderson m. fl. (2001) presenterar lärarnärvaro. Lärarnärvaro är ett nödvändigt medel för att skapa en lämplig kognitiv och social närvaro i den
undersökande gemenskapen påstår Garrison m. fl. (1999) och det är inte
nödvändigtvis så att det alltid är en lärare i traditionell mening som
står för uppvisningen av lärarnärvaro. Enligt Garrison m. fl. (1999) är
det i högre utbildning till och med lämpligt att lärarnärvaro delas mellan lärare och de lärande. De påstår även att lärarnärvaro är extra viktigt ifall all kommunikation i undervisningen är textbaserad (Garrison
m. fl., 1999). Lärarnärvaro är tredelad i kategorierna utformning av undervisning och organisation (engelska design and organization), underlättande av diskurs (engelska facilitating discourse) och direkta instruktioner
(engelska direct instructions) (T. Anderson m. fl., 2001).
Utformning av undervisning och organisation
Denna kategori av lärarnärvaro är ganska självförklarande utifrån namnet. Den avser processen av skapandet och utformningen av undervisningen, både vad gäller fysiska undervisningsmaterial och tidsramar
och utformning av undervisningsmetoder och dessutom etablerandet
av regler och etikett för undervisningen (T. Anderson m. fl., 2001).
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Underlättande av diskurs
Underlättande av diskurs är avgörande för att upprätthålla intresse, motivation och engagemang hos de lärande framhåller T. Anderson m. fl.
(2001). Meddelanden skapade i syfte att utveckla diskussionen faller in
under denna kategori och de sammanfaller ofta med social närvaro (T.
Anderson m. fl., 2001). Detta kan ske i form av identifiering av enighet
och stridigheter, försök att nå enighet, uttalanden om hur diskussionen artar sig, uppmuntran av bidrag från de lärande och erkännanden
av de lärandes bidrag (T. Anderson m. fl., 2001).
Direkta instruktioner
Direkta instruktioner innebär att erbjuda ledarskap och delande av kunskap (T. Anderson m. fl., 2001). Detta innefattar att presentera information, att uppmuntra delandet av tankar och idéer baserade på denna,
fokusera och summera diskussioner för att föra dem vidare, att upptäcka och påpeka missförstånd, dela kunskap ifrån olika källor och
besvara tekniska frågor angående hur man praktiskt gör saker i exempelvis ett diskussionsforum (T. Anderson m. fl., 2001).
——————–
Ifrån ovanstående kategorier blir det tydligt att lärarnärvaro inte enbart
uttrycks i kommunikationen med de lärande. Exempelvis sker en stor
del av den första kategorin, utformning av undervisning och organisation,
innan undervisningen börjar och blir därmed inte synliggjord i kommunikationen (T. Anderson m. fl., 2001). Därav kan man argumentera
för att man missar en hel del av det som innefattas i lärarnärvaro ifall
man enbart betraktar de erbjudna möjligheterna för kommunikation
mellan kursdeltagare och lärare.
—————————————I tabell 2.1 presenteras elementen kognitiv närvaro, social närvaro och
lärarnärvaro och deras kategorier med korta beskrivningar.
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Tabell 2.1: Elementen kognitiv, social och lärarnärvaro med kategorier och beskrivning. Baserat på Garrison m. fl. (1999), Garrison m. fl.
(2001), Rourke m. fl. (2001) och T. Anderson m. fl. (2001).

Element Kategori
Kognitiv Utlösande
närvaro händelse

Social
närvaro

Beskrivning
Igenkänning, presentation av problem.
Bakgrundsinformation kulminerar i fråga.
Frågeställning.
Känsla av förvirring.
För diskussionen åt ett nytt håll.
Undersökande Skiljaktigheter inom gemenskapen.
Skiljaktigheter inom ett meddelande.
Informationsutbyte.
Förslag att ta i beaktande.
Idékläckning (engelska brainstorming).
Försök att nå en slutsats.
Integrering
Uttryck för enighet med andra deltagare.
Motiverad, trevande hypotes till lösning.
Förening av idéer ifrån olika källor.
Explicit uttryckt lösning.
Upplösning
Test och applicering av lösningen.
Försvar av slutsatsen.
Affektiv
Känsloyttringar i form av uttryckssymboler och överdriven användning av tecken.
Humor i form av sarkasm, ironi, underdrift, överdrift med mera.
Självutlämnande meddelanden med privat information eller uttryck för sårbarhet.
Interaktiv
Respons för fortsättning av diskussion.
Citering av annan person.
Hänvisning till annan person.
Frågor hänvisade till andra deltagare.
Komplimanger, uttryck av tacksamhet.
Uttryck av enighet med andra.
SammanAdressering av person.
hängande
Adressering av gruppen, ”vi” m.m.
Sociala meddelanden, hälsningar m.m.
Fortsätter på nästa sida
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Tabell 2.1 – Fortsättning på tabell från föregående sida.
Element Kategori
Beskrivning
LärarUtformning
Utformning av kursplan, undervisningsnärvaro av undervismetoder och tidsram för undervisning.
ning och or- Presentation av hur kursmaterial ska anganisation
vändas.
Etablering av etikett och regler som råder
under undervisningen.
Underlättande Identifiering och påpekande av enighet
av diskurs
och meningsskiljaktighet.
Försök att nå enighet.
Uppmuntran till bidrag av andra.
Uppmuntra av vidare diskussion.
Erkännande av andras bidrag.
Etablering av diskussionsklimat.
Utvärdering av och reflektion kring utvecklingen av diskussioner.
Direkta
Presentation av information.
instruktioner Instruktioner om hur man ska göra.
Styrning av diskussion.
Sammanfattning av diskussion.
Bekräftelse av någons idé.
Hitta, lyfta och rätta till missförstånd.
Hänvisa till andra källor.
Svar på tekniska frågor om hur man ska
gå tillväga.

Kapitel 3
Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området för denna studie. Det
inleds med en beskrivning av några tidigare forskningsresultat från forskning
om undervisning i asynkrona diskussionsforum i internetbaserade kurser och
följs sedan av tidigare forskning om xMOOCar och specifikt användningen
av diskussionsforum i xMOOCar.

3.1

Undervisning i diskussionsforum

Följande presenterade forskningsresultat gäller användningen av asynkrona diskussionsforum i undervisning i internetbaserade kurser som
inte är xMOOCar. Vid undervisningen i asynkrona diskussionsforum
ändras rollen som lärare (Coppola, Hiltz & Rotter, 2002). En ökad aktivitet av lärare i diskussionsforum har visat sig minska kursdeltagares
aktivitet (Mazzolini & Maddison, 2007) och dessutom har diskussioner
som är koncentrerade kring lärare i diskussionsforum visat sig leda till
lägre kognitiva närvaro (se kapitel 2) (Schrire, 2006).
Enligt Andresen (2009) visar tidigare forskning att vissa saker inte lämpar sig att läras ut via asynkrona diskussionsforum, bland annat ämnen som baseras på problemlösning. När en person påbörjar en diskussion om problemlösning har personen ofta tydliga förväntningar
på responsen och detta sammanfaller inte med att diskussionen kan
utvecklas påstår Andresen (2009). Därmed argumenterar Andresen
(2009) för att lärare behöver vara medvetna om huruvida ett ämne är
lämpligt eller ej att diskutera i diskussionsforum.
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Andresen (2009) hävdar att det i tidigare forskning framgår att speciellt två saker är viktiga för framgången hos asynkrona diskussionsforum för att främja lärande i internetbaserade kurser, lärarens roll och
möjligheten att uppnå djupare eller högre nivåer av lärande.

3.1.1

Lärarnas roll i diskussionsforum

I en intervjustudie fann Coppola m. fl. (2002) att lärarna som lärde
ut i diskussionsforum hade samma roller som i vanlig undervisning
men att rollerna transformerades. Speciellt förändrades lärarnas kognitiva, affektiva och administrativa (engelska managerial) roller i undervisningen (Coppola m. fl., 2002). Lärarna upplevde att de tog del
av djupare nivåer av mental bearbetning, en förändrad kognitiv roll, i
och med att de reflekterade mer över sina svar på kursdeltagarnas frågor vilket innebar att svaren blev mer avsiktliga (Coppola m. fl., 2002).
Lärarna i studien av Coppola m. fl. (2002) rapporterade att deras affektiva roll förändrades eftersom visuella och andra uttryck som hjälper kommunikation går förlorad när kommunikationen är textbaserad. Trots att lärarna uppgav att de var mer formella i sin kommunikation med kursdeltagarna framhöll lärarna även att deras relation till
kursdeltagarna var mer förtrolig (engelska intimate) än i vanlig undervisning (Coppola m. fl., 2002).
Av lärarna rapporterades att de var tvungna att planera undervisningen noggrannare innan kursens start än vid vanlig undervisning (Coppola m. fl., 2002). Dessutom behövde de anstränga sig mer för att organisera klassen (Coppola m. fl., 2002). Vad gällde deras undervisande
roll som lärare framhöll vissa lärare att de behövde vara mer proaktiva medan andra resonerade om lärarrollen i form av att facilitera nödvändig information eller som en slags tränare (engelska coach) (Coppola m. fl., 2002). De lyfte även att det fanns ett ökat behov av tydlighet vad gällde förväntningarna på kursdeltagarna och Coppola m. fl.
(2002) spekulerar att detta skulle kunna bero på att det finns en minskad möjlighet för kursdeltagarna att ställa spontana frågor. Coppola
m. fl. (2002) påstår att lärarnas roll övergick från att framföra information till att istället lyfta frågor och engagera kursdeltagarna i dialog.
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Påverkan av lärares aktivitet i diskussionsforum

Andresen (2009) framhäver att asynkron, internetbaserad undervisning inte är en metod för att kunna ha färre aktiva lärare i undervisningen.
I själva verket, på grund av karaktären hos framgångsrika, asynkrona diskussionsforum behöver asynkrona internetbaserade kurser vara lika lärarkoncentrerade (lärare till
lärande förhållande) som i det traditionella klassrummet.
(Översatt från engelska. Andresen, 2009, s. 254)
I två studier av Mazzolini och Maddison (2003, 2007) fann de att en lärares ökade aktivitet i asynkrona diskussionsforum, i kurser där deltagande i diskussionsforumet var obligatoriskt, korrelerade med en lägre aktivitet i diskussionsforumen av kursdeltagarna. De diskussionsforum där lärare skapade många diskussionsinlägg tenderade att ha kortare diskussionstrådar och även de trådar som lärare initierade innehöll färre diskussionsinlägg än andra trådar (Mazzolini & Maddison,
2003, 2007). Det ska dock poängteras att kursdeltagarna upplevde lärare som skapade många inlägg som entusiastiska och som en expert
på området medan de lärare som inte var så aktiva inte var så populära bland kursdeltagarna även om diskussionsforumet var välmående
(Mazzolini & Maddison, 2003). Kursdeltagarna visade emellertid ingen skillnad i hur nöjda de var med kursen i stort oavsett om läraren var
aktiv eller inte i diskussionsforumet (Mazzolini & Maddison, 2007).
Enligt Mazzolini och Maddison (2003) är det dock inte självklart att en
lägre aktivitet i diskussionsforumet är ett användbart sätt för att mäta
kvalitén på lärandet som tar plats. En minskad aktivitet av kursdeltagarna måste inte nödvändigtvis korrelera med ett minskat lärande, det
skulle kunna vara så att välgenomtänkta diskussionsinlägg av lärare
främjar lärande samtidigt som det medför en lägre aktivitet av kursdeltagarna framhåller Mazzolini och Maddison (2007).
I en studie av Schrire (2006) framkom dock att interaktion mellan kursdeltagare ledde till djupare lärande än interaktion riktad till en lärare. Schrire (2006) fann att det kunde utrönas två olika slags interaktionsmönster i diskussionsforum. Lärarcentrerad (engelska instructorcentered) med interaktion både implicit och explicit riktad till lärarens
diskussionsinlägg och synergistisk (engelska synergetic) där interaktion
förekom, både implicit och explicit, mellan kursdeltagare och med ett
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större samarbete kursdeltagarna emellan (Schrire, 2006). Schrire (2006)
observerade att den synergistiska interaktionen var förknippad med
bland annat högre nivåer av kognitiv närvaro (se kapitel 2) i större utsträckning än den lärarcentrerade. När interaktionen i diskussionstrådarna blev synergistisk blev samtidigt en ökad andel av inläggen av
kategorierna integrering och upplösning (Schrire, 2006). Det vill säga,
i de diskussionsforum där interaktion till största del förekom mellan
kursdeltagare och inte mellan kursdeltagare och lärare var den uppvisade kognitiva närvaron av en högre nivå (Schrire, 2006).

3.2

Forskning om undervisning i xMOOCar

I detta stycke presenteras tidigare forskning om undervisningen och
kursdeltagarna som deltar i xMOOCar med fokus på forskning om
diskussionsforum i xMOOCar.

3.2.1

Kursdeltagarnas aktivitet och kategorisering

En del forskare framhäver att den låga andelen kursdeltagare som
slutför en xMOOC och kursdeltagarnas generellt sett låga aktivitet i
undervisningen i xMOOCar är problematiskt (se Breslow m. fl., 2013;
Onah, Sinclair, Boyatt & Foss, 2014; Hecking, Chounta & Hoppe, 2015;
Tseng, Tsao, Yu, Chan & Lai, 2016; Qiu m. fl., 2016; Crossley, Paquette,
Dascalu, McNamara & Baker, 2016; M. Zhu m. fl., 2016). År 2015 var
det i genomsnitt 10 % av alla kursdeltagare som slutförde en MOOC
(Jordan, 2015-06-12) och i vissa xMOOCar är det under 5 % av alla registrerade kursdeltagare som slutför kursen (se Qiu m. fl., 2016). Dessutom operationaliserar vissa forskare en kursdeltagares framgång i en
xMOOC i form av huruvida kursdeltagaren har slutfört kursen eller
som betyget som de fått (se Breslow m. fl., 2013; Crossley m. fl., 2016).
Det finns emellertid forskare som kritiserar de som lägger stor uppmärksamhet vid den låga aktiviteten i xMOOCar för att bortse från att
ta hänsyn till aspekter som skulle kunna vara de bakomliggande orsakerna till den låga aktiviteten (se Kizilcec, Piech & Schneider, 2013; A.
Anderson, Huttenlocher, Kleinberg & Leskovec, 2014; Ho m. fl., 2014;
Littlejohn, Hood, Milligan & Mustain, 2016; Kahan m. fl., 2017). En
kursdeltagares motiv till att läsa en xMOOC måste nämligen inte nödvändigtvis sammanfalla med ett behov eller en vilja att slutföra kur-
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sen. Kizilcec m. fl. (2013) hävdar att ett stort fokus vid slutförande av
en xMOOC uppvisar en monolitisk (ensidig) syn på anledningen till
att en kursdeltagare väljer att vara oengagerad. DeBoer, Ho, Stump
och Breslow (2014) konstaterar att ”... konventionella mått för framgång verkar vara skilda från det som många användare vill uppnå
[med sitt deltagande i en xMOOC]” (Översatt från engelska. DeBoer m. fl., 2014, s. 82) och istället menar de att man bör betrakta framgång utifrån individuella kursdeltagares mål. Till följd av detta har
forskare istället presenterat andra kategoriseringar av kursdeltagare i
xMOOCar för att visa den bredd av olika engagemang i xMOOCar
som kursdeltagare uppvisar (se Kizilcec m. fl., 2013; Andersen m. fl.,
2014; Kahan m. fl., 2017; Martin-Monje m. fl., 2017).
Kategorierna av kursdeltagare i xMOOCar består av de som genomför uppgifter i kursen, de som tittar på föreläsningsfilmer, de som gör
både uppgifter och tittar på föreläsningsfilmer, de som över tid slutar
vara aktiva, de som tar del av vissa delar av kursmaterialet, de som
laddar ner kursmaterial, de som har väldigt låg aktivitet i alla former
av kursaktiviteter och de som är aktiva i diskussionsforum (se Kizilcec
m. fl., 2013; A. Anderson m. fl., 2014; Kahan m. fl., 2017). Tseng m. fl.
(2016) har istället gjort åtskillnad på aktiva lärande, passiva lärande och
åskådare.
Majoriteten av kursdeltagarna i xMOOCar består av de kategorier av
kursdeltagare som inte är särskilt aktiva (se A. Anderson m. fl., 2014;
Kizilcec m. fl., 2013; Tseng m. fl., 2016; Kahan m. fl., 2017; Martin-Monje
m. fl., 2017). Kizilcec m. fl. (2013) fann att de som enbart tittade på videor var relativt nöjda med kursen de läste, de visade samma nivå
av belåtenhet som de som gjorde många uppgifter och slutförde kursen. Således skulle det kunna vara fallet att vissa kursdeltagare läser
en xMOOC i syfte att ta del vissa delar av kursmaterialet men saknar en önskan att slutföra kursen och erhålla ett certifikat. Det finns
dock en stor andel kursdeltagare i xMOOCar vars aktvitet avtar över
tid och att hålla dessa kursdeltagare engagerade under hela kursen är
en stor utmaning enligt Tseng m. fl. (2016). Enligt Kizilcec m. fl. (2013)
var anledningarna som kursdeltagare uppgav för sin avtagande aktivitet framförallt personliga åtaganden, arbetskonflikter eller anledningar som var relaterade till kursens arbetsbörda. Att undersöka beteendet hos kursdeltagarna som slutar vara aktiva anser Tseng m. fl.
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(2016) är viktigt för att kunna motverka den avtagande aktiviteten och
de lyfter att diskussionsforum är ett viktigt verktyg för att engagera
kursdeltagare. Även Kahan m. fl. (2017) lyfter att det är viktigt för vidareutvecklingen av undervisningen i xMOOCar att identifiera anledningarna bakom minskningen i aktivitet.
Den kategori av kursdeltagare som är aktiva i diskussionsforumen
brukar utgöra en minoritet av alla kursdeltagare, i vissa fall lägre än 5
% av alla kursdeltagare (se Breslow m. fl., 2013; Gillani & Eynon, 2014;
Kahan m. fl., 2017). A. Anderson m. fl. (2014) konstaterar dock att de
mest engagerade kursdeltagarna använder diskussionsforumen, om
än bara för att läsa befintliga diskussionstrådar. Andelen av de aktiva
kursdeltagarna i diskussionsforumen som slutför en xMOOC och får
bra resultat är oproportionellt högt om man jämför med alla kursdeltagare och det har upptäckts samband mellan deltagande i diskussionsforumet och bättre resultat i xMOOCar (se Breslow m. fl., 2013; Kizilcec
m. fl., 2013; Gillani & Eynon, 2014; Qiu m. fl., 2016; Tseng m. fl., 2016;
Kahan m. fl., 2017).

3.2.2

Motiv bakom att läsa en xMOOC

Motivet som kursdeltagare har angivit för att delta i en xMOOC har
framförallt varit för att det är roligt, för att de är nyfikna, för att de är
intresserade av ämnet, för att de vill lära sig innehållet i kursen eller
för att de ser det som en personlig utmaning (se Breslow m. fl., 2013;
DeBoer, Stump, Breslow & Seaton, 2013; Kizilcec m. fl., 2013; Hew &
Cheung, 2014). I kontrast till detta uppgav i en studie av Gillani och
Eynon (2014) majoriteten av kursdeltagarna att de läste en xMOOC
för att den erbjöd möjlighet till professionell utveckling. Detta skulle dock kunna attribueras kursens innehåll vilket var affärsutveckling
(engelska, business development) (Gillani & Eynon, 2014) och följaktligen sannolikt tilltalade personer inom den professionen. Av Kizilcec m. fl. (2013) observerades att sannolikheten att de som slutförde
många uppgifter i en xMOOC svarade att deras motiv var för att utöka sin resumé (engelska resume) var förhöjd jämfört med de övriga
kursdeltagarna. Att uppge möjlighet till professionell utveckling som
motiv behöver dock inte nödvändigtvis vara ett incitament till att slutföra en xMOOC och få certifikat (se Littlejohn m. fl., 2016). I en studie
av Littlejohn m. fl. (2016) upptäckte de att kursdeltagare som styrde
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sina studier mer självständigt och i lägre utsträckning följde den utstakade kursplanen svarade att de läste kursen för att det innebar möjlighet till professionell utveckling och samtidigt tillkännagav de att de
var relativt obekymrade vad gällde att slutföra kursen och få certifikat.

3.2.3

Aktivitet i diskussionsforum och resultat

Enligt Huang, Dasgupta, Ghosh, Manning och Sanders (2014) är lärartätheten i xMOOCar mycket låg, i vissa kurser går det 5000 kursdeltagare på en lärare, vilket försvårar meningsfull interaktion mellan
kursdeltagare och lärare. Av den anledningen är det viktigt att kursdeltagarna interagerar med varandra i diskussionsforumen (se Huang
m. fl., 2014). Andersen m. fl. (2014) lyfter dock att det är en utmaning
att i xMOOCar med självstyrd studietakt fostra samarbete och interaktion mellan kursdeltagare eftersom ett värdefullt och ömsesidigt samarbete mellan kursdeltagarna är beroende av att de går igenom samma sak vid samma tidpunkt vilket är svårt att garantera i dessa kurser.
Trots svårigheterna lyfter dock vissa forskare att diskussionsforumen
är värdefulla i en xMOOC (se Gillani & Eynon, 2014) och i en studie
av Najafi m. fl. (2017) uppgavs detta även av lärare i en xMOOC.
Precis som för den generella aktiviteten i xMOOCar finns det en tendens till att aktiviteten i diskussionsforumen i xMOOCar avtar över
tid och att antalet kursdeltagare som använder diskussionsforumen
minskar (se Brinton m. fl., 2014; Gillani & Eynon, 2014; Gillani, Yasseri,
Eynon & Hjorth, 2014; M. Zhu m. fl., 2016). Dessutom har Brinton m. fl.
(2014) funnit att uppmärksamheten som varje unik tråd får minskar
när antalet samtidigt skapade trådar ökar vilket indikerar att informationsöverflödet i diskussionsforumen i xMOOCar är problematiskt. I
de fall där lärare i en xMOOC var aktiva i diskussionsforumet ökade antalet skapade meddelanden i diskussionsforumet tillfälligt enligt
Brinton m. fl. (2014) men samtidigt fann de en korrelation mellan en
förhöjd aktivitet av lärare och en minskning av kursdeltagarnas aktivitet i diskussionsforumet vilket överensstämmer med resultatet av
Mazzolini och Maddison (2003, 2007). En lärare, för en xMOOC på ett
tekniskt ämnesområde, i studien av Najafi m. fl. (2017) spekulerade att
en lärares närvaro potentiellt skulle kunna ha en negativ effekt på aktiviteten i diskussionsforumet. Baxter och Haycock (2014) å andra sidan
fann att kursdeltagarna saknade en tydlig lärare i diskussionsforumet
som aktivt initierade och formade diskussioner.
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Det konstaterades tidigare att kursdeltagarna som är aktiva i diskussionsforumen har en oproportionellt hög andel kursdeltagare som klarar en xMOOC (se Kizilcec m. fl., 2013; Gillani & Eynon, 2014; Qiu
m. fl., 2016; Tseng m. fl., 2016; Kahan m. fl., 2017). I en studie av Seaton,
Bergner, Chuang, Mitros och Pritchard (2014) upptäcktes att 60 % av
tiden som totalt spenderades i diskussionsforumet spenderades av de
6 % av kursdeltagarna som fick ett certifikat (Seaton m. fl., 2014). Det
ska dock påpekas att det i en studie av Gillani och Eynon (2014) framkom att en stor del av de aktiva i diskussionsforumet aldrig lämnade
in någon uppgift i kursen och att det var en hög andel av de aktiva
kursdeltagarna i diskussionsforumen som fick färre än hälften av alla
poäng i en xMOOC. Även Martin-Monje m. fl. (2017) påpekar att en
kursdeltagares aktivitet i diskussionsforumet inte var en av de viktiga variablerna i en modell för att förutsäga framgång i en xMOOC.
Å andra sidan upptäckte M. Zhu m. fl. (2016) en korrelation mellan
kursdeltagares individuella resultat på uppgifter under den föregående, nuvarande och kommande veckan och en aktiv användning av
diskussionsforumet. Kovanović m. fl. (2018) spekulerar att ett aktivt
deltagande i interaktionen i diskussionsforumen i xMOOCar möjligen
leder till en högre kognitiv närvaro (se kapitel 2). Därutöver var de kursdeltagare som var aktiva i diskussionsforumet många gånger även aktiva i undervisningen i övrigt enligt Kahan m. fl. (2017) och av de aktiva kursdeltagarna var det de som uttryckte sig mest självsäkert och
använde mest negativa verb som fick bäst resultat visade en studie av
Crossley m. fl. (2016).

3.2.4

Mycket aktiva kursdeltagare

Enligt Chounta m. fl. (2015) är de flesta användarna av diskussionsforumen i xMOOCar tillfälliga användare. Det finns dock ofta även ett
litet antal kursdeltagare som särskiljer sig ifrån de övriga i den bemärkelse att de skapar en oproportionerligt stor mängd diskussionsinlägg
under en längre tid i jämförelse med de andra (se Gillani m. fl., 2014;
Huang m. fl., 2014; Chounta m. fl., 2015; Hecking m. fl., 2015; Zhang,
Skryabin & Song, 2016). Deras bidrag har en tendens att vara spridda
över ett större antal olika diskussionstrådar än vad den vanliga kursdeltagarens diskussionsinlägg är (Chounta m. fl., 2015). Dessutom tenderar dessa kursdeltagare att i högre grad besvarar frågor än ställa frågor och en del forskare lyfter att det finns en risk att de blir så inflytel-
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serika att de kan manipulera interaktionen och att interaktionen skulle
avstanna och dö ifall de slutar vara aktiva (se A. Anderson m. fl., 2014;
Gillani m. fl., 2014; Chounta m. fl., 2015; Hecking m. fl., 2015; Zhang
m. fl., 2016). Uppskattningen som de andra kursdeltagarna visar mot
dessa kursdeltagare, i form av exempelvis röster (engelska votes), har
en benägenhet att vara hög och därtill tenderar diskussionsforum med
en hög aktivitet av dessa kursdeltagare ha färre trådar som saknar respons (Huang m. fl., 2014). Dessutom är de i vissa fall snabbare i sin
respons än den genomsnittliga deltagaren i diskussionsforumet och
deras inlägg är ofta längre enligt Huang m. fl. (2014). Resultatet som
de mest aktiva i diskussionsforumet får i xMOOCar är generellt sett
relativt högt (se A. Anderson m. fl., 2014; Huang m. fl., 2014) vilket
överensstämmer med att de ofta besvarar frågor.

3.2.5

Hur diskussionsforumen används

Enligt Huang m. fl. (2014) använder många kursdeltagare diskussionsforumen i xMOOCar för att uttrycka åsikter, söka hjälp och för att
diskutera uppgifter. Diskussionstrådarnas innehåll har i tidigare studier kategoriserats som antingen socialt (exempelvis för bildandet av
studiegrupper), logistiska kursärenden, om ämnesinnehållet i kursen
(såsom frågor om att lösa uppgifter eller för att öka förståelsen) eller återkoppling på kursen (se Brinton m. fl., 2014; Zhang m. fl., 2016).
Brinton m. fl. (2014) påpekar att det finns tillfällen då kursdeltagare
bara är intresserad av att ta del av trådar i diskussionsforumet som är
kopplade till kursinnehållet och att de övriga trådarna då blir del av
ett oönskat informationsöverflöd.
I vissa diskussionsforum finns delforum som är dedikerade till specifika ändamål, exempelvis bildandet av studiegrupper eller för att
ställa frågor till läraren (Gillani m. fl., 2014). Skapandet av delforum
innan kursens början underlättar överblicken av innehållet i diskussionsforum även om trådar i vissa fall blir malplacerade enligt Najafi
m. fl. (2017). Att underlätta överskådligheten av diskussionsforumen
i xMOOCar är viktigt eftersom det i många diskussionsforum skapas
ett stort överflöd av information som kan göra diskussionsforumen
svåra att navigera (se Wise, Cui & Vytasek, 2016).
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I en studie av Onah, Sinclair och Boyatt (2014) undersökte de två olika diskussionsforum, ett där en lärare besvarade kursdeltagares frågor och ett där en lärare var aktiv ibland. Svarsfrekvensen i det senare diskussionsforumet var låg och vissa diskussionsinlägg saknade
helt respons (Onah, Sinclair & Boyatt, 2014). Kursdeltagarna upplevde
dessutom en brist på aktivt närvarande lärare trots att lärare bevakade diskussionsforumet och besvarade en del frågor (Onah, Sinclair &
Boyatt, 2014). När problemens svårighet ökade var det färre kursdeltagare som var bekväma med att besvara frågor och dessutom befann
sig kursdeltagarna i olika faser av kursen vilket ytterligare bidrog till
att de inte hade möjlighet att diskutera med varandra enligt Onah,
Sinclair och Boyatt (2014). I det diskussionsforum där en aktiv lärare
besvarade frågor var det ännu mindre sannolikt att ett diskussionsinlägg följdes av en diskussion än vad det var i det andra diskussionsforumet, istället avslutade många gånger svaret på en fråga interaktionen (Onah, Sinclair & Boyatt, 2014). Enligt Onah, Sinclair och Boyatt
(2014) använde dock kursdeltagarna diskussionsforumet med en aktiv
lärare för att få direkta svar och inte för att starta diskussioner. Onah,
Sinclair och Boyatt (2014) konstaterar att strategier för ökat engagemang och introduktion av uppgifter som är relaterade till innehållet i
diskussionstrådarna behövs för att uppmuntra kursdeltagare att både
initiera diskussioner och besvara andra kursdeltagare.
Syftet med användningen av diskussionsforum som lärare i xMOOCar
om tekniska ämnesområden uppgav i en studie av Najafi m. fl. (2017)
var att erbjuda möjlighet att ställa och besvara frågor och skapandet av
en gemenskap. I kurser om humaniora eller samhällsvetenskap uppgavs förutom detta även att ge möjlighet till diskussion, exponering för
olikheter, bemyndigande (engelska empowerment) och möjligheten till
att ge återkoppling till läraren (Najafi m. fl., 2017). Dessa syften överensstämmer delvis med kategorierna av diskussionstrådar (se ovan).
Diskussionsforumen i xMOOCar ger inte upphov till diskussioner, istället består många trådar av ett flertal monologer enligt Andersen m. fl.
(2014). I en del fall initieras en tråd av en kursdeltagare som senare inte engagerar sig mer i tråden (se Andersen m. fl., 2014; Kellogg m. fl.,
2014). I en studie av Huang m. fl. (2014) fann de att andelen initierade
trådar utan respons, i xMOOCar där deltagande i diskussionsforumet
inte krävdes, låg i spannet 10-50 % av alla trådar och i kurser där deltagande var obligatoriskt var andelen ännu högre.
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Brinton, Buccapatnam, Wong, Chiang och Poor (2016) observerade att
tendensen att besvara frågor hos kursdeltagare i xMOOCar egentligen
var tillräckligt hög för att mätta behovet som skapats av tendensen
bland kursdeltagare att ställa frågor men konstaterade att fördelningen av svar och frågor inte var jämn vilket fick till följd att frågor gick
obesvarade. De föreslår att detta skulle kunna åtgärdas genom att diskussionsforumet kompletteras med nyhetsflöden över trådarna i vilka
det saknas svar som är anpassade efter de individuella kursdeltagarnas tidigare aktivitet i diskussionsforumet (Brinton m. fl., 2016).
Enligt Chounta m. fl. (2015) finns det en tendens att de som besvarar
frågor i högre utsträckning gör så över ett större antal trådar och delforum medan de som ställer frågor ofta gör detta i ett koncentrerat antal.
En kursdeltagare vinner dock mer på att ställa frågor i ett diskussionsforum i xMOOCar än på besvara frågor och speciellt framträdande var
detta i xMOOCar om naturvetenskapliga och tekniska ämnen (se Qiu
m. fl., 2016; Brinton m. fl., 2016). Sannolikheten att få ett certifikat var
högre för de som ställde frågor i en studie av Qiu m. fl. (2016). Därutöver är informationsutbytet mellan kursdeltagare ofta mindre effektivt
än det är mellan kursdeltagare och lärare (se Gillani m. fl., 2014; Zhang
m. fl., 2016). Det ska dock påtalas att Zhang m. fl. (2016) har undersökt en xMOOC på en kinesisk MOOC-plattform och de spekulerar
att den auktoritära undervisningskulturen i Kina skulle kunna vara en
bakomliggande orsak till resultatet.

3.2.6

Gemenskap i diskussionsforumen

I en del tidigare studier har det påpekats att diskussionsforumen i
xMOOCar inte har utgjort en miljö för bildandet av en gemenskap (se
Gillani & Eynon, 2014; Gillani m. fl., 2014; Baxter & Haycock, 2014).
Istället för en sammanhållen gemenskap bildas små, tillfälliga och separata samlingar (engelska crowds) av kursdeltagare som interagerade
med varandra och i en studie av Gillani och Eynon (2014) var andelen kursdeltagare som deltog i flera olika delforum mindre än 13 %.
De erfor även att diskussionsforumen hade den motsatta utvecklingen över tid från det som förespråkas i lärandeteorin praxisgemenskap
(se kapitel 2) (Gillani & Eynon, 2014). Det vill säga, i början av av kursen skapades ett tätt sammanvävt nätverk med ett stort centrum av
kursdeltagare vilket, redan under vecka två av kursen, började lösas
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upp och istället ge plats åt små, separata samlingar (Gillani & Eynon,
2014). När kursdeltagarna i en xMOOC blev tillfrågade av Baxter och
Haycock (2014) om deras uppfattning av diskussionsforumet var det
vissa som visade att de upplevde att diskussionsforumets gemenskap
var oformlig och att de saknade en grupp personer med större kunskap än de själva på området som de kunde aspirera mot att bli del
av. Kursdeltagarna uttryckte även en avsaknad av aktiva lärare som
formade gemenskapen (Baxter & Haycock, 2014).
Problematik kopplat till formandet av en gemenskap är dock inte unikt
för xMOOCar. I en studie av cMOOCar av Kop, Fournier och Mak
(2011) fann de att vissa kursdeltagare saknade aktivt deltagande av
lärare och att den spridda interaktionen över ett flertal olika forum,
bland annat olika bloggar och Twitter, innebar att diskussionerna upplevdes vara fragmenterade. Dessutom saknade kursdeltagarna sammanfattningar av det som framkommit under kursens gång och trots
att de ansåg att relationer med de andra kursdeltagarna var väldigt
viktigt menade de att det var mycket svårt att bygga relationer i en
cMOOC (Kop m. fl., 2011). Det fanns dock en del kursdeltagare, som
redan tidigare hade deltagit i en cMOOC, som uppskattade den otydliga strukturen (Kop m. fl., 2011).

3.2.7

Undersökande gemenskap i xMOOCar

Kovanović m. fl. (2018) har undersökt kursdeltagarnas uppfattning om
kognitiv, social och lärarnärvaro (se kapitel 2) i diskussionsforumen i
xMOOCar. Detta gjorde de genom att utvärdera enkätverktyget som
skapades av Arbaugh m. fl. (2008) för att se hur det fungerar vid undersökningar av undersökande gemenskap i xMOOCar (Kovanović m. fl.,
2018). De konstaterar att det är möjligt att använda enkätverktyget och
fann bland annat att kursdeltagarna upplevde en mycket lägre social närvaro än både kognitiv närvaro och lärarnärvaro (Kovanović m. fl.,
2018). Dessutom konstaterade de att den affektiva aspekten av den sociala närvaron fick en särskiljande roll inom social närvaro vilket medför
att de argumenterar för att denna kategori bör separeras från de övriga (Kovanović m. fl., 2018). Att erhålla en hög social närvaro hävdar
Kovanović m. fl. (2018) vara förhindrat av den stora mängden kursdeltagare och av den förhållandevis korta kursomgången som xMOOCar
har. Även andra forskare har upptäckt att vissa kursdeltagare upple-
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ver diskussionsforumen i xMOOCar som otrygga och för publika vilket gör att de drar sig för att delta (se Baxter & Haycock, 2014). I en
studie av Watson m. fl. (2016) kategoriserades nära hälften av lärarnas
diskussionsinlägg i ett diskussionsforum som elementet social närvaro.
Det är dock möjligt att social närvaro tar en ovanligt stor plats eftersom
målet med kursen var att etablera attitydförändringar om människohandel (se Watson m. fl., 2016).
Kovanović m. fl. (2018) fann att det uppvisades en låg nivå av kognitiv närvaro. Även Kellogg m. fl. (2014) konstaterade att de högre faserna i en modell skapad av Gunawardena, Lowe och Anderson (1997)
vars kategorier är jämförbara med kognitiv närvaro, var ovanligt förekommande. Den nya kunskapen och lösningarna som uppkom under
interaktionen testades sällan (se Kovanović m. fl., 2018; Kellogg m. fl.,
2014) och således uppnåddes sällan den högsta aspekten av kognitiva
närvaro, upplösning (engelska resolution). Kovanović m. fl. (2018) upptäckte att en av frågorna för kognitiv närvaro i enkätverktyget istället
kategoriserades som social närvaro vilket de tillskriver att kursdeltagarna i xMOOCar troligtvis uppfattar deltagande i diskussioner som
en mer social än kognitiv aktivitet .
I xMOOCar är det inte möjligt att ha mycket direkt interaktion mellan lärare och individuella kursdeltagare (se Huang m. fl., 2014), något
som redan uppmärksammats, men det är inte enbart lärare som kan
uppvisa lärarnärvaro (Garrison m. fl., 1999). I en xMOOC delas ansvaret för att uppvisa lärarnärvaro i diskussionsforumen mellan både lärare och kursdeltagare. Kursdeltagarna i en xMOOC har en tendens att
besvarar varandras frågor (se Brinton m. fl., 2016; Huang m. fl., 2014)
men diskussionsforum innehåller sällan summering eller formning av
diskussioner (se Baxter & Haycock, 2014; Andersen m. fl., 2014). Eftersom xMOOCar till stor del utformas innan kursstart och inte ändras under kursens gång, i synnerhet de med självstyrd studietakt, får
kategorin utformning av undervisning och organisation en speciell roll i
en xMOOC enligt Kovanović m. fl. (2018). Av lärarnas inlägg i en studie av Watson m. fl. (2016) var det vanligast med direkta instruktioner
men inläggen var generellt sett inte om kursinnehållet utan var de i
form av att etablera en gemenskap och forma diskussioner. Det ska dock
påpekas att den omnämnda xMOOCen syftade i att skapa attitydförändringar om människohandel (Watson m. fl., 2016). Det är möjligt att
lärarens bidrag till diskussionen i denna xMOOC har en annorlunda
karaktär än andra kurser som inte syftar i att påverka attityder.
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Programmering i diskussionsforum

J. Zhu m. fl. (2015) har undersökt hur det asynkrona diskussionsforumet i en xMOOC om programmering på plattformen edX har använts
och de konstaterade de att det fanns en brist i hur kod hanterades i
diskussionsforumet. Kod hanterades som annan text vilket försvårade kommunikationen (J. Zhu m. fl., 2015). För att komma tillrätta med
detta föreslår J. Zhu m. fl. (2015) att ett diskussionsforum anpassat för
att diskutera programmering bör utformas. De framhåller att diskussionsforumet bör möjliggöra testning och körning av kod (J. Zhu m. fl.,
2015). Dessutom föreslår de att den som skriver ett svar på en fråga ska
ha möjlighet att skriva kod som presenteras i anslutning till den ursprungliga koden så att personen som ställt frågan kan applicera den
direkt i sin kod (J. Zhu m. fl., 2015). J. Zhu m. fl. (2015) påtalar även
att det inte existerar ett optimalt utformat diskussionsforum för alla
slags kursinnehåll utan att diskussionsforumens utformning behöver
anpassas utifrån det ämne som kursen ska behandla.

Kapitel 4
Metod
I detta kapitel presenteras hur denna studie har genomförts och vilka avgränsningar som har införts. Dessutom diskuteras olika etiska hänsynstaganden
och olika aspekter gällande denna studies trovärdighet.
Denna studie avser besvara frågor om karaktären hos den sociala interaktionen i asynkrona diskussionsforum i en xMOOC med självstyrd
studietakt respektive en lärarledd xMOOC. Tillika, hur diskussionsforumen används nu och skulle kunna användas för att främja lärande.
Dessutom undersöks eventuella skillnader mellan de olika sorternas
xMOOCar. För att besvara frågeställningarna har en innehållsanalys av
diskussionsforumen i två xMOOCar, en med självstyrd studietakt och
en lärarledd, genomförts. En innehållsanalys erbjuder möjligheten att
undersöka och belysa olika aspekter av bland annat textbaserad kommunikation (se Denscombe, 2016; Forsberg & Wengström, 2015).

4.1

Bakgrundsinformation om kurserna

Två olika xMOOCar, skapade av MOOC initiativet på Kungliga Tekniska högskolan (KTHx) som var tillgängliggjorda på plattformen edX
har undersökts i detta examensarbete. High performance finite elements
modeling del 1 (HPFEM) och Reliable distributed algorithms del 2 (RDA).
HPFEM var en xMOOC med självstyrd studietakt medan RDA var lärarledd under den undersökta tidsperioden (efter kursslut erbjöds RDA
som en kurs med självstyrd studietakt men utan möjlighet att erhålla ett
certifikat för avklarad kurs). Kursinnehållet i HPFEM bestod av att lära sig skapa simuleringar med generella, adaptiva, finita elementmeto-
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der och FEniCS-mjukvaran (KTHx, 2018-04-10). Kursinnehållet i RDA
bestod av teori och tillämpningar av distribuerade algoritmer (KTHx,
2018-04-03). Båda kurserna byggde på tidigare kunskaper i programmering och matematik och kursinnehållet i kurserna hade ett stort fokus på de två områdena. I HPFEM användes det inbyggda asynkrona
diskussionsforumet på edX medan ett externt asynkront diskussionsforum på hemsidan Piazza användes för RDA.
Antalet anmälda kursdeltagare till kursen HPFEM var vid datumet
180131 5015 personer. Antalet anmälda kursdeltagare i RDA var vid
datumet 180125 3099 personer. Datumen ligger efter sista datumet för
skapandet av ett av de insamlade diskussionsinläggen i respektive
kurs. Under den undersökta tidsperioden var det i genomsnitt 550600 aktiva kursdeltagare i HPFEM per vecka och i RDA var det i snitt
strax under 100 aktiva kursdeltagare per vecka. Aktiva kursdeltagare syftar på kursdeltagare som har visat någon sida på kurshemsidan
till kursen på edX. Datan är hämtad från edX sidor med statistik över
kurserna som är tillgänglig för de kursansvariga i respektive kurs.

4.2

Datainsamling

För att samla in innehållet i diskussionsforumen skapade författaren
ett konto på edX och skrev sedan upp sig som kursdeltagare på kurserna HPFEM och RDA. All insamlad information om respektive diskussionstråd i de båda kurserna samlades i kalkylark, ett kalkylark
skapades för varje diskussionstråd i vardera kurs. För båda kurserna
samlades det in information om:
• namnet på tråden (vilket senare kodades för att säkerställa att de
specifika diskussionstrådarna i kurserna inte kan kopplas till de
presenterade diskussionstrådarna i denna studie),
• det exakta textinnehållet i diskussionsinläggen i tråden (bortsett
från eventuella bilder),
• vem som skapat varje diskussionsinlägg (vilket kodades för att
erhålla anonymitet för både kursdeltagare och lärare),
• tidpunkten vid vilken diskussionsinlägget skapades (mer information om detta nedan),
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• och vilken sorts diskussionsinlägg som vardera diskussionsinlägg är skapad som (mer information om detta nedan).
Texten i alla diskussionsinlägg kopierades över ifrån diskussionsforumen till kalkylarken för att se till att texten återgavs i den insamlade
formen så exakt som möjligt. I de enstaka fall där det fanns med bilder
i diskussionsinlägget skrevs det med röd text i diskussionsinläggen
vad bilden föreställde på platsen i texten där bilden fanns.
För HPFEM var tidpunkten vid vilket ett diskussionsinlägg skapades
angiven i form av ”för x månader/dagar sedan”. I diskussionsforumet på Piazza som användes i RDA framgick det exakta datumet för
skapandet av startinlägget i en tråd och för övriga diskussionsinlägg
framgick att det var skapat ”för x månader/dagar sedan”.
I diskussionsforumet för HPFEM kunde de som skapade en tråd välja
mellan att skapa en diskussionstråd av kategorierna diskussion (engelska discussion) eller fråga (engelska question). Diskussionsforumet för
RDA erbjöd möjlighet att skapa diskussionstrådar av kategorierna anteckning (engelska note) eller fråga (engelska question). Diskussionsforumet i HPFEM gjorde åtskillnad på startinlägg, svar på startinlägg och
kommentarer på ett svar. I RDA fanns startinlägg, svar från lärare på startinlägg, svar från kursdeltagare på startinlägg, möjlighet att starta diskussion och kommentera i pågående diskussion. Svarsinlägg i RDA kunde redigeras av flera lärare eller kursdeltagare, beroende på kategorin av
svar, vilket innebär att vissa svarsinlägg hade flera författare. Alla författare till dessa inlägg antecknades.
I diskussionsforumet för RDA framgick även det totala antalet gånger
som en diskussionstråd hade visats, antalet visningar. Även denna information samlades in för alla diskussionstrådar i RDA. För att säkerställa att författaren inte påverkade antalet visningar såg författaren till
att besöka varje tråd exakt en gång och drog sedan av en visning från
antalet visningar. Information om antalet visningar av diskussionstrådarna i diskussionsforumet för HPFEM var inte tillgängligt och har
därav inte samlats in.
Totalt samlades 74 trådar och 270 diskussionsinlägg in från HPFEM
och från diskussionsforumet i RDA samlades totalt 36 trådar och 185
diskussionsinlägg in.

46

4.2.1

KAPITEL 4. METOD

Avgränsningar av datainsamling

HPFEM kursen var aktiv vid tiden för datainsamlingen vilket medförde att det beslutades att diskussionsinlägg skapade ungefär en månad
innan datumet för datainsamlingen, 180223, eller tidigare skulle samlas in medan inlägg skapade vid ett senare datum inte samlades in. Således ignorerades alla diskussionsinlägg som hade skapats ”för x dagar sedan” vid datumet för datainsamlingen medan alla diskussionsinlägg skapade ”för ungefär en månad sedan” eller tidigare samlades
in. Detta innebär att de undersökta diskussionsinläggen från HPFEM
bestod av alla diskussionsinlägg som skapats ifrån kursstart, 171017,
fram till ungefär den 23:e januari 2018. Då det i diskussionsforumet
inte framgick tydligt exakt vilket datum diskussionsinlägg var skapade är det exakta slutdatumet något oklart. Därmed har inte alla trådar
eller diskussionsinlägg som hade skapats i diskussionsforumet under
kursens gång vid datumet för insamlingen samlats in. Totalt har ungefär fyra månaders aktivitet i diskussionsforumet samlats in.
Kursen RDA var redan avslutad vid datumet för datainsamlingen och
det upptäcktes att de senaste diskussionsinläggen i diskussionsforumet hade skapats i samband med att kursen var aktiv. Detta medförde att ingen avgränsning gjordes av insamlingen av diskussionsinlägg
skapade före ett visst datum. I kursen RDA användes dock samma diskussionsforum under både del 1 och del 2 av kursen. Eftersom tanken
var att undersöka RDA del 2 begränsades de insamlade diskussionsinläggen till de diskussionsinlägg som skapats i diskussionsforumet
från en vecka innan kursstart av del 2, denna vecka valdes då några diskussionstrådar från denna vecka gällde del 2, fram till kursslut. I
RDA framgick även exakta datum för skapandet av diskussionstrådarna. Totalt har diskussionstrådar från tre månader samlats in, 171126180125. Det ska dock påpekas att trots att RDA del 2 var den aktuella
kursen under den undersökta tidsperioden har vissa diskussionstrådar skapats i syfte att få hjälp med del 1. Ingen avgränsning med avseende på detta har dock gjorts i denna studie då det för författaren
var svårt att avgöra exakt vilka diskussionstrådar som rörde del 1 respektive del 2. Detta ansågs inte heller ha stor betydelse för resultatet
i undersökningen eftersom även dessa trådar var kopplade till ämnesinnehållet i RDA del 2 och dessutom skapades de under tiden då del
2 var aktiv och påverkade således den sociala interaktionen.
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Innehållsanalys

Innehållsanalys är en analysmetod som används i syfte att undersöka
och kvantifiera specifika fenomen som förekommer i text (Forsberg &
Wengström, 2015; Denscombe, 2016). Det finns både kvantitativ- och
kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). I denna undersökning har en kvalitativ innehållsanalys implementerats eftersom en sådan erbjuder möjlighet för tolkning av innehållet i diskussionsinläggen (Hsieh & Shannon, 2005) och den har gjorts i syfte att belysa karaktären hos den sociala interaktionen i diskussionsforumen och potentialen för främjande av lärande som denna interaktion erbjuder.
Forsberg och Wengström (2015) gör åtskillnad på manifest respektive
latent innehållsanalys där manifest innehållsanalys bygger på det som uttryckligen förekommer i texten, exempelvis förekomsten av specifika
ord eller uttryck. Latent innehållsanalys grundas på forskarens tolkningar av innehållet i den specifika texten (Forsberg & Wengström, 2015).
Denna undersökning bygger huvudsakligen på latent innehållsanalys
men även viss form av manifest innehåll i diskussionsforumen har undersökts för att belysa den sociala interaktionens karaktär, exempelvis
förekomsten av ”tack” och ”användarnamn/namn”.

4.3.1

Kvalitativ Innehållsanalys

Proceduren för att göra en kvalitativ innehållsanalys påbörjas med att
lämplig data väljs ut (Denscombe, 2016). I detta fall samlades innehållet i diskussionsforumen i HPFEM och RDA in (se avsnitt 4.2).
Datainsamling följs av indelning av texten i analysenheter (Denscombe, 2016). Analysenheten som användes i denna undersökning var diskussionsinlägg. Diskussionsinlägg ansågs vara en lämplig analysenhet då deras indelning framgår av diskussionsforumet, således krävs
inte någon tolkning vid indelningen. Därtill erbjuder de möjlighet att
under analysen få information om alla nya uttalanden. Analysenheten ansågs även innehålla tillräckligt med information för att vara givande. En alternativ analysenhet hade kunnat vara meningar. Att ha
meningar som analysenhet hade dock inneburit ett stort antal analysenheter där varje analysenhet inte garanterat hade innehållit givande
information. Dessutom hade en tolkning av var en mening tar slut och
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en annan börjar behövt göras eftersom det i diskussionsforum inte är
helt ovanligt att vanlig meningsbyggnad förbises. Därutöver finns det
en risk att viktig information om förbindelsen mellan olika meningar
hade förlorats.
I denna studie har två olika former av kvalitativ innehållsanalys implementerats, både det som Hsieh och Shannon (2005) benämner konventionell innehållsanalys och riktad innehållsanalys. Den konventionella innehållsanalysen genomfördes för att låta den sociala interaktionens karaktär framkomma utan att färgas av teorier. Riktad innehållsanalys utfördes efter att den konventionella innehållsanalysen för att ytterligare belysa hur diskussionsforumen användes för att främja lärande utifrån
lärandeteorin undersökande gemenskap.

4.3.2

Konventionell innehållsanalys

Konventionell innehållsanalys innebär att kodningen och tematiseringen av innehållet framträder under bearbetning av textinnehållet och
inga koder eller tematiseringar har skapats i förväg (Hsieh & Shannon, 2005). Det är textens innehåll och forskarens bakgrund och förförståelse på området som styr kodningen istället för en specifik teori
(Hsieh & Shannon, 2005). Således är den konventionella innehållsanalysen induktiv (Hsieh & Shannon, 2005). En konventionell innehållsanalys
genomfördes för att så långt som möjligt säkerställa att diskussionsinläggens faktiska innehåll och karaktären hos den sociala interaktionen
framkom i resultatet utan att färgas av teorier. Det bör dock poängteras att författarens förkunskaper har färgat resultatet (se avsnitt 4.5).
Till en början läses textinnehållet igenom ett flertal gånger för att erhålla en överblick av textinnehållet och information om eventuella koder
och teman (Hsieh & Shannon, 2005). Denna följs av att teman och koder skapas som sedan används för att koda innehållet i texten (Hsieh
& Shannon, 2005). I denna undersökning lästes samtliga diskussionsinlägg i de båda kurserna igenom ett flertal gånger och kommentarer antecknades gällande saker som författaren ansåg var intressant,
bland annat gällande förekomsten av svar och frågor och användning
av hälsningar, andras namn, känslouttryck med mera. Efter de initiala genomläsningarna skapades ett kalkylark för vardera kurs med information om diskussionstrådarna där alla diskussionsinlägg kodades
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utifrån ett antal olika kategorier. Informationen om diskussionstrådarna som antecknades i detta kalkylark var namnet på tråden, diskussionstrådens kod och koden för alla kursdeltagare och lärare som skapat ett diskussionsinlägg i trådarna, dessutom kopierades belysande
utdrag ur diskussionsinläggen in i kalkylarket. I kapitel 5 beskrivs de
kategorier och delkategorier som framkom under analysen.

4.3.3

Riktad innehållsanalys

Riktad innehållsanalys innebär, till skillnad från konventionell innehållsanalys, att koder och teman är skapade innan innehållsanalysen genomförs och att dessa är baserade på teori (Hsieh & Shannon, 2005). Det
är inte texten som styr koderna, istället jämförs texten mot specifika
koder för att undersöka huruvida texten passar in under en specifik
kod eller ej (Hsieh & Shannon, 2005). Därmed är riktad innehållsanalys
deduktiv och den används framförallt för att validera eller utöka existerande teori (Hsieh & Shannon, 2005).
I denna studie genomfördes en riktad innehållsanalys baserad på lärandeteorin undersökande gemenskap (se kapitel 2). Denna utfördes efter
den konventionella innehållsanalysen för att, i de diskussionstrådar som
under den konventionella innehållsanalysen kategoriserades som kursinnehållstrådar (se kapitel 5), belysa förekomsten av elementen kognitiv,
social och lärarnärvaro och deras kategorier i diskussionsinläggen.
Undersökande gemenskap är utvecklad för att stödja undersökningar av
lärande i internetbaserad undervisning med fokus på lärande i sociala sammanhang där kommunikationen är textbaserad (se Garrison
m. fl., 1999). Således lämpar sig denna lärandeteori för ändamålet att
undersöka den sociala interaktionen i asynkrona diskussionsforum i
xMOOCar och hur diskussionsforumen används för att främja lärande. Innehållsanalys är även den analysmetod som förespråkas av upphovsmakarna av undersökande gemenskap för att undersöka förekomsten av kognitiv, social respektive lärarnärvaro i textbaserad kommunikation (se Garrison m. fl., 2001; Rourke m. fl., 2001; T. Anderson m. fl.,
2001). För lärandeteorin undersökande gemenskap finns mer eller mindre färdiga koder som användes och anpassades för att passa för den
specifika situationen (se kapitel 2 och kapitel 5).
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Alla diskussionstrådar hade vid tiden för den riktade innehållsanalysen
lästs igenom ett flertal gånger som del av den konventionella innehållsanalysen. Innan den riktade innehållsanalysen genomfördes fattades vissa
beslut kring kodningen vilka baserades på den erhållna kunskapen om
diskussionstrådarna och diskussionsinläggen som framkommit under
den konventionella innehållsanalysen. Dels beslutades att samma analysenhet som i den konventionella innehållsanalysen skulle användas, det
vill säga diskussionsinlägg. Detta då varje nytt diskussionsinlägg ger
uttryck för ett nytt bidrag till interaktionen. Även Garrison m. fl. (2001)
argumenterar för att diskussionsinlägg är en bra analysenhet vid kodning av kognitiv närvaro.
Det beslutades även att alla diskussionsinlägg skulle kodas utifrån kategorierna till elementen kognitiv, social respektive lärarnärvaro. Att vissa diskussionsinlägg inte skulle uppvisa tecken på någon av underkategorierna ansågs troligt och det beslutades att ”ingen” skulle antecknas i de fallen. Det ansågs även möjligt att ett diskussionsinlägg skulle
kunna visa tecken på flera olika kategorier till samma element och det
beslutades att detta skulle möjliggöras vid kodningen. Även T. Anderson m. fl. (2001) argumenterar för att det är bra att möjliggöra kodningen av flera olika kategorier av lärarnärvaro per diskussionsinlägg.
Därav har vissa diskussionsinlägg kodats som varandes av flera olika kategorier av kognitiv, social eller lärarnärvaro. Anledningen bakom
detta beslut var för att så långt som möjligt säkerställa att ingen viktig information skulle gå förlorad vilket det bedömdes finnas en risk
för ifall enbart en kategori per diskussionsinlägg och element skulle
användas vid kodningen.

4.3.4

Avgränsningar av innehållsanalysen

Alla diskussionstrådar och diskussionsinlägg som har samlats in i de
båda kurserna har analyserats utifrån den konventionella innehållsanalysen. Däremot har enbart de diskussionstrådar som under den konventionella innehållsanalysen kategoriserades som kursinnehållstrådar (se
kapitel 5) analyserats utifrån den riktade innehållsanalysen. Detta för att
tiden inte fanns till att göra en ordentlig analys av alla diskussionsinlägg i de två kurserna. Trådarna som kategoriserats som kursinnehållstrådar är de trådar som karaktäriseras av att vara direkt kopplade
till lärande av kursinnehållet, medan de andra kategorierna av trådar
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är mer indirekt kopplade till lärande och därmed ansågs dessa trådar vara av större intresse vid den riktade innehållsanalysen än de andra
diskussionstrådarna. Det ska dock tilläggas att de administrativa trådarna och återkopplingstrådarna (se kapitel 5) i kurserna även har kodats
utifrån kategorin utformning av undervisning och organisation från elementet lärarnärvaro då det framkom att denna kategori även förekom i
dessa trådar under den konventionella innehållsanalysen.

4.4

Etiska hänsynstaganden

De fyra forskningsetiska huvudprinciperna inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) redogör för,
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, ligger till grund för denna studie.
I edX integritetspolicy står det att:
Kommentarer eller annan information publicerad av dig på
våra forum, wikis eller andra delar av hemsidan designade
för publik kommunikation eller kommunikation mellan registrerade klassmedlemmar kan bli betraktade och nedladdade av andra som besöker hemsidan. Av den anledningen, uppmuntrar vi dig att använda diskretion när du bestämmer huruvida du publicerar någon information som
kan användas för att identifiera dig i dessa forum (eller i
andra publika- eller klassområden). (Översatt från engelska. EdX, 2014-10-22)
Dessutom uppmärksammas att insamling av personlig information
kan komma att göras i forskningssyfte i integritetspolicyn (EdX, 201410-22). Därmed har både kursdeltagare och lärare i HPFEM informerats om och godkänt att deras bidrag i diskussionsforumet kan komma
att samlas in för att användas i studier.
För RDA användes ett externt diskussionsforum skapat på hemsidan
Piazza vilket inte innefattas av edX integritetspolicy. I integritetspolicyn till Piazza står det att:
Du förser oss också med information i [a]nvändarinnehåll
som du postar på denna [t]jänst. Dina frågor, svar och andra bidrag på [t]jänsten, och metadata om dem (så som när

52

KAPITEL 4. METOD

du postat dem), är synliggjord genom [t]jänsten, tillsammans med ditt namn.[...] Allt innehåll som du laddar upp
till din profil, tillsammans med all personlig information
eller innehåll som du frivilligt tillgängliggör på internet på
ett sätt som andra användare kan visa blir publikt tillgängligt, och kan bli insamlat och använt av andra. [...] Piazza
visar en delmängd av denna automatiskt insamlade information. Specifikt så godkänner du att Piazza avslöjar information relaterad till det sätt som du interagerar med
[t]jänsten på [...]. (Översatt från engelska. Piazza, 2016-1224)
Således har även kursdeltagarna och lärarna i RDA gjorts medvetna
om och godkänt att informationen som de delar med sig av i diskussionsforumet och information om hur de använder sig av Piazza som
visas publikt på hemsidan (exempelvis antalet visningar av en diskussionstråd) kan komma att samlas in och användas av en tredje part.
Varken kursdeltagarna i HPFEM eller i RDA har informerats om genomförandet av denna studie då det var svårt för författaren att kommunicera direkt med kursdeltagarna och dessutom var RDA avslutad
vid tiden för undersökningen vilket ytterligare försvårade möjligheten
till kontakt med kursdeltagarna i den kursen. Indirekt har dock kursdeltagarna och lärarna genom att godkänna integritetspolicyn för edX
och Piazza godkänt att deras bidrag till diskussionsforumen används
i studier av detta slag. De kursansvariga lärarna för kurserna informerades om att denna studie skulle genomföras och om syftet med
studien innan den påbörjades. Att lärarna i kurserna var informerade om studiens genomförande ansågs vara av större betydelse än att
kursdeltagarna var detta då lärarnas identitet är lättare att koppla till
undersökningen eftersom deras namn framgår på offentliga kurshemsidor för kurserna.
All information som har samlats in har varit fritt tillgänglig för kursdeltagare i de båda kurserna och enbart personlig information i form
av användarnamn och det som en person har skrivit har samlats in.
För att säkerställa individernas anonymitet i denna undersökning har
användarnamnen ersatts av koder för både kursdeltagare och lärare i
kurserna innan innehållsanalysen genomfördes. Kursdeltagare har kodats som Sx och lärare har kodats som antingen Ix eller TAx beroen-
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de av om deras titel varit instruktör (engelska instructor) eller lärarassistent (engelska teaching assistant) i diskussionsforumet, där x står för ett
nummer. Ingen åtskillnad mellan de olika formerna av lärare har gjorts
senare i undersökningen. I kursen HPFEM var det dock från början
otydligt att två specifika lärare var just lärare och av den anledningen
kodades de felaktigt som S2 respektive S4. De två lärarna har senare i studien uteslutande behandlats som lärare. Vid de tillfällen där
namn eller användarnamn förekommit i texten i diskussionsinläggen
har också dessa anonymiserats genom att bytas ut till koden för den
specifika personen. Avkodningsdokumenten med koder kopplade till
användarnamn har bara varit tillgängligt för författaren och dessa dokument raderades vid ett senare stadie av studien när de inte längre
ansågs nödvändiga att ha kvar.
Eftersom diskussionsforumen i de två kurserna finns tillgängliga på
edX hemsida och därmed kan betraktas av vem som helst som skapar
ett konto på edX har även diskussionstrådarna i de två kurserna kodats för att inte kunna kopplas direkt till trådarna på kurshemsidorna.
I denna uppsats framgår enbart textutdrag ur diskussionstrådar i form
av belysande exempel. Därtill har diskussionsinläggen översatts ifrån
engelska till svenska av författaren vilket ytterligare försvårar kopplingen mellan specifika diskussionsinlägg i kurserna och textutdragen
som presenteras i detta arbete. Enbart författaren, hennes två handledare och två extrahandledare har haft tillgång till kalkylarken med
den exakta informationen om trådarnas innehåll som potentiellt skulle kunna kopplas till de specifika diskussionstrådarna i kurserna och
därmed röja de kodade kursdeltagarnas och lärarnas användarnamn.

4.5

Metodbegränsningar

Kvalitativ innehållsanalys bygger på en forskares tolkningar av kommunikation och därmed får resultaten sin betydelse i relation till forskarens kunskap och tolkningsram. För att kunna avgöra tillförlitligheten
för en studie av denna karaktär bör således forskaren tydliggöra för
sina grundantaganden och tydligt beskriva vilka tolkningar som har
gjorts och hur de har gjorts (se Denscombe, 2016).
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Denna specifika studie bygger på ett grundantagande om att lärande
kan främjas i sociala sammanhang och på ett antagande om att forumet för den sociala interaktionen för främjande av lärande kan erbjudas i form av asynkrona diskussionsforum. Därtill bygger studien på
ett antagande om riktigheten hos den presenterade lärandeteorin, undersökande gemenskap, för att beskriva hur lärande går till och vad som
främjar lärande.
Författaren har ensam genomfört denna undersökning och tolkningarna grundas i hennes tidigare kunskaper och världsbild. Författaren
i fråga har studerat för att bli civilingenjör och lärare inom matematik
och fysik och har under sina studier fått ta del av både olika lärandeteorier och resultat ifrån tidigare forskningsstudier beträffande lärande.
Dessutom har författaren erfarenhet av att vara lärare i ett internetbaserat undervisningsinitiativ för erbjudandet av matematikstöd för
elever av olika åldrar. Denna erfarenhet har inneburit att författaren
har kunskap om hur lärare kan nyttja synkrona chattfunktioner för att
främja lärande.
För att öka trovärdigheten för ett resultat i en kvalitativ innehållsanalys
kan flera saker göras. Ett möjligt tillvägagångssätt är att flera personer
genomför samma kodning och därefter diskuterar de tolkningar som
de har gjort för att säkerställa att tolkningarna är så objektiva som möjligt. I denna studie har detta inte varit möjligt då författaren inte har
haft möjlighet att samarbeta med någon annan under arbetets gång.
Istället avser författaren vara transparent vad gäller de tolkningar som
har gjorts genom att tydligt redogöra för tolkningarna och innebörden
av dessa. Det finns dock en fördel med att en person har kodat allt.
Risken för att olika diskussionsinlägg i undersökningen har tolkats utifrån olika tolkningsramar är mindre än ifall olika personer skulle ha
kodat olika delar av materialet. Ifall flera hade deltagit vid undersökningen hade det dock varit möjligt att låta alla koda allt material för
att förhindra denna skillnad i tolkning av olika inlägg.
Ett annat sätt för att öka tolkningarnas trovärdighet är att forskaren redogör för tolkningarna för de berörda parterna i studien, i detta fall
för kursdeltagarna och lärarna, för att erhålla kommentarer på tolkningarna (Denscombe, 2016). Genom att göra detta får de som har uttryckt sig i diskussionsforumet möjlighet att uttala sig om tolkningar-
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na för att på så vis ge bakgrundsinformation till innehållet i diskussionsinläggen. I denna studie ansågs detta inte vara möjligt. Dels för
att författaren saknade medel för att kunna kommunicera direkt med
specifika kursdeltagare i kurserna och dels för att antalet aktiva kursdeltagare var mycket högt vilket skulle innebära att processen skulle
vara tidskrävande och under den aktuella studiens tidsram fanns det
inte tid till detta. Dessutom genomfördes studien efter att RDA hade
slutförts vilket innebär att det fanns en risk att de olika parterna inte
skulle komma ihåg vad deras avsikt med specifika diskussionsinlägg
var och hur de upplevde specifika delar av interaktionen.
Ett tredje sätt är att genom triangulering försöka bekräfta eller dementera resultatet med hjälp av resultat från undersökningar som baserats
på andra datakällor (Denscombe, 2016). För att styrka resultatet i denna studie skulle exempelvis en enkätstudie om kursdeltagarnas och
lärarnas uppfattning av den sociala interaktionen i de aktuella diskussionsforumen kunna genomföras. Eftersom det varken fanns möjlighet till eller tid för att kontakta kursdeltagarna gjordes inte detta.
All insamlad kommunikation i denna studie var textbaserad och har
vid analysen varit återgiven som den förekommit i diskussionsforumen (förutom vad gäller teckensnitt och storlek och förekomsten av
eventuella bilder) vilket säkerställer att ingen tillgänglig information
ifrån interaktionen har missats. Ifall kommunikationen sker ansikte
mot ansikte finns det möjlighet att man går miste om delar av interaktionen, exempelvis ansiktsuttryck och tonfall men vid textbaserad
kommunikation tar hela interaktionen uttryck i den observerade texten. Det är dock möjligt att kommunikation mellan kursdeltagare och
lärare i de två kurserna har skett även utanför diskussionsforumet i
form av exempelvis mejlkontakt men i denna studie är det den sociala interaktionen i diskussionsforumen som är av intresse och därav är
detta ovidkommande.
Eftersom kursdeltagarna och lärarna inte informerades om att denna
undersökning skulle komma till att genomföras är risken för att de har
betett sig annorlunda än vad de skulle ha gjort ifall denna studie inte
hade genomförts liten, om inte ickeexisterande.

Kapitel 5
Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av denna studie. Det inleds med en kort
sammanfattning av resultatet följt av utförliga beskrivningar av olika uttryck
för den sociala interaktionens karaktär. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där den sociala interaktionens karaktär i kurserna beskrivs i korthet.

5.1

Sammanfattning av resultatet

Totalt har 74 diskussionstrådar och 270 diskussionsinlägg skapade av
sju olika lärare och 91 olika kursdeltagare (och två diskussionsinlägg
skapade av anonyma kursdeltagare) från diskussionsforumet i HPFEM (xMOOC med självstyrd studietakt) undersökts. Ifrån RDA (lärarledd xMOOC) har totalt 36 diskussionstrådar och 185 diskussionsinlägg skapade av fem olika lärare och 18 kursdeltagare (och fem diskussionsinlägg skapade av anonyma kursdeltagare) undersökts. Vid
tiden för undersökningen var det 1,8 % av de anmälda kursdeltagarna
i HPFEM, 5015 personer, som skapat minst ett diskussionsinlägg, för
RDA var det 0,6 % av totalt 3099 kursdeltagare som skapat inlägg.
Denna studie avser besvara vilken karaktär den sociala interaktionen
i diskussionsforumen i xMOOCar har, på vilket sätt diskussionsforumen används som ett verktyg för att främja lärande och hur de skulle
kunna användas för att främja lärande.
Den sociala interaktionens karaktär avser i denna studie karaktären hos
interaktionen som sker mellan användarna, kursdeltagare och lärare, i
kursernas asynkrona diskussionsforum. I diskussionsforumen tog den
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olika uttryck. Den tog skepnad av det ämnesinnehåll som togs upp i
diskussionsforumen (se avsnitt 5.2). I de två kurserna bestod ämnesinnehållet i diskussionsforumen av problematik kopplad till logistik i
kurserna (administrativt), återkoppling på kurserna (återkoppling) och
av frågor kopplade till kursernas ämnesinnehåll (kursinnehåll). Inom
kategorin av diskussionstrådar som bestod av frågor gällande kursernas ämnesinnehåll förekom hur respektive förståelse frågor och återkopplingen på kurserna bestod delvis av påpekanden om fel i kursmaterialet och fel svar på uppgifter.
Den tog även skepnad i hur användarna använde diskussionsforumen
(se avsnitt 5.3). Generellt sett skapade kursdeltagarna få diskussionsinlägg vardera och de bestod huvudsakligen av frågor där dessa kunde
kategoriseras som triggande respektive drivande (se avsnitt 5.3.3). Lärarna var de som väsentligen besvarade frågor i båda kurserna och detta
gjordes ofta utan att svaret inbjöd till vidare interaktion. Det vill säga
med sluten till skillnad från öppnande respons (se avsnitt 5.3.3). I båda
kurserna var det ovanligt med diskussionsinlägg som enbart bestod
av socialiseringsinteraktion (se avsnitt 5.3.4) men inläggen, i framförallt
HPFEM, visade att användarna följde sociala normer och höll god ton.
Dessutom tog den uttryck i karaktären hos diskussionstrådarna (se avsnitt 5.4). Generellt sett bestod diskussionstrådarna i de båda kurserna
av ett fåtal diskussionsinlägg. De diskussionstrådar som handlade om
kursernas ämnesinnehåll bestod i HPFEM många gånger av dialoger
snarare än diskussioner. Där dialog syftar på att en person ställt en fråga
som en annan givit respons på medan diskussion syftar på ett längre, sammanhållet utbyte av diskussionsinlägg från olika användare. I
RDA bildades det i högre utsträckning diskussioner mellan en kursdeltagare och en lärare där kursdeltagaren för det mesta var den drivande
aktören som höll diskussionen vid liv.
Utifrån den riktade innehållsanalysen som grundades på lärandeteorin
undersökande gemenskap (CoI, se avsnitt 5.5) har det visat sig att den sociala interaktionen i de asynkrona diskussionsforumen i de två kurserna
till stor del uppvisade de lägre nivåerna av kognitiv närvaro och inte de
högre nivåerna. Dessutom gestaltade sig den sociala närvaron till störst
del som interaktiv, detta var vanligare i RDA än i HPFEM, och lärarnärvaro bestod framförallt av direkta instruktioner. Återkopplingstrådarna
och de administrativa trådarna uppvisade även i vissa fall lärarnärvaro i
form av utformning av undervisning och organisation (se avsnitt 5.5.4).
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Den kvantitativ data som ligger till grund för delar av resultatet redogörs för i tabeller i bilaga A, viss data presenteras även i tabell 5.1.
Illustrationer av kursinnehållstrådarna (se avsnitt 5.2.3) finns presenterade i sin helhet i bilaga B (för mer information se avsnitt 5.4).

Tabell 5.1: Presenterad data i korthet. För utförlig data se bilaga A.
Datan presenteras som x | y där x är data från HPFEM och y är data
från RDA. Medel- står för medelvärdet av antalet per tråd för alla
trådar inom respektive kurs. Kursdel. står för kursdeltagare.

Trådar
74 | 36

Inlägg
270 | 185

Medelper tråd
Kategori
av trådar

Inlägg
3,6 | 5,1
Administrativt

Trådar
62,2 % | 13,9 %
Inlägg
60,7 % | 8,1 %
Kursdel.
80,2 % | 22,2 %
Socialiseringsinteraktion
Tack
Riktade
25,6 % | 16,3 % | 9,7 %
23,8 %
Kursinnehållstrådarna
Triggande Drivande fråga
fråga
77,7 % | 22,2 % | 53,4 %
46,6 %
CoI
Kognitiv närvaro
54,1 % | 38,6 %
Vanligast Undersökande |
Utforskande
Vem
Bara kursdel.

Lärare/Lärartäthet
7|5
1:13 | 1:3,6
Lärare
0,6 | 1,1
Återkoppling
Skrivfel, Fel svar,
Övrigt
13,5 % | 22,2 %
7,8 % | 13,5 %
7,7 % | 33,3 %

Kursdeltagare
91/5015 | 18/3099
1,8 % | 0,6 %
Kursdeltagare
2,0 | 1,4
Kursinnehåll
Hur-frågor,
Förståelse-frågor,
Övrigt
24,3 % | 63,9 %
31,5 % | 78,4 %
30,8 % | 88,9 %

Sociala
4,4 % | 10,3 %

”Hej”/”Hej då”
53,0 % / 43,7 % |
10,8 % / 13,5 %

Sluten respons

Öppnande
respons
27,8 % | 18,6 %

72,2 % | 81,4 %
Social närvaro
85,9 % | 92,4 %
Interaktiv
Mest kursdel.

Lärarnärvaro
45,9 % | 55,2 %
Direkta
instruktioner
Mest lärare
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Ämnesinnehållet i diskussionsforumen

Utifrån den konventionella innehållsanalysen visade det sig att diskussionstrådarnas ämnesinnehåll i kurserna bestod av tre övergripande
kategorier, administrativa trådar, återkopplingstrådar och kursinnehållstrådar. Där de administrativa trådarna behandlade logistiska och administrativa frågor och problem, bland annat möjlighet att komma åt kursmaterial. Återkopplingstrådarna gällde kursdeltagares återkoppling på
kursen och trådarna inom kategorin kursinnehållstrådar behandlade kursernas ämnesinnehåll. Alla diskussionstrådar var av någon av de tre
kategorierna. I de enstaka fall där en diskussionstråd innehöll inlägg
av olika kategorier kategoriserades tråden som den kategori som majoriteten av diskussionsinläggen i tråden uppvisade.
Över hälften av alla diskussionstrådar och diskussionsinlägg i HPFEM
tillhörde de administrativa trådarna medan över hälften tillhörde kursinnehållstrådarna i RDA (se tabell A.1). Återkopplingstrådarna i RDA bestod av fler trådar och diskussionsinlägg än de administrativa trådarna
medan återkopplingstrådarna utgjorde en minoritet i HPFEM. Således
användes diskussionsforumet i HPFEM i hög utsträckning för att få
hjälp med logistiska problem och frågor medan diskussionsforumet i
RDA framförallt användes för att få hjälp med kursens ämnesinnehåll.

5.2.1

Administrativa trådar

Bland de administrativa trådarna framträdde inga övergripande delkategorier som var samma för de båda kurserna och i RDA ansågs en
ytterligare delkategorisering av de administrativa trådarna överflödig
då enbart fem trådar kategoriserades som administrativa i den kursen.
I HPFEM däremot framträdde ett flertal delkategorier där framförallt
tre var mycket vanligt förekommande och sammanlänkade. Delkategorierna framträder i figur 5.1.
De tre vanligaste kategorierna inom de administrativa trådarna i HPFEM utgjorde över en tredjedel av alla diskussionstrådar och diskussionsinlägg (se tabell A.1 och tabell A.3). De specifika trådarna rörde
olika sidor av samma problematik, kursdeltagarna kom av olika orsaker inte åt programvaran som de behövde för att lösa uppgifter i
kursen. Vissa hade inte fått ett mejl med inloggningsuppgifter, för and-
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ra fungerade inte IP-adressen eller så var deras inloggningsuppgifter
ogiltiga och de behövde få nya. Delkategorin att köra lokalt (köra på
en lokal dator) var lösningen som ofta presenterades för att lösa de tre
problemen och därav är denna delkategori kopplad till de tre.

Figur 5.1: De administrativa trådarna i HPFEM, kategoriserade i underkategorier. Varje Ax, där x står för ett tal och A står administrativ
tråd, representerar en tråd. En tråd i överlappen mellan cirklarna indikerar att tråden ingår i båda kategorierna och pilar indikerar att
det finns en koppling mellan trådar och/eller kategori.

De administrativa trådarna i kursen RDA bestod av frågor om när RDA
del 2 kommer att erbjudas igen, hur diskussionsforumet ska användas,
ifall det finns nytt kursmaterial för RDA del 1, om att hitta kursmaterial och om hur kursmaterialet kommer att släppas under kursens gång.

5.2.2

Återkopplingstrådar

Inom kategorin återkopplingstrådar framträdde två delkategorier, skrivfel och fel svar. Kategorin skrivfel innehöll trådar där kursdeltagare påpekade fel i kursmaterialet. Fel svar syftar på trådar där kursdeltagarna framförde åsikter om att ett svar till en uppgift i kursen var inkorrekt. De återkopplingstrådar som inte passade in under de två delkategorierna kategoriseras som övrigt. I HPFEM kategoriserades en tråd,
HPFEM-F73, som både skrivfel och fel svar då den innehöll diskussionsinlägg av båda kategorierna. Trådarna i HPFEM under kategorin övrigt
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bestod av ett inlägg från en lärare om ett fel i en kodsekvens, en fråga
från en kursdeltagare om vad en sak var då informationen saknades
i kursmaterialet och ett klagomål på formuleringen av en uppgift. I
RDA behandlade de övriga diskussionstrådarna, återkoppling på hela
kursen, förslag från kursdeltagare till senare kursomgångar, förekomsten av samma video flera gånger och en fråga om huruvida det existerar ett fel i en uppgift eller inte.
Majoriteten av återkopplingstrådarna i HPFEM rörde skrivfel eller fel svar
medan majoriteten i RDA utgjordes av övriga trådar (se tabell A.4).

5.2.3

Kursinnehållstrådar

I kursinnehållstrådarna i kursernas diskussionsforum framträdde hur
respektive förståelse frågor. Hur frågor innefattade diskussionstrådar där
kursdeltagarna frågade hur de ska göra för att lösa en uppgift, hur de
ska skriva kod eller hur de ska lösa olika slags felmeddelanden som
har uppstått när de har kört sin kod. Diskussionstrådar av karaktären förståelse frågor bestod av trådar där kursdeltagarna uttryckte att
de inte förstod ett visst kursinnehåll eller innebörden i ett visst kursmaterial. Det inledande problemet i diskussionsforumet avgjorde vilken delkategori av kursinnehållstråd diskussionstråden kategoriserades
som och innehållet kan ha kommit att ändra karaktär under diskussionens gång. De diskussionstrådar, bara förekommande i RDA, som inte
kunde kategoriseras som antingen hur- eller förståelse frågor kategoriserades istället som övrigt. I RDA gällde de övriga trådarna frågor som
var kopplade till kursinnehållet men som låg utanför kursens innehåll,
bland annat implementeringen av en specifik funktionalitet eller hur
man genomför test av distribuerade algoritmer.
Den största andelen av alla diskussionsinlägg inom kursinnehållstrådarna i de båda kurserna fanns i diskussionstrådarna av delkategorin
hur frågor (se tabell A.5). I RDA var dock andelen diskussionstrådar
som kategoriserades som förståelse frågor något högre än andelen trådar som kategoriserades som hur frågor. En bidragande anledning till
detta resultat var förekomsten av tråden RDA-K26 vilken kategoriserades som hur fråga och som bestod av ovanligt många diskussionsinlägg, totalt 49 inlägg. När denna tråd inte räknades in i resultatet
var även andelen diskussionsinlägg i trådarna av delkategorin förstå-
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else frågor högre i RDA än andelen inom hur frågor. Således användes
diskussionsforumet i HPFEM för att framförallt få svar på frågor om
hur man löser problem medan diskussionsforumet i RDA i högre utsträckning användes för att få svar på frågor gällande förståelsen av
kursinnehållet. Dessutom användes diskussionsforumet i RDA även
för att få svar på frågor som angränsade till kursinnehållet men som
inte omfattades av kursen vilket inte förekom i HPFEM.

5.3

Användares aktivitet i diskussionsforum

Användarna av diskussionsforumen innefattar de kursdeltagare och
lärare i de två kurserna som har skapat minst ett diskussionsinlägg i
de asynkrona diskussionsforumen. I HPFEM var antalet aktiva kursdeltagare i diskussionsforumet 91 personer och i RDA var antalet 18
personer (se tabell 5.1). Antalet aktiva lärare i HPFEM var sju personer
och i RDA var det fem aktiva lärare. Alla diskussionstrådar i RDA initierades av kursdeltagare och endast två diskussionstrådar i HPFEM
skapades av en lärare, en administrativ tråd och en återkopplingstråd.
Majoriteten av kursdeltagarna i HPFEM hade skapat diskussionsinlägg i de administrativa trådarna medan det i RDA var kursinnehållstrådarna som majoriteten av kursdeltagarna var aktiva i (se tabell A.1).
Generellt sett bidrog få personer med diskussionsinlägg i specifika trådar i kurserna (se tabell 5.1 och tabellerna A.3, A.4, A.5). I HFPEM var
det relativt vanligt att ingen lärare deltog i en tråd medan detta var
mycket ovanligt i RDA. De som skapade flest diskussionsinlägg i diskussionsforumen i de två kurserna var lärare och de mest aktiva kursdeltagarna i HPFEM hade totalt skapat betydligt färre diskussionsinlägg än vad de mest aktiva i RDA hade (se avsnitt 5.3.2 och tabell A.2).
Diskussionsinläggen i kurserna bestod till stor del av triggande respektive drivande frågor och sluten respektive öppnande respons (se avsnitt
5.3.3). Dessutom innehöll de ibland olika former av socialiseringsinteraktion, bland annat i form av hälsningar eller tack (se avsnitt 5.3.4).
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Aktivitet i specifika trådar

Över 80 % av de aktiva kursdeltagarna i diskussionsforumet i HPFEM
bidrog med diskussionsinlägg inom de administrativa trådarna medan
det i RDA var under 25 % av alla kursdeltagare som gjorde detta (se tabell 5.1, tabell A.1). I RDA bidrog istället nära 90 % av kursdeltagarna
med diskussionsinlägg i kursinnehållstrådarna medan det i HPFEM var
under en tredjedel av kursdeltagarna som gjorde detta. I återkopplingstrådarna var det mindre än 10 % av de aktiva kursdeltagarna i HPFEM
som skapat inlägg och i RDA var det en tredjedel.
Generellt sett har få individer skapat diskussionsinlägg i specifika diskussionstrådar i de båda kurserna, i snitt drygt två användare per tråd
(se tabell 5.1, tabeller A.3, A.4, A.5). Diskussionsinläggen i en tråd i
RDA var i allmänhet skapade av en kursdeltagare och en lärare. I HPFEM var det däremot relativt vanligt att ingen lärare skapat ett diskussionsinlägg i en given tråd. Som mest hade totalt 19 olika användare i HPFEM skapat diskussionsinlägg i samma tråd (en administrativ
tråd) och för RDA var det maximala antalet sju användare (en kursinnehållstråd). Generellt sett var det något fler användare som hade skapat
ett diskussionsinlägg i en specifik tråd av kategorin kursinnehållstråd
än i trådar av de andra kategorierna.
I diskussionsforumet för RDA redovisades även det totala antalet visningar per diskussionstråd och i snitt hade en diskussionstråd visats
mellan 20 och 25 gånger (se tabeller A.3, A.4, A.5). Generellt sett hade
de administrativa trådarna visats fler gånger än de andra kategorierna.

5.3.2

Mest aktiva användare och lärares rollfördelning

De mest aktiva användarna av diskussionsforumen i både HPFEM och
RDA var lärare och i RDA hade de skapat fler diskussionsinlägg vardera än motsvarande lärare i HPFEM (se tabell A.2). I HPFEM framträdde det att vissa lärare tog på sig en viss roll då de framförallt
skapade diskussionsinlägg i de administrativa trådarna eller i kursinnehållstrådarna och de flesta lärarna var ungefär lika aktiva i diskussionsforumet. I RDA var det framförallt två lärare som deltog aktivt i
diskussionsforumet och ingen tydlig rollfördelning kunde urskiljas.
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De kursdeltagare som använde diskussionsforumet i RDA hade i allmänhet skapat fler diskussionsinlägg än de som var aktiva i diskussionsforumet i HPFEM (se tabell A.2). Skillnaden i aktivitet hos de
mest aktiva kursdeltagarna i HPFEM respektive RDA var dessutom
stor, som mest åtta respektive 26 inlägg. Den mest aktiva i RDA hade
varit aktiv i ett flertal olika diskussionstrådar som hen många gånger initierat och drivit interaktionen i genom att ställa frågor. I kontrast till detta hade kursdeltagaren med näst flest inlägg i RDA, 24
inlägg, huvudsakligen skapat diskussionsinlägg i en enda tråd, RDAK26, även dessa framförallt i form av frågor. Båda kursdeltagarna var
framförallt aktiva i kursinnehållstrådarna. De mest aktiva kursdeltagarna i HPFEM hade ofta initierat en tråd, många gånger administrativa
trådar eller kursinnehållstrådar och ställde nästan uteslutande frågor.

5.3.3

Karaktären av frågor, svar och respons

Användarna av diskussionsforumen var inte konsekventa med hur de
utnyttjade de olika tekniska möjligheterna som erbjöds i diskussionsforumen (se kapitel 4 för beskrivning) för att ställa frågor respektive
besvara frågor i de båda kurserna. Det vill säga i HPFEM användes
svar på startinlägg och kommentarer på svar på startinlägg både för att besvara frågor och för att ställa frågor. I RDA användes svar från lärare
respektive svar från kursdeltagare mer konsekvent men i diskussionsinläggen av formen skapad diskussion och dess kommentarer både besvarades frågor och ställdes frågor. Av den anledningen gjordes istället
en indelning av diskussionsinläggen som frågor respektive svar och respons. Svar är ett diskussionsinlägg som besvarar en fråga och respons
avser diskussionsinlägg som är en respons på ett inlägg som innehåller en fråga men som inte nödvändigtvis besvarar frågan (se tabell 5.2).
Det uppdagades även att frågorna var antingen triggande eller drivande
och att respons var antingen sluten eller öppnande.
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Tabell 5.2: Definitioner av fråga, svar, respons, triggande fråga, drivande
fråga, sluten respons och öppnande respons i korthet.

Fråga
Svar
Respons
Presentation av ett Besvarar en fråga, er- Respons på en fråproblem eller fråga, bjuder en lösning el- ga, måste inte erbjuvädjan om hjälp
ler stöd för att lösa da en lösning eller
ett problem
stöd för att lösa ett
problem
Triggande fråga

Drivande fråga

Sluten respons

Öppnande
respons
Presentation
Fråga som dri- Respons som Respons som
av ett nytt pro- ver interaktio- inte uppmunt- öppnar
upp
blem, en fråga nen om ett pro- rar till mer för ännu mer
om en sak som blem vidare
interaktion
interaktion,
inte
tidigare
exempelvis
diskuterats
med motfrågor
Frågor och svar
Diskussionsinlägg från trådar av kategorierna administrativa trådar och
kursinnehållstrådar kategoriserades som frågor respektive svar (se tabell
5.2). Diskussionsinläggen i återkopplingstrådarna bestod till stor del av
påståenden och blev således inte kategoriserade som frågor eller svar.
Till frågor räknades alla diskussionsinlägg där ett problem i någon
form framställdes som författaren av inlägget bad om hjälp med. Det
vill säga en fråga behövde inte nödvändigtvis vara skriven som en fråga, innehålla frågeord och/eller avslutas med ett frågetecken. Motfrågor för att få ett förtydligande av en ställd fråga räknades inte in i kategorin frågor (de räknades in i respons se nedan). Till svar räknades all
respons på en ställd fråga som erbjöd stöd för att lösa problemet. Svar
kunde inkludera motfrågor men innehöll i dessa fall även ett förslag på
en lösning för att det skulle räknas som ett svar. Utöver frågor och svar
förekom således även inlägg i form av motfrågor och inlägg bestående
av enbart någon form av socialiseringsinteraktion (se avsnitt 5.3.4).
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Över hälften av alla diskussionsinlägg i de administrativa trådarna i HPFEM bestod av frågor medan drygt en femtedel av alla diskussionsinlägg var svar (se tabell A.6). I RDA var istället en högre andel av
diskussionsinläggen i de administrativa trådarna svar än vad som var
frågor. Det var huvudsakligen lärare som hade besvarat frågorna i kursernas administrativa trådar, i HPFEM var det dock strax över en femtedel av alla svar som hade författats av en kursdeltagare (i RDA var
inga svar givna av en kursdeltagare).
Bland kursinnehållstrådarna i HPFEM var det ungefär hälften av alla
diskussionsinlägg som bestod av frågor och drygt en tredjedel av alla
diskussionsinlägg var svar (se tabell A.6). I RDA:s kursinnehållstrådar
var det exakt lika många diskussionsinlägg som var frågor respektive
svar. Majoriteten av alla svar i de båda kurserna var givna av en lärare, över 65 %, men i RDA var det en något högre andel svar som var
författade av en kursdeltagare än vad det var i HPFEM.
Triggande och drivande frågor
Diskussionsinläggen som kategoriserades som frågor i kursinnehållstrådarna kodades även utifrån huruvida de triggade ny interaktion eller drev interaktionen vidare (se tabell 5.2). Alla frågor kategoriserades som antingen triggande eller drivande. Triggande frågor var de frågor
som startade en ny interaktion om ett nytt problem. Alla startinlägg i
diskussionstrådarna var triggande och därutöver förekom även andra
fall där nya frågor ställdes i existerande diskussionstrådar som förde
diskussionen åt ett nytt håll och även dessa omfattas av de triggande
frågorna. De drivande frågorna bestod av följdfrågor på svar som förde
en pågående diskussion vidare. I tabell 5.3 presenteras exempel.
Frågornas karaktär i de två kursernas kursinnehållstrådar skiljde sig åt
en del. I HPFEM var det en överhängande del av alla frågor som var
triggande, nästan 80 % av alla frågor, och av dessa var det bara drygt
hälften som var startinlägg till en diskussionstråd (se tabell A.7). Frågorna i RDA bestod, i kontrast till detta, till drygt hälften av drivande
frågor, 53,4 %, och hela 85,2 % av alla triggande frågor i RDA var skapade som startinlägg. I HPFEM användes med andra ord redan befintliga
diskussionstrådar för att ställa nya frågor medan detta gjordes i relativt
liten utsträckning i diskussionsforumet i RDA.
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Sluten och öppnande respons
Alla svar och motfrågor på frågor inberäknades i de diskussionsinlägg
i kursinnehållstrådarna som benämndes respons. Responsen var sluten alternativt öppnande där sluten respons syftar på svar som inte uppmuntrade till ytterligare diskussion medan öppnande respons gjorde just detta (se tabell 5.2). Därav var motfrågor alltid öppnande respons och även
svar som innehöll motfrågor inkluderas i denna kategori. Öppnande respons kunde även bestå av svar där den som skrivit svaret uttryckte sig
osäkerhet och sökte andras bekräftelse av att det presenterade svaret
var korrekt. Gemensamt för all öppnande respons var att de på något sätt
uppmanade till mer interaktion medan den slutna inte gjorde detta. I
tabell 5.3 presenteras exempel på sluten- respektive öppnande respons.
Både responsen i kursinnehållstrådarna i HPFEM och RDA utgjordes till
stor del av sluten respons, 72,2 % respektive 81,4 % av all respons (se
tabell A.7). I HPFEM var en något högre andel av respons ifrån lärare öppnande jämfört med den från kursdeltagare medan det motsatta
var sant för RDA. Här ska dock påpekas att antalet inlägg i HPFEM
skapade av kursdeltagare som kategoriserades som respons var lågt.
Obesvarade frågor
De frågor som inte följdes av någon slags respons har kodats som obesvarade. För att en fråga ska anses vara besvarad krävs enbart att ett diskussionsinlägg har skapats som respons på den specifika frågan. Därmed
innebar det inte nödvändigtvis att alla besvarade frågor hade fått en respons som löste problemet som presenterades i frågan. Även respons i
form av motfrågor omfattades av besvarande respons. Således räknas det
sjätte diskussionsinlägget i tabell 5.3 som besvarad. Dessutom kunde
en respons besvara flera olika frågor i en tråd ifall frågorna presenterade
samma problematik.
Den ojämna fördelning mellan antalet frågor och svar i de administrativa
trådarna i HPFEM som påpekades ovan speglades även av att nästan
hälften av frågorna var obesvarade (se tabell A.6). Det ska dock tilläggas
att en stor del av frågorna inom de administrativa trådarna i HPFEM var
lika varandra och tog upp samma problematik vilket innebar att vissa
frågor hade besvarats i andra diskussionstrådar. I RDA fanns det inga
obesvarade frågor inom de administrativa trådarna. Däremot existerade
det ett fåtal obesvarade frågor inom kursinnehållstrådarna för RDA. Detta
till trots att antalet svar och frågor var exakt lika. Andelen obesvarade
frågor i kursinnehållstrådarna i HPFEM var dock betydligt högre.
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Tabell 5.3: Exempel på olika sorters frågor, svar och respons. Utdragen
kommer ifrån diskussionstråden HPFEM-K16.

Startinlägg

Triggande
fråga

Svar, 2:a inlägget, lärare

Sluten respons

Följdfråga,
3:e inlägget, samma
kursdeltagare
Fråga, 6:e
inlägget, ny
kursdeltagare
Motfråga,
7:e inlägget, lärare

Drivande
fråga

5.3.4

Triggande
fråga

(...) När jag (...) så får jag ett felmeddelande som säger (...). (...) Och vart ska (...)
adderas till koden? Är det inuti slingan?
Tack så mycket
(...) du kan beräkna (...) i slutet av koden.
(...) är inte definierad för att du förväntas definiera den. Du kan titta på hur dessa markerade regioner är identifierade och
skriva uttrycket för (...). (...)
(...). Tack för ditt svar. Jag svarar nu rätt på
första frågan. I den andra frågan kan jag
inte hitta parametern (...) i min kod. Ska
jag definiera den och (...) själv? Om ja, kan
du skicka några relaterade exempel? (...)
Trots att jag (...) kan jag fortfarande inte
beräkna (...).

Öppnande
respons

(...) hur definierade du (...)? vilket felmeddelande får du? (...)

Socialiseringsinteraktion

Diskussionsinläggen i både HPFEM och RDA innehöll även olika former av socialiseringsinteraktion i form av inledande och avslutande hälsningar, riktade diskussionsinlägg mot en specifik person och uppvisandet av tacksamhet i form av ”tack i förväg” respektive ”tack för hjälpen”. Dessutom förekom vissa diskussionsinlägg som enbart bestod
av socialiseringsinteraktion i de två kursernas diskussionsforum. I HPFEM var det vanligare förekommande med olika former av socialiseringsinteraktion i diskussionsinläggen än vad det var i RDA.
Hälsningar
Starthälsningar förekom i form av ”hej” (engelska ”hi”, ”hello”) och
”käre” (engelska ”dear”). Avslutningshälsningar förekom i form av ”hälsningar” (engelska ”best”, ”regards”), ”tack i förväg” (engelska ”thanks
in advance”, ”thanks”, ”cheers”) och i form av att individen skrivit under diskussionsinlägget med sitt användarnamn eller namn.
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I HPFEM var det relativt vanligt förekommande att diskussionsinläggen inleddes och avslutades med en hälsning, ungefär hälften av alla
diskussionsinlägg hade någon form av hälsning (se tabell A.8). Andelen diskussionsinlägg med en hälsning i RDA var betydligt lägre, strax
över 10 % av alla diskussionsinlägg. I RDA var det framförallt ”tack
i förväg” som utgjorde avslutningshälsningarna medan det i HPFEM
var betydligt vanligare med någon form av ”hej då”. Det var i stort
sett lika stora andelar av diskussionsinläggen i kategorierna av trådar i HPFEM som innehöll någon form av hälsning medan det i RDA
framförallt förekom i inlägg i återkopplingstrådarna. Även i HPFEM var
det dock en högre andel av diskussionsinläggen i återkopplingstrådarna
som innehöll en hälsning.
Riktade diskussionsinlägg
Ett diskussionsinlägg ansågs riktat ifall det innehöll en annan persons
användarnamn eller namn, exempelvis ”Hej Sx” (där Sx symboliserar
koden för en person, x står för ett tal). Det förekom även fall där en
individ vände sig till gruppen, ”Hej alla”, eller där en person indirekt
riktade sin respons mot en person, genom att exempelvis besvara en
fråga, men detta avspeglas inte av de riktade diskussionsinläggen.
Mindre än en femtedel av diskussionsinläggen i kurserna var riktade (se tabell A.8). I RDA var det framförallt kursinnehållstrådarna som
innehöll riktade diskussionsinlägg och för HPFEM var det huvudsakligen förekommande inom kursinnehållstrådarna och de administrativa
trådarna. Alla diskussionsinlägg som var riktade var skapade som någon slags respons på en annan persons diskussionsinlägg. Det vill säga
användarna riktade inte sina diskussionsinlägg till specifika personer
såvida personen inte hade uttalat sig i den aktuella tråden tidigare.
Uppvisad tacksamhet
I diskussionstrådarna i kurserna uppvisade kursdeltagarna i vissa fall
tacksamhet innan de hade fått ett svar och/eller efter de fått ett svar i
form av ”tack” eller ”tack för hjälpen”, tack efter hjälp, och i form av tack
i förskott (engelska ”thanks”, ”thanks in advance”). Observera att enbart inlägg där det uttryckligen förekom ett uttalat tack omfattas. Det
har inte tagits hänsyn till indirekta uttryck av tacksamhet.
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Ungefär en fjärdedel av alla diskussionsinlägg i både HPFEM och RDA
innehöll någon form av tack (se tabell A.8). I RDA var de flesta tack efter hjälp medan det i HPFEM var vanligast med tack i förväg. I återkopplingstrådarna var det framförallt lärare som tackat kursdeltagare som
har givit återkoppling på kurserna och i de övriga diskussionstrådarna var det framförallt kursdeltagare som uttryckte tacksamhet.
Diskussionsinlägg bestående av enbart socialiseringsinteraktion
De diskussionsinlägg som varken lyfte fram någon form av problematik eller var en respons innehöll enbart socialiseringsinteraktion. Detta
förekom till största del i form av tack efter hjälp. I både HPFEM och
RDA var det relativt låga andelar av diskussionsinläggen som bara innehöll någon form av socialiseringsinteraktion, 4,4 % respektive 10,3 %
(se tabell A.8).

5.3.5

Kod, felmeddelanden, bilder och länkar

Diskussionstrådarna innehöll i vissa fall även kod eller felmeddelanden som hanterades som vanlig text av diskussionsforumen och bilder
av exempelvis kod och länkar till andra hemsidor. I både HPFEM och
RDA presenterades kod i form av text i framförallt diskussionsinläggen i kursinnehållstrådarna (se tabell A.9). Även felmeddelanden som
uppstått vid körning av koden förekom i diskussionsinläggen, speciellt i RDA. I HPFEM fanns fler felmeddelanden presenterade i de administrativa trådarna än i kursinnehållstrådarna. Bilder och länkar till andra
hemsidor förekom framförallt i diskussionsforumet i HPFEM.
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Diskussionstrådarnas karaktär

Diskussionstrådarna i kurserna bestod generellt sett av relativt få diskussionsinlägg och i HPFEM var det ganska vanligt att trådarna bara
hade ett enda diskussionsinlägg något som inte förekom i RDA (se avsnitt 5.4.1, se tabellerna A.3, A.4, A.5). Kursinnehållstrådarna i HPFEM
karaktäriserades av att de många gånger bestod av dialoger till skillnad
från diskussioner vilket var vanligare i RDA (se avsnitt 5.4.2). De administrativa trådarna i HPFEM initierades ofta av en kursdeltagare som
beskrev ett problem vilket följdes av att andra kursdeltagare uttryckte
att de hade samma eller liknande problem. Ibland följdes detta även
av ett svar från lärare men det var inte alltid som det löste problemet.
Se bilaga A, specifikt tabellerna A.3, A.4 och A.5, för data och illustrationerna i bilaga B.

5.4.1

Antal diskussionsinlägg i trådarna

Generellt sett bestod diskussionstrådarna i både HPFEM och RDA av
relativt få diskussionsinlägg, färre än fem inlägg (se tabellerna A.3, A.4
och A.5). Trådar bestående av ett diskussionsinlägg förekom i HPFEM
medan alla trådar i RDA bestod av minst två inlägg. I HPFEM var den
längsta tråden i diskussionsforumet en administrativ tråd som bestod
av 26 inlägg. En kursinnehållstråd i RDA bestod av flest diskussionsinlägg i kursen, 49 inlägg (RDA-K26). Denna tråd särskiljde sig dock
mycket från de övriga trådarna i kursen och den med näst flest diskussionsinlägg hade elva inlägg.
Antalet diskussionsinlägg i återkopplingstrådarna i kurserna var ganska jämnt, många gånger mellan två och tre inlägg per tråd (se tabell
A.4). För kursinnehållstrådarna i HPFEM var antalet diskussionsinlägg
mer ojämnt fördelade över de olika trådarna (se tabell A.5). När det
bortsågs från den längsta tråden i RDA bestod kursinnehållstrådarna av
ett relativt jämnt antal diskussionsinlägg i kursen och de administrativa
trådarna bestod också av ett jämnt antal (se tabell A.3). I diskussionsforumet i HPFEM fanns det ett antal administrativa trådar som bestod av
många inlägg men den stora majoriteten bestod av relativt få inlägg.
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Kursinnehållstrådarnas interaktionsmönster

Många av kursinnehållstrådarna i HPFEM bestod av ett flertal dialoger
som följde på varandra till skillnad från av diskussioner vilket var vanligare förekommande i RDA. Där diskussion syftar på ett längre utbyte
av diskussionsinlägg mellan personer där inläggen följer på varandra
medan dialoger syftar på ett diskussionsinlägg som följs av ett inlägg
och att interaktionen sedan tar slut. Detta illustreras delvis av indelningen i triggande respektive drivande frågor och sluten respektive öppnande respons (se avsnitt 5.3.3) men har även illustrerats som i figur 5.2.

(a) HPFEM-K14.

(b) RDA-K36.

Figur 5.2: Exempel på illustration av kursinnehållstrådarna. Alla illustrationer finns i bilaga B.

Varje pratbubbla i figur 5.2 illustrerar ett diskussionsinlägg och de är
placerade ovanifrån och ner i tidsordningen som diskussionsinläggen
skapades. I pratbubblan står koden för den kursdeltagare eller lärare
som har skrivit inlägget, ifall texten är fetmarkerad är det en lärare
som har författat diskussionsinlägget och annars är det en kursdeltagare. Pratbubblans pil pekar på det högra hörnet av det inlägg i diskussionen som det är en respons på och alla diskussionsinlägg som
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inte är en respons på något tidigare inlägg står längst till vänster och
har sin pil pekandes åt vänster. Alla diskussionsinlägg som innehåller
en fråga (frågor och motfrågor) har grå bakgrund och svar (sluten- respektive öppnande respons) har vit bakgrund. Både frågor och svar har
svart ram. Inlägg som enbart består av socialiseringsinteraktion (huvudsakligen ”tack för hjälpen”) har vit bakgrund och grå ram och inlägg
som innehåller både en följdfråga och ett ”tack för hjälpen” har grå
bakgrund och grå ram. En svart, tjock pil pekandes åt höger från ett
svar indikerar att det är en öppnande respons.
För figur 5.2a innebär detta att diskussionstråden HPFEM-K14 inleddes med en triggande fråga (en hur fråga i detta fall) av en kursdeltagare (HPFEM-S62) som besvarades av en öppnande respons av en lärare (HPFEM-TA2) vilken följdes av en drivande följdfråga av kursdeltagaren (HPFEM-S62). Dessutom besvarade en kursdeltagare (HPFEMS85) den inledande triggande frågan vilken också bemötes med en drivande följdfråga (HPFEM-S62) som i sin tur följdes av en motfråga (öppnande respons) av läraren (HPFEM-TA2). Efter det tog interaktionerna
mellan dem slut och istället ställdes en ny triggande fråga (HPFEM-S30)
vilken besvarades med en sluten respons (HPFEM-TA2). I figur 5.2a kan
man därmed utläsa att fem separata dialoger förekom i diskussionstråden. En sak som utmärker sig i denna tråd är pratbubblan för HPFEMS30 vars ram är streckad. Den streckade pratbubblan indikerar att detta diskussionsinlägg förekom ordagrant i tre olika diskussionstrådar.
Ur figur 5.2b kan man utläsa att det i tråden RDA-K36 uppstod en
diskussion mellan en kursdeltagare (RDA-S18), som initierade interaktionen med en triggande fråga, och en lärare (RDA-I3), som besvarade
frågan med sluten respons.
Ur bilderna i bilaga B kan man utläsa att diskussionstrådarna i HPFEM
till stor del bestod av ett flertal dialoger. I enstaka fall, bland annat för
tråd HPFEM-K22, skapades en diskussion i diskussionstråden. Kursinnehållstrådarna i RDA skiljde sig i sin struktur ifrån de i HPFEM, det
uppstod diskussioner. Diskussionerna i RDA bestod ofta av ett utbyte
mellan två personer medan dialogerna i HPFEM i vissa fall initierades
av olika personer i samma tråd. Således var det relativt vanligt att en
kursdeltagare i HPFEM använde sig av redan existerande diskussionstrådar för att initiera interaktion medan detta var ovanligt i RDA.
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Exempel från RDA, kursdeltagares samarbete för att lösa en uppgift
Bland kursinnehållstrådarna i RDA var det en tråd som särskiljde sig
från de övriga, RDA-K26, i och med att den bestod av ovanligt många
diskussionsinlägg. I början av tråden gavs återkoppling av kursdeltagare på en uppgift till vilken de hade hittat fel i uppgiftsbeskrivningen,
sedan fick tråden en ny vändning då en kursdeltagare ställde en hur
fråga. Efter det bildades en diskussion mellan framförallt tre kursdeltagare varav två, RDA-S2 och RDA-S3, ville ha hjälp med uppgiften och
en tredje, RDA-S9, försökte hjälpa till utan att lyckas. I diskussionen var
det framförallt RDA-S3 som drev vidare interaktionen medan RDA-S2
inflikade ibland och RDA-S9 besvarade RDA-S3:s frågor. RDA-S3 höll
inte med om den lösning som RDA-S9 givit och beskrev utförligt sina
resonemang medan RDA-S9 höll sig kortfattad. Efter ett tag, när diskussionen mellan RDA-S3 och RDA-S9 hade avstannat, besvarade en
ny kursdeltagare frågan men inte heller detta svar löste enligt RDA-S3
problemet. Tillslut besvarade en lärare frågan med ett kort svar och
både RDA-S2 och RDA-S3 svarade att det löste problemet.
Under denna interaktion bestod RDA-S2:s bidrag till stor del av social
interaktion med RDA-S3 där hen visade att ”vi två har samma problem” och byggde på så vis en social samhörighet med RDA-S3. RDAS3 å andra sidan använde till viss del socialiseringsinteraktion men höll
sig för det mesta till att försöka lösa problemet. Efter att RDA-S2 och
RDA-S3 fick sitt problem besvarat av läraren följde en ny triggande fråga av en ny kursdeltagare till diskussionstråden, RDA-S4. Denna fråga
besvarades sedan utförligt av RDA-S3 i ett flertal diskussionsinlägg.
Det som framförallt särskiljde denna tråd ifrån de andra var att det
verkligen blev en diskussion mellan några kursdeltagare som försökte
lösa samma problem men precis som i många av de andra trådarna
var det tillslut en lärare som presenterade lösningen på problemet.
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5.5

Resultat från riktade innehållsanalysen

Nedanstående resultat är ifrån den riktade innehållsanalysen som utfördes med bakgrund i lärandeteorin undersökande gemenskap (CoI, engelska Community of Inquiry, se kapitel 2). De diskussionstrådar som
utifrån den konventionella innehållsanalysen kategoriserades som kursinnehållstrådar analyserades även utifrån en riktad innehållsanalys med
koder skapade utifrån kategorierna till kognitiv, social respektive lärarnärvaro från lärandeteorin undersökande gemenskap. Lärarnärvaro i form
av utformning av undervisning och organisation förekom även i återkopplingstrådarna och i de administrativa trådarna i kurserna och därmed kodades även dessa diskussionstrådar utifrån denna underkategori till
lärarnärvaro (se avsnitt 5.5.4). I kursinnehållstrådarna var den kognitiva
närvaron i stor utsträckning av de lägre nivåerna i de båda kurserna och den vanligaste formen av social närvaro var interaktiv (se tabell
A.10). Dessutom var det framförallt lärarna i kurserna som uppvisade
lärarnärvaro, framförallt i form av direkta instruktioner.
I tabellerna 5.5, 5.7 och 5.9 presenteras exempel på diskussionsinlägg
från kurserna som har kategoriserats som en specifik kategori.

5.5.1

Kognitiv närvaro

Endast diskussionsinlägg skapade av kursdeltagare ansågs visa tecken
på kognitiv närvaro. Detta då den kognitiva närvaron är ett sätt att belysa
möjligheten för en lärande att skapa mening ur kommunikation med
andra (se Garrison m. fl., 2001). Under kodningen framkom att kognitiv närvaro i vissa fall behövde kodas dubbelt (se tabell A.10). Det vill
säga, vissa diskussionsinlägg visade tecken på två olika kategorier av
kognitiv närvaro. Vanligast förekommande var dubbelkodning av utlösande händelse och undersökande.
Tabell 5.4: Definitioner av kategorierna i kognitiv närvaro i korthet.

Utlösande
Undersökande
Nytt problem, Idé eller tanke
initierar inter- med osäkerhet
aktionskedja
om korrekthet

Integrerande
Upplösning
Påbyggnad på Test av en
annan persons presenterad
idé
lösning

KAPITEL 5. RESULTAT

77

Utlösande händelse
Diskussionsinlägg som var skapade för att initiera ny interaktion har
kodats som utlösande händelse. Således har alla startinlägg kodats som
utlösande händelse då dessa rimligtvis skapades i syfte att initiera en interaktion och dessutom var alla startinlägg skapade av kursdeltagare i
kursinnehållstrådarna. Även andra diskussionsinlägg ansågs vara utlösande ifall de inte var en respons på tidigare meddelanden utan istället
initierade ny interaktion. De diskussionsinlägg som i den konventionella innehållsanalysen kategoriserades som triggande frågor var således
till överhängande del samma som de diskussionsinlägg som kategoriserades som utlösande händelse men inte alltid. Det som skiljde en utlösande händelse från triggande fråga var att en triggande fråga triggade
en ny interaktionskedja medan en utlösande händelse var ett meddelande där ett nytt problem presenterades. Ett meddelande kunde vara
en drivande fråga samtidigt som den var en utlösande händelse ifall diskussionsinlägget följde av tidigare diskussionsinlägg samtidigt som
ett nytt problem presenterades i diskussionsinlägget. Det bör påpekas
att den utlösande händelsen blev utlösande i egenskap av att den utlöste
interaktion. Därav är den inte utlösande i den bemärkelsen att händelsen fick en kursdeltagaren att skapa inlägget även om denna händelse
i viss mån synliggjordes i diskussionsinläggen.
Undersökande
Undersökande diskussionsinlägg bestod antingen av en presentation av
ny information för att lösa ett problem eller av någon form av resonemang och försvar av en idé eller tanke till en lösning på ett problem.
Många diskussionsinlägg som kategoriserades som utlösande händelse
innehöll även en presentation av hur en person hade gått tillväga. För
att ett sådant diskussionsinlägg skulle dubbelkodas som undersökande
krävdes att presentationen i diskussionsinlägget innefattade en idé om
vad personen ifråga trodde var en lösning på problemet. Svar och lösningar på problem som saknade någon form av osäkerhet beträffande
svaret eller lösningens korrekthet omfattades inte av de undersökande
diskussionsinläggen.
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Integrerande
Det som särskiljde diskussionsinlägg som kodades som integrerande
var att kursdeltagaren i meddelandet byggt sitt uttalande på någoneller några andras tidigare uttalanden. I diskussionsinläggen av denna karaktär var det tydligt att kursdeltagaren hade tagit till sig av en
annan persons idé eller tanke och försökt applicera den för att komma
fram till en lösning på problemet. Många gånger hade kursdeltagaren
antingen citerat uttalandet eller specificerat vems uttalande hen uttalat sig om men bara för att en kursdeltagare hade citerat en annans
inlägg eller använt en annans användarnamn eller namn behövde det
inte nödvändigtvis innebära att diskussionsinlägget var integrerande.
Upplösning
För att ett diskussionsinlägg skulle bli kodat som del av upplösning
krävdes att det i diskussionsinlägget var tydligt att en presenterad lösning testades i någon form av tankeexperiment eller dylikt och att detta test framgick i inlägget. Således var ett ”tack för hjälpen, nu fungerar
det” inte tillräckligt för att räknas som upplösning eftersom testandet
av lösningen inte synliggjordes i diskussionstråden. Under kodningen
framkom att inga diskussionsinlägg i varken HPFEM eller RDA kunde
anses vara av kategorin upplösning. Detta då det saknades diskussionsinlägg i kurserna där en presenterad lösning tydligt testades.
Förekomsten av kognitiv närvaro
Diskussionsinläggen i de båda kurserna visade sällan tecken på högre
kognitiv närvaro (se tabell A.10). Mindre än 5 % av alla diskussionsinlägg i kurserna var integrerande och inga visade tecken på upplösning. I
HPFEM var det strax under hälften av alla diskussionsinlägg som saknade kognitiv närvaro och för RDA var det drygt 60 %. Nästan hälften
av diskussionsinläggen i HPFEM var utlösande händelse medan nästan
en femtedel av diskussionsinläggen i RDA var det. I båda kurserna var
ungefär en femtedel av diskussionsinläggen undersökande. För HPFEM
var det således vanligare att ett diskussionsinlägg visade tecken på att
vara en utlösande händelse än som undersökande medan det motsatta var
fallet för RDA.
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Tabell 5.5: Exempel på de olika kategorierna av kognitiv närvaro. Kx-y
står för kursinnehålls tråd x, diskussionsinlägg y i diskussionstråden.

HPFEM
Utlösande
händelse

K9-1: (...) jag
är förvirrad
över
detta
problem (...).
Hur gjorde
ni?
Undersökande K1-2: okej, i K14-3:
Ja,
den nyaste jag har tes(...) versio- tat
många
nen kunde vi saker,
som
inte (...)
du nämnde,
såhär också
(...)
Integrerande K16-10:
@TA2 säger
du att vi inte
behöver (...)?
Upplösning
Saknas
RDA
Utlösande
K3-1: Jag tror K10-1: Så här
händelse
inte att jag ser (...) ut
riktigt förstår (...) Behöver
konceptet
jag (...) Jag
helt (...)
förstår inte
vad som blir
fel. (...)
Undersökande K11-3:
(...) K26-13: Du
Jag tror att kanske ska
det är något testa att hålla
sånt här (...)
(...) distinkt.

Integrerande

Upplösning

K8-1:
(...)
kan ni snälla
erbjuda lite
hjälp för hur
man (...)?

K14-7: (...) jag
är fortfarande fast (...)
Har någon
fått en idé?

K28-4:
Jag
vet att (...)
Jag
förstår
inte (...)

K22-56: Jag
testade
att
(...)
Givet
detta,
hur
ska jag tolka
(...)

K58-1:
(...)
Enligt
mig
verkar tanken
vara
att vi (...). I
koden
har
jag (...)

K26-6:
(...)
Jag har slut
på idéer och
undrar om
jag kan få lite
hjälp.

K26-37: (...)
så jag vet inte
om det är en
slags bugg
(...)

K33-3: Tack,
jag
testade det här
(...). Samma
resultat.

K33-4:
Jag
kämpar också med det
här. För mig
verkar
det
som att det
är något fel
med (...)
K5-10 [Citat] K18-9: @I2: K25-5: För- K26-25: (...)
Ja exakt! Men Så något som står – (...) Ifall du (...)
(...) så varför (...)
skulle instruerar
så får du (...).
inte? Jag tror vara okej?
att skipa (...). Visst är det
(...)
Eller hur?
så att du inte
har (...)?
Saknas
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Social närvaro

Samtliga diskussionsinlägg i kursinnehållstrådarna kodades utifrån deras sociala närvaro. Det var inte helt ovanligt att ett och samma diskussionsinlägg visade tecken på flera olika underkategorier av social
närvaro, affektiv, interaktiv eller sammanhängande och således har vissa
diskussionsinlägg både dubbel- och trippelkodats (se tabell A.10).
I tabell 5.7 presenteras exempel på hur olika diskussionsinlägg har kategoriserats utifrån deras sociala närvaro.
Tabell 5.6: Definitioner av kategorierna i social närvaro i korthet.

Affektiva
Interaktiva
Sammanhängande
Känslouttryck eller Respons på en an- Uppvisad
samsjälvutlämnande, i nan persons inlägg
hörighet,
riktade
detta fall ej humor
inlägg
Affektiva uttryck
Till diskussionsinläggen som kodades som affektiva hör diskussionsinlägg där känsloyttringar förekom. Det handlade om diskussionsinlägg där författaren till inlägget använde känsloladdade ord (exempelvis svordomar), överdrivet många skiljetecken eller uttryckssymboler
(exempelvis ”:)”). Även självutlämnande diskussionsinlägg i form av
exempelvis ”jag är en noob” kodades som affektiva. Dessutom framkom det att vissa kursdeltagare i framförallt HPFEM gav uttryck för
en frustration för att de inte lyckades lösa ett problem i form av bland
annat ”jag lyckas fortfarande inte” och även dessa kodades som affektiva. Likaså omfattades klagomål och beröm av de affektiva inläggen.
Till de affektiva uttrycken hör vanligtvis även förekomsten av humoristiska uttryck. Under den riktade innehållsanalysen upptäcktes få humoristiska uttryck. Eftersom humor skiljer sig mellan olika kulturer (Nevo, Nevo & Yin, 2001) och eftersom kursdeltagarna i en xMOOC sannolikt kommer ifrån olika länder och kulturer skulle det kunna vara
så att uttryck för humor missades. För att påverkan av misstolkningar
av humoristiska uttryck skulle minimeras beslutades att ingen hänsyn
skulle tas för uttryck av humor vid kodningen. Således omfattas inte
uttryck för humor av den affektiva underkategorin av social närvaro.
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Interaktiva
Diskussionsinlägg ansågs vara interaktiva ifall de var en respons på en
tidigare persons diskussionsinlägg. Det kunde handla om att ett diskussionsinlägg var ett svar på ett tidigare, att det innehöll ett citat av
någon annan, uttryck av tacksamhet eller uttryck av enighet med någon annan och frågor riktade till specifika personer. Eftersom det under den konventionella innehållsanalysen framkom att de olika formerna
av diskussionsinlägg som var möjliga att skapa i respektive diskussionsforum inte användes på ett konsekvent sätt har de tekniska svarsoch kommentarsmöjligheterna inte haft någon betydelse för kodningen av interaktiva diskussionsinlägg. Således blev inga triggande frågor
kodade som interaktiva även om de ibland var skapade som exempelvis svar på startinlägg i HPFEM.
Sammanhängande
För att ett diskussionsinlägg skulle anses vara sammanhängande krävdes att diskussionsinlägget var riktat, det vill säga att det innehöll någon annan persons namn eller att gruppen nämndes eller adresserades i form av ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”kära alla” med mera. Även diskussionsinlägg bestående av enbart socialiseringsinteraktion som stöttade
bildandet av en gemenskap, exempelvis ”tack för hjälpen”, kodades
som sammanhängande. Ett sammanhängande diskussionsinlägg gav på
så sätt ett uttryck för en slags samhörighet och gemenskap mellan personerna i diskussionstrådarna.
Förekomsten av social närvaro
För HPFEM och RDA var det relativt få diskussionsinlägg som helt
saknade social närvaro (se tabell A.10). Drygt en fjärdedel av alla inlägg
i HPFEM var affektiva och de var nästan uteslutande skapade av kursdeltagare. För RDA var strax under en tredjedel av alla inlägg affektiva
och ett flertal av dem var skapade av lärare. Majoriteten av alla diskussionsinlägg i både HPFEM och RDA var interaktiva. Andelen diskussionsinlägg skapade av kursdeltagare som var interaktiva var lägre för
de båda kurserna än andelarna av det totala antalet men för HPFEM
var skillnaden betydligt större än för RDA och alla diskussionsinlägg
av lärare var interaktiva i kurserna. Strax över 40 % av alla diskussionsinlägg i respektive kurs var sammanhängande.
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Tabell 5.7: Exempel på de olika kategorierna av social närvaro. Kx-y
står för kursinnehålls tråd x, diskussionsinlägg y i diskussionstråden.

HPFEM
Affektivt

K1-1: (...) :)
(...)

Interaktivt

I allmänhet,
respons på
ett tidigare
meddelande.

Sammanhängande

K1-2: okej, i
(...) kunde vi
inte (...)

RDA
Affektivt

Interaktivt

Sammanhängande

K4-1:
(...)
Jag är en C#
utvecklare så
att lära sig
java är ingen
stor sak för
mig. (...)
I allmänhet,
respons på
ett tidigare
meddelande.

K8-3: Tack!! K14-1:
(...) K14-9:
(...)
Det fungerar Jag har testat varför har jag
nu.
flera gånger fel !!!!!!!!!!!!!!!
(...) Jag vill
lära mig.
K14-4:
Jag K22-2:
Det K28-3:
Hej
hade
ett är lite ore- du behöver
liknande
alistiskt att definiera (...)
problem och försöka med själv. (...)
var fast ett en så hög (...)
tag, (...)
K8-3: Tack!! K14-2: Kära K16-1: Kära
Det fungerar S62 (...)
alla (...)
nu.

K5-4:
Ok,
jag gör ett
försök, trots
att det inte
riktigt är mitt
expertområde.(...)
K3-2: Ja, ifall
våra (...) är
tillräckligt
väl synkroniserade så
(...)
K3-1: Först, K5-5:
@I2
påstår vi att tack! (...)
(...)

K25-6: Ah, ja K56-3: ahhprecis :) (...)
hh, nu bryts
(...)

K5-5: (...) [Ci- K21-6: Inte
tat] Ja exakt! en
du(...)
plicering.
Oändligt
många (...)
K10-4: Ugh
det var ett
dumt fel (...)
Fixat
nu,
tack!

K26-16: Jag
ber om ursäkt S9. I
ett
utbrott
av kulturell
chauvinism
ändrade min
webbläsare
ditt namn(...)
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Lärarnärvaro

Alla diskussionsinlägg i kursinnehållstrådarna kodades utifrån kategorierna till lärarnärvaro, utformning av undervisning och organisation, underlättande av diskurs och direkta instruktioner. I några fall visade diskussionsinlägg tecken på flera olika kategorier till lärarnärvaro och därav
blev de dubbel- respektive trippelkodade (se tabell A.10). Observera
att lärarnärvaro och närvaron av en lärare är två olika saker. Även kursdeltagare kan visa tecken på lärarnärvaro (T. Anderson m. fl., 2001) medan närvaro av en lärare syftar på att en lärare har varit aktiv i en specifik diskussionstråd.
I tabell 5.9 presenteras exempel på hur olika diskussionsinlägg har kategoriserats utifrån deras lärarnärvaro.
Tabell 5.8: Definitioner av kategorierna i lärarnärvaro i korthet.

Utformning av undervisning och organisation
Information om hur
saker ska göras i kursen

Underlättande av diskurs

Direkta instruktioner

Underlättar diskussion, uppmärksammar hur interaktion
fortskrider och uppmuntrar utveckling
av interaktionen

Instruktioner och information

Utformning av undervisning och organisation
Ett diskussionsinlägg räknades som utformning av undervisning och organisation ifall det i inlägget uttryckligen instruerades hur saker skulle
genomföras, exempelvis hur olika kursmaterial eller diskussionsforumet skulle användas. Det vill säga inte instruktioner kopplade direkt
till lärande av kursens ämnesinnehåll utan kopplade till genomförandet av kursen, logistiska och administrativa problem. I vissa fall skapade en person indirekt ett prejudikat för hur man skulle handla i kursen,
en lärare i HPFEM bad exempelvis en kursdeltagare skicka sin kod via
mejl, men i de fall då dessa var vaga och inte uttryckligen instruerade
kursdeltagarna att alltid handla på det sättet kategoriserades inläggen
inte som utformning av undervisning och organisation.
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Underlättande av diskurs
Till underkategorin underlättande av diskurs hörde diskussionsinlägg
som underlättade diskussionen. Det kunde handla om att de i inlägget
identifierades saker som deltagarna var eniga eller oeniga om, uppmuntran och erkännanden av andra personers bidrag, uppmuntran
till vidare diskussion och reflektioner kring hur diskussionen utvecklades. Även frågor ställda för att förtydliga en persons fråga eller problem kategoriserades som underlättande av diskurs. Frågor för att initiera diskussion var dock inte del av underlättande av diskurs och för att
en fråga skulle bli kodad som underlättande av diskurs krävdes att det
i diskussionsinlägget var tydligt att personen ville utveckla diskussionen.
Direkta instruktioner
Diskussionsinläggen som kategoriserades som direkta instruktioner bestod till stor del av instruktioner om hur man skulle göra för att lösa ett problem eller svar för att bidra med information för att öka en
persons förståelse. Till direkta instruktioner hör vanligtvis även presentation av ett ämne i syfte att skapa en diskussion men detta förekom
inte i de två observerade diskussionsforumen. Direkta instruktioner innefattade även diskussionsinlägg som hänvisade till andra informations källor och inlägg där diskussionen sammanfattades, det senare
var dock ovanligt i de två diskussionsforumen.
Förekomsten av lärarnärvaro
För både HPFEM och RDA var det ungefär hälften av alla diskussionsinlägg som saknade tecken på någon form av lärarnärvaro (se tabell
A.10). För diskussionsinlägg skapade av lärare var det dock mycket få
som helt saknade lärarnärvaro. Den absolut vanligaste formen av lärarnärvaro var direkta instruktioner i de båda kurserna. Bland diskussionsinlägg skapade av lärare var det över 80 % som var direkta instruktioner. I både HPFEM och RDA var det få diskussionsinlägg som visade
tecken på utformning av undervisning och organisation, under 6 %. Dessutom visade en relativt låg andel av inläggen tecken på underlättande
av diskurs, drygt en tiondel i HPFEM och en femtedel i RDA.
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Tabell 5.9: Exempel på olika kategorier av lärarnärvaro i kursinnehållstrådarna. Kx-y står för tråd x, inlägg y i diskussionstråden.

HPFEM
Utformning
av
undervisning och
organisation

K18-2: (...) du
kan
ändra
det manuellt
och
titta
på
förändringarna av
resultaten.

K22-4:
(...)
de lärande
förväntas
ändra (...) för
att observera
(...).

K22-6:
(...)
Nu går vi nära svaret och
jag vill inte
gå längre. Du
måste svara
på
frågan
själv!
K22-4: Hej,
kan du snälla
specificera
vilken
metod
du
använder?
(...)

K24-2:
(...)
För att svara på den
här
frågan
förväntas de
lärande (...)

Underlättande K1-3:
(...)
av diskurs
har fungerat
ganska bra,
men jag vet
inte om det
är
korrekt.
Om någon
vet, snälla låt
oss veta.
Direkta
K1-2:
okej,
instruktioner i nyaste (...)
kunde vi inte
(...)

K16-7:
(...)
hur definierade du (...)?
vilket fel får
du?

K16-12: (...)
jo, det är
det som du
måste göra!

K22-2:
(...)
det är lite
orealistiskt
(...) Kan du
testa att (...)
för att se vad
som händer?

K58-2: radien
är 2.0 men
du
sätter
0.1,
plus
du behöver
använda (...)

K18-9: @I2:
Så något som
(...)
skulle
vara okej?

K25-4:
(...)
Varför tror
du att den
skulle (...)?

K16-10:
@TA2 säger
du att vi inte
behöver (...)?

RDA
Utformning
av
undervisning och
organisation

K26-39: (...)
Känn dig fri
att (...) men
referera till
oss (...)
Underlättande K5-5: [Citat]
av diskurs
Ja,
exakt!
Men (...) så
varför inte?
Jag tror (...)

Direkta
instruktioner

K29-2: De alla (...) men
är den valda processen
korrekt (...)?
Kom ihåg att
(...)
K3-2: Ja, ifall K7-3: Relate- K10-2: Testa K20-5:
Ef(...). I själva rad tråd: (...) kanske
att tersom (...)
verket (...)
(...)
kan jag se två
typiska
fel
(...)
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Lärarnärvaro i de administrativa och återkopplingstrådarna

Även de administrativa trådarna och återkopplingstrådarna i HPFEM och
RDA visade ibland tecken på utformning av undervisning och organisation. I HPFEM förekom uppmaningar från lärare i återkopplingstrådarna
att inte skriva svar på uppgifter i diskussionsforumet. De administrativa trådarna i HPFEM innehöll diskussionsinlägg där lärarna instruerade kursdeltagarna om hur man kan göra för att kunna köra programmet i kursen på en lokal dator. I RDA uppvisades utformning av undervisning och organisation i de administrativa trådarna genom att lärare
instruerade kursdeltagare om hur de skulle använda diskussionsforumet och om hur kursmaterialet skulle publiceras under kursens gång.
Nästan 15 % av de respektive sorternas diskussionstrådar i kurserna
visade utformning av undervisning och organisation.
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Sammanfattning Den sociala interaktionens karaktär

Antalet aktiva kursdeltagare i diskussionsforumen var i kurserna lågt
relativt det totala antalet kursdeltagare i respektive kurs och det var
ännu färre kursdeltagare som använde diskussionsforumen för att få
hjälp att lära sig kursinnehållet. Diskussionstrådarna initierades av
kursdeltagare och frågorna som ställdes besvarades till stor del av lärarna i de båda kurserna. Andelen obesvarade frågor var högre för HPFEM än för RDA. Dessutom var det till stor del kursdeltagarna som
drev interaktionen vidare medan lärarna sällan gjorde detta.
Diskussionsforumen användes uteslutande för att antingen få hjälp
med en sak eller för att ge återkoppling på kurserna. Inga diskussionsinlägg skapades för att enbart stärka den sociala samhörigheten
i gruppen och på så vis gemenskapen. Det förekom dock olika former
av socialiseringsinteraktion kopplade till problemställningarna och återkopplingen på kurserna. Detta var vanligare i HPFEM än i RDA. Den
sociala närvaron tog framförallt uttryck som interaktiv men även andra
former förekom och det var vanligt att ett diskussionsinlägg uppvisade flera olika former av social närvaro.
I de fall där kursdeltagare ställde frågor kopplade till kursernas innehåll gjorde de det för att få hjälp med att lösa uppgifter och skriva
kod eller för att öka sin förståelse av kursinnehållet. Lärare och i vissa
fall kursdeltagare besvarade dessa frågor huvudsakligen med direkta
instruktioner genom att beskriva hur kursdeltagaren ifråga skulle gå
tillväga eller genom att erbjuda mer information om en sak för att öka
förståelsen. De högre nivåerna av kognitiv närvaro förekom mycket sällan och i HPFEM påbörjades ny interaktion om nya problem i högre
utsträckning än påbyggnad av pågående interaktion om ett problem.
I RDA förekom oftare en påbyggnad av tidigare idéer än en initiering
till ny interaktion i en befintlig diskussionstråd. Detta tog uttryck i
form av att diskussionstrådarna i HPFEM huvudsakligen bestod av
ett flertal dialoger (en fråga följt av ett svar) medan de i RDA bestod av
diskussioner (en upprepad interaktion mellan olika personer om samma ämne), ofta mellan två personer.

Kapitel 6
Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till främjande av lärande utifrån
tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Kapitlet avslutas med en redogörelse för implikationer och förslag till framtida xMOOCar, en presentation
av studiens begränsningar, förslag på framtida forskning och en slutsats.
Syftet med detta examensarbete var att undersöka den sociala interaktionens karaktär i asynkrona diskussionsforum i en xMOOC med självstyrd studietakt (HPFEM) respektive en lärarledd xMOOC (RDA) för att
få information om hur denna ter sig och hur diskussionsforumen används och skulle kunna användas för att främja lärande i xMOOCar.
Skillnaden mellan den sociala interaktionens karaktär i en xMOOC med
självstyrd studietakt relativt en lärarledd xMOOC visade sig inte vara
så stor i denna undersökning. Den sociala interaktionen bestod huvudsakligen av frågor från kursdeltagare där olika problem lyftes och svar
från lärare som instruerade eller informerade. Responsen uppmuntrade sällan till en vidareutveckling av interaktionen, den var ofta sluten
respons i form av direkta instruktioner och interaktionen var opersonlig och formell. I den lärarledda kursen bildades dock diskussioner om
kursinnehållet i högre grad än i kursen med självstyrd studietakt men
dessa omfattade många gånger endast en kursdeltagare och en lärare
där det var kursdeltagaren som drev interaktionen vidare genom att
ställa drivande frågor i form av följdfrågor på lärarens slutna respons. I
kursen med självstyrd studietakt var det istället vanligare förekommande med triggande frågor vilket även gestaltade sig som en hög andel
utlösande händelser från den riktade innehållsanalysen.
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6.1

Kursdeltagarnas intresse och motivation

Att läsa en xMOOC är helt frivilligt och det är kursdeltagaren själv
som söker sig till kursen. Detta tillsammans med det faktum att tidigare studier har visat att det bakomliggande motivet en kursdeltagare
ofta anger för att läsa en xMOOC är för att det är roligt och utmanande
(se Breslow m. fl., 2013; DeBoer m. fl., 2013; Kizilcec m. fl., 2013; Hew &
Cheung, 2014) tyder på att kursdeltagarna drivs av en inre motivation1
för att läsa kursen. Dessutom vet vi ifrån tidigare forskning att kursdeltagarna som deltar i diskussionsforumen ofta är aktiva även vad
gäller andra former av kursaktiviteter (se Kahan m. fl., 2017). Kursdeltagarna som är aktiva i diskussionsforumen har inte bara sökt sig till
kursen, de har även aktivt sökt sig till diskussionsforumen för att be
om hjälp eller för att hjälpa till vilket tyder på ett ännu större intresse.
Därav skulle jag vilja påstå att lärarna i en xMOOC har ett övertag
gentemot lärare i traditionell undervisning. De har nämligen möjligheten att interagera med kursdeltagare som verkligen har ett intresse
av att lära sig kursens ämnesinnehåll eller i alla fall delar av innehållet. Lärarna i en xMOOC är med andra ord inte nödgade att lägga ner
tid på att motivera för kursdeltagarna varför de ska lära sig ämnet.
Istället har lärarna möjlighet att fokusera på att lära ut och engagera
kursdeltagarna i interaktion i diskussionsforumen.

6.2

Lärarens roll i att stödja lärande

I dagsläget nyttjas diskussionsforumen av kursdeltagare för att ställa
frågor om kursinnehållet som sedan huvudsakligen besvaras av lärare i form av direkta instruktioner, instruktioner om ”gör så här” eller
information om ”så här är det”, sluten respons. Sällan använde lärarna
öppnande respons och när de gjorde detta var det till stor del i form
av frågor för att förtydliga en kursdeltagares fråga, inte för att i sig
uppmuntra till diskussion. Således är det tydligt från denna studie att
det existerar en underliggande syn på lärande i xMOOCar som över1

Inre motivation (engelska intrinsic motivation) driver beteenden som får en person
att känna sig kompetent och självbestämmande (Deci, 1975). ”...[P]ersoner verkar
engagera sig i den generella processen av att söka och bemästra utmaningar som är
optimala för dem.” (Översatt från engelska. Deci, 1975, s. 62)
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föring av kunskap vilket har konstaterats även tidigare (se Daniel, 2012;
Gaševic m. fl., 2014; Bates, 2015; Kovanović m. fl., 2018). Genom att instruera och informera, ge hela lösningen på ett problem, förloras möjligheten till ett konstruktivt utbyte av olika idéer och tankar eftersom
interaktionen ofta avstannar efter ett svar givits vilket var fallet i både denna studie och i en tidigare studie av Onah, Sinclair och Boyatt
(2014). Dessutom är det inte självklart att en person som får hjälp av
detta slag vid ett senare tillfälle på egenhand kan återupprepa förfarandet för att lösa ett liknande problem eftersom hen själv inte behövt
anstränga sig för att ta fram lösningen. Därtill synliggörs inte kursdeltagarens närmsta utvecklingszon (se Vygotskij, 1999) vilken kan vara
behjälplig för lärare vid utformningen av hens svar på frågan. Det är
inte heller alltid säkert att en kursdeltagares fråga verkligen förmedlar vad det är som kursdeltagaren ännu inte kan. Därför kan det vara
viktigt för lärare att ställa motfrågor för att synliggöra vad kursdeltagaren inte kan för att på så vis undvika missförstånd och säkerställa
att svaret verkligen hjälper kursdeltagaren i hens lärande.
Som konstaterats tidigare har kursdeltagarna på egen hand sökt sig
till både kursen och till diskussionsforumen och därav är deras samspelsform med diskussionsforumen en av verksamhet (se Illeris, 2007).
Detta innebär att kursdeltagarna är aktiva vilket enligt Illeris (2007) är
positivt för lärande. Instruktioner eller information är däremot en form
av förmedling vilken inte kräver att mottagaren är särskilt aktiv i interaktionen. Den slutna responsen engagerar inte kursdeltagarna i diskussioner och innebär även att den kognitiva närvaron blir låg eftersom det
inte krävs något resonerande eller någon integrering av olika idéer för
att bilda en lösning på ett problem. Att den kognitiva närvaron är låg har
även visat sig vara fallet i både denna studie och i tidigare studier (se
Kellogg m. fl., 2014; Kovanović m. fl., 2018). Således vore det troligtvis
av godo att i diskussionsforumen förflytta lärarnas fokus från att ge
lösningar på problem till att istället handla om att engagera kursdeltagare i interaktion där problem och förslag på lösningar diskuteras
och resoneras kring. Lärarens roll övergår då från att vara den som instruerar till att vara den som engagerar och driver diskussioner, från
lärarnärvaron direkta instruktioner till underlättande av diskurs.
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Samarbete och social anknytning

I denna studie framkom att det var en högre andel svar som var givna
av lärare i kursen med självstyrd studietakt än i den lärarledda kursen.
Eftersom det i en lärarledd kurs finns större möjligheter för interaktion
mellan kursdeltagare och lärare är detta resultat problematiskt. Det
indikerar att interaktionen mellan kursdeltagare har varit låg i kursen
vilket även var fallet för den lärarledda kursen. Detta visade sig även
under den riktade innehållsanalysen där andelen diskussionsinlägg skapade av kursdeltagare som kategoriserades som interaktiva var relativt
låg medan alla diskussionsinlägg av lärare visade denna kategori av
elementet social närvaro. I tidigare forskning har det konstaterats att
kursdeltagare vinner mer på att ställa frågor än på att besvara frågor
(se Brinton m. fl., 2016; Qiu m. fl., 2016) vilket skulle kunna vara en orsak till att antalet svar från kursdeltagare var lågt i de två kurserna
i denna studie. Andra studier har även visat att effektiviteten hos informationsutbytet är högre mellan kursdeltagare och lärare än mellan
två kursdeltagare (se Gillani m. fl., 2014; Zhang m. fl., 2016). De mest
aktiva användarnas beteende i denna studie skiljde sig från beteendet
som de mest aktiva kursdeltagarna har visat i tidigare studier. I denna
studie ställde de mest aktiva kursdeltagarna nästan uteslutande frågor
till skillnad från i tidigare studier där de framförallt besvarade frågor
(se Gillani m. fl., 2014; Chounta m. fl., 2015; Hecking m. fl., 2015; Zhang
m. fl., 2016). Således tog sällan kursdeltagarna i kurserna på sig rollen
av en lärare, de uppvisade sällan lärarnärvaro.
Samarbete med någon annan i xMOOCar har i en studie av DeBoer
m. fl. (2013) visat sig leda till högre resultat och därtill visar tidigare
forskning att de som är aktiva i diskussionsformen i högre utsträckning klarar kurserna och får bra resultat (se Kizilcec m. fl., 2013; Gillani
& Eynon, 2014; Qiu m. fl., 2016; Tseng m. fl., 2016; Kahan m. fl., 2017).
Således vore det bra ifall diskussionsforum i xMOOCar utgör en miljö
som möjliggör samarbete mellan kursdeltagarna med stöd från lärare.
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Det enda tillfälle då det förekom ett fortgående samarbete mellan kursdeltagare i de undersöka diskussionsforumen i denna studie och då
det till viss del uppvisades någon form av personlig anknytning mellan kursdeltagare var i den lärarledda kursen, i tråden RDA-K26. I denna diskussionstråd hade två kursdeltagare ett problem och den ena av
dem skapade vid ett flertal tillfällen diskussionsinlägg som huvudsakligen var socialiserande för att påpeka att de hade samma problem. I
övrigt var interaktionen i de båda kurserna för det mesta opersonlig
och socialiseringsinteraktionen som förekom var i form av god ton.
Att etablera återkommande social interaktion mellan kursdeltagare och
lärare i xMOOCar är en utmaning. Speciellt i xMOOCar med självstyrd
studietakt eftersom kursdeltagarna i en sådan kurs vid samma tidpunkt
kan befinna sig i olika faser av kursen (se Andersen m. fl., 2014). En av
utmaningarna är det höga antalet kursdeltagare i en xMOOC vilket får
till följd att det finns en stor osäkerhet kring vem som kommer att besvara ett visst diskussionsinlägg. Baxter och Haycock (2014) fann även
att kursdeltagarna i xMOOCar upplevde diskussionsforumen som för
publika och otrygga. En möjlig lösning på dessa problem vore att erbjuda möjligheten till skapandet av mindre studiegrupper med privata diskussionsforum. Privata diskussionsforum skulle kunna erbjuda
en större möjlighet till personlig kontakt och att lära känna varandra
och således en ökad tillit och trygghet. Dessutom skulle interaktionen
inom privata diskussionsforum vara mer avhängig av att alla bidrar
till diskussionerna eftersom de är färre som deltar. I en xMOOC med
självstyrd studietakt skulle det troligtvis även leda till att kursdeltagarna inom studiegrupperna befinner sig i ungefär samma fas av kursen.
Kontakt med resten av kursdeltagarna och lärarna bör också möjliggöras i ett allmänt diskussionsforum där kursdeltagare från olika studiegrupper kan interagera och där lärare aktivt hjälper till och engagerar
kursdeltagarna i interaktion. Inte nog med att studiegrupper kan innebära en ökad trygghet inom studiegruppen, det skulle även kunna
leda till en ökad trygghet att uttrycka sig i det allmänna diskussionsforumet då det är möjligt att uttrycka sig som representant från en studiegrupp istället för som enskild kursdeltagare. I tidigare studier har det
också visat sig att lärares aktivitet i diskussionsforum kan ha en hämmande effekt på kursdeltagares aktivitet (se Mazzolini & Maddison,
2007; Brinton m. fl., 2014) och på den kognitiva nivån som uppvisas (se
Schrire, 2006). Således skulle det kunna vara bra att möjliggöra interaktion mellan bara kursdeltagare för att öka sannolikheten för utökad
interaktion och eventuellt även högre kognitiv närvaro.
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Trots att interaktionen för det mesta var opersonlig och formell förekom olika former av social närvaro. Speciellt framträdande var denna i
form av interaktiv vilket för det mesta innebar att en person besvarat en
annan men även inlägg av kategorierna affektiva uttryck och sammanhängande förekom. Det var vanligare att kursdeltagares inlägg uppvisade de senare kategorierna av social närvaro än att lärares gjorde detta.
Det ska dock påtalas att det i denna studie till den sociala närvaron inte har inräknats tecken på humor vilket vanligtvis innefattas i affektiva
uttryck (se Rourke m. fl., 2001). Det finns därmed en möjlighet att vissa
affektiva uttryck har missats under den riktade innehållsanalysen. Valet att
inte inberäkna humoristiska uttryck till de affektiva gjordes efter att det
konstaterats att ytterst få uttryck av humor upptäcktes, endast ett diskussionsinlägg som fortfarande inräknas till de affektiva då det även
innehöll andra former av känslouttryck. Det ansågs dock möjligt att
vissa humoristiska uttryck inte upptäckts eftersom humor skiljer sig
åt mellan olika kulturer (se Nevo m. fl., 2001) och eftersom xMOOCar
erbjuder möjlighet för personer ifrån olika kulturer och bakgrunder att
interagera med varandra. Därför ansågs det säkrare att inte ta hänsyn
till uttryck för humor i denna studie för att undvika att bara vissa uttryck för humor räknades in som affektiva uttryck. Påverkan som detta
har haft på utfallet av den sociala närvaron tros dock vara låg eftersom
det bara upptäcktes ett tillfälle där humor användes.

6.4

Gemenskap i xMOOCar

Tidigare forskning har visat att det i xMOOCar inte bildas någon gemenskap (se Gillani & Eynon, 2014; Gillani m. fl., 2014; Baxter & Haycock,
2014). Detta är även tydligt utifrån resultatet i denna studie då det sällan skapades personliga anknytningar mellan kursdeltagare och lärare
eller fortgående samarbeten. På sin höjd kunde man se att det bildades temporära samlingar av personer i diskussionstrådar som tillfälligt
interagerade med varandra precis som Gillani och Eynon (2014) konstaterade i en tidigare studie. Dessutom var interaktionen sällan utmanande, ifrågasättande eller engagerande, det som Garrison m. fl. (1999)
framhäver är karaktäristiskt för en undersökande gemenskap. Ingen gemenskap i form av ett välfungerande nätverk i vilket lärande tar plats
vilket lyfts i konnektivismen (se Downes, 2012) bildades eftersom det
inte skapades några personliga kopplingar mellan olika personer. Inte heller utgjorde kursdeltagarna och lärarna i kursernas diskussionsforum en praxisgemenskap (se Wenger, 2009). Frågan är dock ifall det
ens är möjligt att diskussionsforumen i xMOOCar utgör en miljö för
bildandet av en gemenskap av de olika formerna.
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För att bilda en undersökande gemenskap behöver responsen på frågor
hanteras annorlunda och det behövs en förändring hos både lärarnärvaro och den sociala närvaron, något som har diskuterats ovan. Att diskussionsforumen i xMOOCar kan utgöra en miljö för en undersökande
gemenskap skulle jag dock vilja påstå är möjligt. Om inte i det allmänna
diskussionsforumet så i de föreslagna diskussionsforumen för studiegrupper. Detta då det är möjligt att anpassa interaktionen så att den
blir engagerande och utmanande med mera.
Att möjliggöra gemenskaper i form av välfungerande nätverk mellan
personer inom diskussionsforumen i xMOOCar skulle jag också vilja påstå är möjligt eftersom det går att på olika sätt stärka de sociala
kopplingarna mellan personer exempelvis genom bildandet av mindre studiegrupper. Det är dock tveksamt om dessa nätverk kvarstår över
tid vilket Downes (2012) lyfter som en del av att vara ett välfungerande nätverk. Med stor sannolikhet skulle dessa studiegrupper lösas upp
efter att de läst klart kursen men det finns en möjlighet att de skulle besluta sig för att ta kontakt med varandra privat, utanför kursen.
Det är dock så att xMOOCar till skillnad från cMOOCar har ett specifikt kursinnehåll som kursdeltagarna förväntas lära sig och därav
har kursdeltagarna en begränsad möjlighet att själva utveckla vilken
kunskap som värderas i kursen, något som är en del av grundprinciperna inom konnektivismen (se Siemens, 2005a). Kursdeltagarna kan
dock utveckla ny kunskap utöver att lära sig kursinnehållet och ifall
man ser till resultatet i denna studie förekom fall där kursdeltagare
i den lärarledda kursen ställde frågor om saker som var kopplade till
kursinnehållet men som låg utanför kursen. Detta tyder på att vissa
kursdeltagare i xMOOCar har ett intresse av att lära sig mer och även
diskutera saker som ligger utanför kursen.
Det är dock tveksamt om alla xMOOCar har en möjlighet att utgöra en
plattform för en praxisgemenskap att interagera med varandra eftersom
ämnesinnehållet i en xMOOC kan vara av en karaktär att den samlar
personer från många olika bakgrunder och inte bara från en specifik
praxisgemenskap. Ifall man exempelvis ser till kursinnehållet i kurserna
i denna studie är visserligen kursernas ämnesinnehåll hyfsat specifika
men de kan appliceras inom olika verksamheter. Således är det inte
troligt att de studerade kurserna utgör en plattform för samlandet av
personer inom en specifik praxisgemenskap. Det finns dock xMOOCar
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som har ett kursinnehåll som är mer riktat till exempelvis en specifik yrkesgrupp. Som exempel kan nämnas kursen Riskhantering av arbetsrelaterade skador med hjälp av RAMP från KTHx (KTHx, 2018-02-06).
Kursinnehållet i denna xMOOC är riktat till en yrkesgrupp som utvärderar arbetsmiljön på arbetsplatser och de delar redan en praxis.
Således skulle det kunna vara så att kursen utgör en miljö där denna
praxisgemenskap kan interagera med varandra och utbyta erfarenheter
för att stärka varandras lärande av kursinnehållet. Detta är dock en
spekulation som ligger utanför denna studie.

6.5

Låg aktivitet i diskussionsforumen

Diskussionsforumen i xMOOCar är ibland det enda sättet för kursdeltagare att få stöd och hjälp av andra i sitt lärande av kursinnehållet
i xMOOCar. En förutsättning för att diskussionsforumen ska erbjuda
möjligheten till stöd i kursdeltagares lärprocess är dock att kursdeltagarna aktivt använder sig av dessa. Precis som i många tidigare studier var andelen aktiva kursdeltagare i kursernas diskussionsforum
lågt (se Breslow m. fl., 2013; Gillani & Eynon, 2014; Kahan m. fl., 2017).
Den låga andelen skulle kunna vara ett resultat av undervisningens
utformning men det behöver inte nödvändigtvis vara fallet. I tidigare
studier har det visat sig att kursdeltagare deltar i en xMOOC på olika
sätt (se Kizilcec m. fl., 2013; Andersen m. fl., 2014; Kahan m. fl., 2017).
Det finns de kursdeltagare som tar del av vissa delar av kursmaterialet
i en xMOOC men inte av hela kursen. Alla kursdeltagare visar inte ett
intresse av att delta i diskussionsforumen då de exempelvis är nöjda
med att bara titta på videoföreläsningar (se Kizilcec m. fl., 2013). Att
tvinga dessa kursdeltagare att ta aktiv del i diskussionsforumen genom att göra deltagandet obligatoriskt skulle gå emot en grundprincip i konnektivismen, att ge de lärande makt och ansvar att avgöra vilken information de vill och behöver ta del av (se Siemens, 2005a), som
ligger bakom utvecklingen av MOOCar. Därtill visar tidigare studier
att ett obligatoriskt deltagande i diskussionsforum i xMOOCar kan leda till en högre andel obesvarade startinlägg i diskussionstrådarna (se
Huang m. fl., 2014). Detta indikerar att obligatoriskt användande av
diskussionsforum inte nödvändigtvis skulle öka interaktionen mellan
användarna utan att det istället skulle ge upphov till ett onödigt informationsöverflöd vilket redan idag anses problematiskt då det försvårar överblicken av diskussionsforumen för både kursdeltagare och
lärare (se Brinton m. fl., 2014).
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Det är inte den låga andelen aktiva kursdeltagare i diskussionsforumen i sig som är problematiskt. Det är den bakomliggande orsaken
som skulle kunna vara problematisk. Att aktivt välja att inte ta del
av diskussionsforumen är en sak, detta val bör fortsätta vara möjligt
enligt mig. Den rapporterade minskningen i aktivitet i diskussionsforumen som vissa forskare har funnit (se Brinton m. fl., 2014; Gillani & Eynon, 2014; Gillani m. fl., 2014; M. Zhu m. fl., 2016) skulle dock
kunna vara ett tecken på att diskussionsforumen i xMOOCar för nuvarande inte erbjuder kursdeltagarna det som de söker när de väljer
att använda dessa. Därav bör fokus ligga vid att förbättra den redan
existerande interaktionen i diskussionsforumen för att främja lärande
vilket möjligtvis även leder till ett ökat deltagande men det är inte ett
ökat deltagande i sig som bör vara målet.

6.6

Lärartäthet i diskussionsforumen

Zhang m. fl. (2016) är kritiska till att MOOCar erbjuder kursdeltagarna
för lite stöd för sitt lärande.
Som ett internetbaserat sätt att undervisa, har skalbara, öppna, internetbaserade kurser (MOOCar) generellt sett trotsat
den konventionella visdomen såväl som en växande kännedom inom internetbaserad undervisning genom att placera stora antal lärande i undervisningssituationer med litet eller inget stöd för deras lärande. (Översatt från engelska. Zhang m. fl., 2016, s. 270)
I många xMOOCar är antalet lärare betydligt lägre än antalet kursdeltagare, detta var även fallet i denna studie, vilket försvårar direkt interaktion mellan kursdeltagare och lärare (se Huang m. fl., 2014). Detta är
speciellt utmärkande för xMOOCar med självstyrd studietakt där närvaron av en lärare är mer begränsad. Andresen (2009) påstår att att
undervisning i asynkrona diskussionsforum kräver en lika hög lärartäthet som i vanlig undervisning. I xMOOCar är detta dock en omöjlighet eftersom det totala antalet kursdeltagare är mer eller mindre obegränsat men precis som vi konstaterade ovan är det långt ifrån alla
kursdeltagare som deltar i diskussionsforumen.
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Ifall man bara ser till antalet kursdeltagare som var aktiva i diskussionsforumen i de två undersökta kurserna i denna studie var lärartätheten mycket hög. I den lärarledda kursen gick det en lärare på färre
än fyra kursdeltagare och i kursen med självstyrd studietakt gick det en
lärare på 13 kursdeltagare. Således anser jag att det är fel att argumentera för att en låg lärartäthet i de två specifika kurserna har begränsat
lärarnas möjligheter till att använda diskussionsforumen för att främja lärande. Kanske är detta även fallet i andra xMOOCar eftersom det,
vilket konstaterades ovan, i allmänhet är en låg andel kursdeltagare
ifrån kurserna som är aktiva i diskussionsforumen. Självklart finns det
en möjlighet till att väldigt många kursdeltagare deltar vilket skulle
leda till en låg lärartäthet och därav försvåra lärarnas främjande av
lärande men i dagsläget verkar inte det vara fallet. Däremot kan det
självklart finnas andra saker som förhindrar lärarna från att effektivt
interagera med kursdeltagarna såsom tidsbrist, ett överflöd av information med mera.

6.7

Logistiska problem och återkoppling

Från denna studie och tidigare studier har det framkommit att kursdeltagare deltar i diskussionsforumen av olika anledningar. Både för
att be om hjälp med logistiska problem i kursen, ge återkoppling på
kursen och för att få hjälp med kursens innehåll och därmed stöd för
att lära sig (se Brinton m. fl., 2014; Zhang m. fl., 2016). De olika sakerna
som kursdeltagarna tar upp i diskussionsforumen anser jag bör hanteras på olika sätt av lärarna. De diskussionsinlägg som behandlar logistiska problem och återkoppling på kursen är nödvändiga för att underlätta användning av kursmaterialet och även för utformningen av
undervisningen men de är inte direkt kopplade till kursdeltagarnas
förståelse av kursens ämnesinnehåll. Troligtvis används diskussionsforumet tillfälligt av kursdeltagare för att be om hjälp med logistiska
problem eller för att ge återkoppling och det finns ingen poäng med
att dra ut på denna form av interaktion längre än nödvändigt. Kursdeltagare lär inte vilja vänta länge på en lösning av dessa problem,
något som även speglades av att kursdeltagarna i de administrativa trådarna i kursen med självstyrd studietakt i denna studie visade tecken
på frustration över att deras problem inte löstes. Här är därmed sluten
respons respektive direkta instruktioner och utformning av undervisning
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och organisation av godo och responsen bör vara snabb och tillgänglig
för alla kursdeltagare. Dessutom är det sannolikt att det i vissa fall bara är lärare i kurserna som kan besvara frågor av detta slag eftersom
det är lärarna som har hand om utformningen av undervisningen och
kursmaterialet. Därmed vore det kanske bra att flytta bort denna interaktion från diskussionsforumen vilket även skulle bidra till en minskning av informationsöverflödet.
Istället för att kursdeltagare skapar en diskussionstråd för att ställa
logistiska frågor eller ge återkoppling skulle det vara möjligt att låta kursdeltagarna skicka detta direkt till lärarna och att lärarna sedan avgör ifall de ska besvara kursdeltagaren eller ifall informationen bör publiceras på kurshemsidan för alla kursdeltagare att ta del
av. Således skulle färre diskussionsinlägg som inte hörde till kursernas ämnesinnehåll erhållas i diskussionsforumen vilket skulle bidra
med att att fokus i diskussionsforumen förflyttas till att vara koncentrerat på lärandet av kursens innehåll. Det finns dock en risk att detta
skulle leda till att flera kursdeltagare ställer samma fråga. Ett alternativt sätt att lösa problemet på vore att lärarna skapar delforum för
logistiska problem respektive återkoppling och dessutom dedikerade
diskussionstrådar inom delforumen för diskussion av återkommande
problematik. I kursen med självstyrd studietakt i denna studie hade det
exempelvis varit möjligt för lärarna att skapa ett delforum för logistiska problem i vilket de även skapar en diskussionstråd dedikerad till
problem kopplade till att komma åt programvaran i kursen, vilket var
ett vanligt förekommande problem. Det är dock troligtvis så att lärarna
ifrån kursstart inte känner till exakt vilken problematik som kommer
att uppstå under kursens gång men det går även att skapa delforum
och diskussionstrådar under kursens gång varefter lärarna upptäcker
att viss problematik förekommer ofta. Dessutom innebär skapandet av
delforum att lärarna behöver tänka igenom undervisningen och organisationen av kursen ordentligt innan kursstart vilket i sin tur innebär
att de sannolikt är ännu bättre förberedda innan kursstart och vet hur
de ska hantera olika situationer när kursen väl har startat.
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6.8

Programmering i diskussionsforum

Enligt Andresen (2009) passar inte asynkrona diskussionsforum för att
lära ut alla möjliga ämnesinnehåll. Han påstår att exempelvis olika former av problemlösning, vilket de två aktuella kurserna i denna studie
handlade om, inte passar sig för att läras ut i diskussionsforum då en
kursdeltagares intention med ett diskussionsinlägg ofta är att få ett
specifikt svar vilket inte är förenligt med att skapa diskussioner (Andresen, 2009). Frågorna som ställdes i denna studie var många gånger
ställda för att få en lösning på ett problem eller för att få mer information. Personligen skulle jag dock vilja påstå att svar kan anpassas
även i dessa fall för att bidra till att interaktionen fortgår och främjar
lärande. Det är inte nödvändigt att svara kort med sluten respons och
direkta instruktioner även om detta kanske förväntas. Lärarna behöver
dock balansera mellan att ge för mycket och för lite information för att
främja lärande och samtidigt tillfredsställa kursdeltagarna.
J. Zhu m. fl. (2015) framhåller att diskussionsforumen i edX inte är anpassade till att diskutera programmering på ett effektivt sätt då kod
i diskussionsforumet hanteras som vanlig text. Även i denna studie
upptäcktes att kod och felmeddelanden hanterades som text. Jag är
enig med J. Zhu m. fl. (2015) när det gäller att detta är problematiskt då
jag upplevde att det försvårade överskådligheten av diskussionsinläggen och jag är också enig med att diskussionsforum bör anpassas efter
det ämnesinnehåll som ska diskuteras (se J. Zhu m. fl., 2015). Jag ställer
mig dock kritisk till förslaget av J. Zhu m. fl. (2015) att erbjuda möjlighet att skriva ny kod direkt i andra personers kod. Detta eftersom det
skulle innebära en förenkling av att erbjuda färdiga lösningar på problem och därav minska utbytet av olika idéer om lösningar.
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Problematik med de specifika kurserna

Vid utformningen av kursen RDA beslutades att ett externt diskussionsforum, Piazza, skulle användas istället för det som erbjuds i edX.
Detta då kursens utvecklare ansåg att diskussionsforumet i Piazza var
bättre utformat än det i edX enligt Linda Barman (uppdragsgivare för
detta examensarbete). Visserligen har diskussionsforumet i Piazza använts mer konsekvent vad gäller de olika typerna av diskussionsinlägg som erbjuds i diskussionsforumet än vad som gjordes i HPFEM,
som använde edX diskussionsforum, men andelen aktiva kursdeltagare i diskussionsforumet av det totala antalet anmälda kursdeltagare var lägre än vad det var i HPFEM. Således kan man fråga sig ifall
valet av ett externt diskussionsforum hindrade kursdeltagare från att
använda diskussionsforumet. Det ska dock påpekas att antalet aktiva
kursdeltagare i HPFEM var aktiva framförallt i de administrativa trådarna och ifall man bara jämför antalet i kursinnehållstrådarna är skillnaden
betydligt lägre, i HPFEM 28 mot RDA:s 16 kursdeltagare. Så det skulle
även kunna vara så att HPFEM hade så många fler aktiva kursdeltagare på grund av att det uppstod fler logistiska problem.
Även antalet visningar per diskussionstråd i RDA var lågt. Detta indikerar att det var få kursdeltagare som visade diskussionstrådar utan
att själva aktivt bidra med diskussionsinlägg. Det ska dock påpekas
att det inte framgick vilka personer som visat en tråd och inte heller
framgick antalet visningar från unika personer vilket medför att det
inte är möjligt att avgöra huruvida det är andra kursdeltagare eller lärare som har visat en tråd än de som skrivit inlägg i en tråd. Att ha
ett externt diskussionsforum skulle med andra ord kunna förhindra
att kursdeltagare hjälper varandra under kursens gång eftersom de
eventuellt inte upptäcker att de andra i kursen har ställt frågor i diskussionsforumet på grund av att de själva inte har skapat ett konto för
diskussionsforumet. Det finns möjligtvis kursdeltagare som bara vill
ta del av diskussionsforumen för att läsa trådar som kanske hindras
att göra detta av att diskussionsforumet i en xMOOC är externt. Det
ska dock påpekas att det inte framgått hur många visningar trådar i
diskussionsforumet på edX för kursen HPFEM hade och således kan
ingen riktig jämförelse mellan antalet visningar beroende av valet av
diskussionsforum göras.
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Under studien framgick att det i diskussionsforumet i HPFEM inte alltid var helt tydligt vem som var en lärare. Detta skulle kunna förhindra interaktionen i diskussionsforumet och bidra med onödig förvirring
bland kursdeltagarna. Eftersom tidigare studier har visat skillnad på
effektivitet hos informationsutbyte mellan kursdeltagare och kursdeltagare och lärare där effektiviteten är högre mellan kursdeltagare och
lärare (se Gillani m. fl., 2014; Zhang m. fl., 2016) är det viktigt att användarnas roller framgår för att effektivisera informationsutbytet.
Det har tidigare konstaterats att skillnaden i den sociala interaktionens
karaktär inte var så stor mellan de undersökta kurserna och dessutom
att de olika formerna av inlägg inte användes så konsekvent. Detta
tyder på att valet av diskussionsforum kanske inte är av särskilt stor
betydelse vad gäller hur väl det främjar lärande.

6.10

Implikationer och förslag till framtiden

Det är möjligt att nyttja diskussionsforumen i xMOOCar för att främja
lärande. Diskussionsforumen i denna studie användes för att få hjälp
med problem eller svar på frågor och svar gavs i form av instruktioner
eller information, ofta av lärarna. I framtiden finns dock en möjlighet
för lärare i xMOOCar att övergå från att ge svar på frågor till att i
högre utsträckning möjliggöra och underlätta för resonerande interaktion mellan kursdeltagarna i syfte att främja lärande. Speciellt viktigt är detta i xMOOCar med självstyrd studietakt med tanke på den
begränsade tillgången till lärare. Med en ökad interaktion bestående
av resonemang om idéer och möjliga lösningar mellan kursdeltagare och lärare kan högre nivåer av kognitiv närvaro uppnås och även
ett ökat lärande. Självfallet kan kursinnehåll och formen av asynkrona diskussionsforum vara begränsande vad gäller möjligheten till att
bilda diskussioner men lärare har möjlighet att anpassa sin interaktion för bidra med varaktig interaktion och diskussion. Speciellt tydligt blev detta från den lärarledda kursen i denna studie där det var
kursdeltagare som drev vidare diskussioner vilket indikerar att i alla
fall vissa kursdeltagare har ett intresse av att diskutera saker och inte bara är intresserade av att få korta svar. Detta får i sin tur till följd
att lärarna i xMOOCars diskussionsforum bör byta strategi från att
vara problemlösare till att istället underlätta diskussion. Deras lärarnärvaro övergår på så vis från direkta instruktioner till underlättande av
diskurs. Genom att nyttja diskussionsforumen i xMOOCar på ett sätt
som främjar lärande och social interaktion har vi möjlighet att erbjuda
livslångt lärande och ett utbyte av idéer mellan personer från vitt skilda
bakgrunder.
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Förslag till lärare och kursutvecklare inför utformningen av undervisningen i asynkrona diskussionsforum i framtida xMOOCar:
• Öka överskådligheten av diskussionsforumen genom att skapa
delforum för diskussioner av olika slag.
• För att flytta fokus till lärandet av kursinnehållet och för att öka
överskådligheten, erbjud andra sätt för kursdeltagare att rapportera logistiska problem och ge återkoppling på kursen. Publicera
svaren på kurshemsidan så att informationen når ut till alla kursdeltagare eller skapa delforum och specifika diskussionstrådar
för olika logistiska problem och återkoppling.
• För att öka trygghet, samarbete och interaktion, erbjud möjlighet
att skapa studiegrupper med privata delforum.
• För att främja lärandet och öka den kognitiva närvaron, engagera kursdeltagarna i diskussioner både genom att initiera diskussioner och genom att uppmuntra diskurs. Summera diskussioner
och ge återkoppling på kursdeltagares diskussionsinlägg. Håll
dig som lärare passiv när diskussionen mellan kursdeltagare leder vidare i lärandeprocessen men gå in i diskussionen för att
förtydliga och hjälpa till när diskussionen stagnerat.
• Erbjud diskussionsforumet på samma plattform som kursens övriga kursmaterial för att inte skapa ett ytterligare hinder för deltagande i diskussionsforumet.
• Förtydliga vilka som är lärare i diskussionsforumen för att förhindra förvirring.
• Kursdeltagarna i xMOOCar deltar med olika intentioner, inte alla går hand i hand med aktivt användande av diskussionsforumen. Således bör inte deltagande i diskussionsforumen göras obligatoriskt för kursdeltagarna.
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Studiens begränsningar

Denna undersökning har inte har tagit hänsyn till varken instruktionerna som lärarna har fått vad gäller hur de ska använda diskussionsforumen eller syftet lärarna i kurserna har haft med användandet av
diskussionsforumen. Således ska denna diskussion inte betraktas som
kritik mot de specifika kurserna utan snarare som en presentation av
vilka möjligheter diskussionsforum erbjuder i form av ett verktyg för
att främja lärande.
I denna studie har enbart två xMOOCar skapade av KTHx undersökts
och kurserna behandlar liknande ämnesområden, matematik och programmering. Det är troligt att diskussionsforum i xMOOCar från andra skapare och med annat kursinnehåll skulle ge ett annat resultat.
Speciellt kursinnehållet påverkar troligtvis den sociala interaktionens karaktär och hur diskussionsforumen används för att främja lärande.
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den sociala interaktionen ser ut i de asynkrona diskussionsforumen. Således har det
inte undersökts huruvida kursdeltagarna samarbetar med varandra
utanför diskussionsforumen. Det kan dock konstateras att det i diskussionsforumen inte finns någonting som tyder på att de har bildat
studiegrupper som har samarbetat med varandra utanför diskussionsforumet men det finns en möjlighet att kursdeltagare som sedan tidigare känner varandra har läst kursen och samarbetat med varandra.
Denna undersökning har inte heller tagit hänsyn till kursdeltagarnas
och lärarnas upplevelse av hur diskussionsforumen används. Således
är det inte möjligt att utifrån denna studie avgöra huruvida kursdeltagarna och lärarna är nöjda med hur diskussionsforumen har använts.
Det bör även påpekas att denna studie är genomförd av en person vilket innebär att en persons tolkningar ligger till grund för resultatet (se
kapitel 4). Det är möjligt att en annan person skulle göra andra tolkning av interaktionen i diskussionsforumen vilket skulle påverka resultatet. Speciellt framträdande blir detta i den riktade innehållsanalysen
där elementen och kategorierna redan är bestämda utifrån en lärandeteori och således finns en risk för feltolkningar. Jag har dock diskuterat elementen och kategorierna och till viss del kodningen med Malin
Jansson.
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Förslag på framtida forskning

För att kunna utforma undervisning och kursmaterial i xMOOCar behövs mer information om kursdeltagares motiv och specifikt, avsikten
de har med deltagande i diskussionsforumen. Detta då en större insikt
om kursdeltagares avsikter kan användas för att erbjuda kursdeltagarna vad de söker när de väljer att delta i en xMOOC.
Kopplat till ovanstående och något som konstaterades under begränsningar är att studien inte har undersökt upplevelsen hos kursdeltagarna eller lärarna av användningen av diskussionsforumen. För att få
ytterligare stöd för eller för att kunna förkasta resultatet och diskussionen i denna studie skulle det vara värdefullt att undersöka kursdeltagarnas och lärarnas upplevelser.
En tes som jag presenterat ovan är att vissa xMOOCar kan erbjuda
möjlighet till interaktion mellan personer som ingår i samma praxisgemenskap och att detta är beroende av kursinnehållet. Detta är dock ännu en spekulation som inte har undersökts i denna studie. Genom att
undersöka ifall så är fallet kan man erhålla en ökad förståelse för möjligheten till olika former av gemenskaper i diskussionsforum i xMOOCar.
Denna förståelse kan sedan bidra med information som kan användas
för utformningen av undervisningen av xMOOCar beroende av dess
kursinnehåll och eventuella möjlighet till att erbjuda interaktion för
en praxisgemenskap. I kapitel 1 lyftes att McAuley m. fl. (2010) påstår
att cMOOCar erbjuder kursdeltagare en bred form av legitimt perifiert deltagande som de påstår möjliggör för kursdeltagarna i en cMOOC
att bli indragna i en praxisgemenskap på ett komfortabelt sätt. Frågan
är dock ifall alla cMOOCar erbjuder en miljö för interaktion inom en
praxisgemenskap eller ifall det även existerar cMOOCar som inte gör
detta. Det vore därför intressant att undersöka ifall själva utformningen av en cMOOC medför att det blir en miljö för en praxisgemenskap att
interagera med varandra.
Det vore även intressant att undersöka ifall de förslag som jag har tagit
fram i diskussionen har en positivt effekt på den sociala interaktionen,
upplevelsen hos kursdeltagare och lärare och lärandet i xMOOCar.
Dessutom skulle det vara bra att undersöka hur mycket tid som krävs
av lärare för att implementera dessa saker för att se huruvida förslagen
är hållbara och kan appliceras i xMOOCar.
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Slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka den sociala interaktionens
karaktär i de asynkrona diskussionsforumen i xMOOCar och hur diskussionsforumen används och skulle kunna användas i framtiden som
ett verktyg för att främja lärande. Resultatet från studien visar att den
sociala interaktionen är opersonlig men att den följer sociala normer
och att den består av frågor från kursdeltagare och svar från huvudsakligen lärare. Frågorna rör både kursernas ämnesinnehåll och logistisk problematik kopplad till kurserna. Därav används diskussionsforumen i lärandesyfte av kursdeltagarna för att få svar på frågor och
frågorna som hörde till kursinnehållet gällde hur man gör saker eller
förståelsen av ämnesinnehållet. Lärarna använde diskussionsforumen
för att främja lärande genom att framförallt instruera eller informera
kursdeltagarna och deras svar inbjöd sällan till vidareutveckling av interaktionen. Studien visar även att den kognitiva närvaron är av de lägre
nivåerna och att det sällan fördes resonemang om idéer och lösningar på problem. Med bakgrund i tidigare forskning och lärandeteorier
där social interaktion framförs som viktigt för att främja lärande föreslås att lärarna i framtida xMOOCar använder diskussionsforumen
på ett annat sätt för att ytterligare främja lärande och öka nivån hos
den kognitiva närvaron. Istället för att lärare instruerar och informerar
rekommenderas att lärare i xMOOCar arbetar för att engagera kursdeltagarna i diskussioner och att möjligheter till diskussioner inom
mindre studiegrupper bör möjliggöras. Denna studie bidrar därmed
med ny kunskap om hur diskussionsforum i xMOOCar används av
kursdeltagare och lärare för att främja lärande och ger även förslag på
förändringar i hur diskussionsforum kan används i framtiden för att
ytterligare främja lärande.
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Bilaga A
Tabeller över resultat
A.1

Beskrivning av tabeller

I tabell A.1 finns data över ämnesinnehållet i diskussionstrådarna och
data för de tre övergripande kategorierna, administrativa-, återkopplingsoch kursinnehållstrådar. Antalet och andelen diskussionstrådar tillika
diskussionsinlägg och antalet och andelen aktiva kursdeltagare och lärare i de olika kategorierna framgår av tabellen. Även det totala antalet
trådar, diskussionsinlägg, kursdeltagare och lärare i de båda kurserna
presenteras i tabellen.
I tabell A.2 presenteras data över olika kursdeltagares aktivitet i diskussionstrådar av olika kategorier. Antalet skapade diskussionsinlägg
och antalet personer som har skapat en specifik mängd diskussionsinlägg framgår av tabellen. Enbart data över diskussionsinlägg skapade
av kursdeltagare och lärare där det framgår vem som har skapat diskussionsinlägget presenteras i tabellen. Därav innehåller inte tabellen
någon information om de diskussionsinlägg som skapats anonymt.
I tabellerna A.3, A.4 och A.5 presenteras data över de administrativa
trådarna, återkopplingstrådarna respektive kursinnehållstrådarna. I tabellerna framgår även data för deras eventuella delkategorier. Data över
antal trådar, diskussionsinlägg, medelantal användare (både kursdeltagare och lärare) och medellängd hos trådarna (antal diskussionsinlägg) presenteras i tabellerna. För RDA finns även data över antalet
visningar presenterat i tabellerna. I alla diskussionstrådar där det har
förekommit diskussionsinlägg skapade av anonyma kursdeltagare har
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det för författaren varit möjligt att ifrån kontexten avgöra huruvida de
anonymt skapade diskussionsinlägget ifråga är skapat av en ny person i diskussionstråden eller av en person som redan har uttalat sig.
Därmed har det varit möjligt att beräkna det exakta antalet kursdeltagare som har skrivit ett inlägg i alla trådar.
I tabell A.6 finns data kring antalet och andelarna av diskussionsinläggen som är frågor och svar och antalet svar ifrån kursdeltagare respektive lärare i kategorierna administrativa trådar och kursinnehållstrådar.
Dessutom framgår antalet obesvarade frågor i respektive kategori och
kurs.
I tabell A.7 framgår data inom kategorin kursinnehåll för hur interaktionen ser ut i trådarna. I tabellen framgår antal och andel frågor som har
kategoriserats som triggande respektive drivande samt antal och andel
respons som har kategoriserats som sluten respektive öppnande. Även
antal och andel av de triggande frågorna som är skapade som ett startinlägg i de två kurserna framgår av tabellen. Dessutom presenteras hur
många av de olika kategorierna som är skapade av kursdeltagare respektive lärare.
I tabell A.8 framgår data över socialiseringsinteraktionen i de olika sorternas diskussionstrådar. Antal och andel inlägg med starthälsning, avslutningshälsning, tack, som är riktade samt antal och andel rent sociala
diskussionsinlägg framgår av tabellen.
I tabell A.9 framgår data över antalet diskussionsinlägg som innehåller
andra saker än ren text, kod skriven som text, felmeddelanden skrivna
som text och bilder av olika slag.
I tabell A.10 presenteras resultatet av den styrda innehållsanalysen med
avseende på lärandeteorin undersökande gemenskap. I tabellen framgår
antal och andel av diskussionsinläggen i kursinnehållstrådarna som har
uppvisat tecken på olika kategorier av kognitiv, social respektive lärarnärvaro. Även antal dubbel- respektive trippelkodningar framgår inom
de olika elementen och dessutom redogörs antal och andel av social
närvaro som finns i diskussionsinlägg skapade av kursdeltagare. För
lärarnärvaro framgår istället antal och andel diskussionsinlägg skapade av lärare av de olika underkategorierna till lärarnärvaro. Andelarna
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är beräknade av det totala antalet diskussionsinlägg inom de olika kategorierna. Exempelvis, för HPFEM är det 45,9 % av alla diskussionsinlägg som helt saknar tecken på kognitiv närvaro och av diskussionsinlägg skapade av kursdeltagare i HPFEM är det 21,4 % som saknar
tecken på social närvaro.

A.2

Tabeller

Tabell A.1: Data för de övergripande tre kategorierna. De 3 syftar
på tre sammanlänkade delkategorier av de administrativa trådarna i
HPFEM (se figur 5.1). (+x) är antalet, x, meddelanden med anonym
avsändare. Kursdel. står för kursdeltagare. Andelarna är beräknade
av det totala.

HPFEM
Trådar
de 3
Inlägg
de 3
Lärare
Kursdel.
RDA
Trådar
Inlägg
Lärare
Kursdel.

Administrativt

Återkoppling

Kursinnehåll

Totalt

46 st
62,2 %
26 st
35 % (av alla)
164 st
60,7 %
104 st
38,5 % (av alla)
7 st (S2,S4)
100 %
73 st (+1)
80,2 %

10 st
13,5 %

18 st
24,3 %

74 st
100 %

21 st
7,8 %

85 st
31,5 %

270 st
100 %

3 st (S4)
42,9 %
7 st
7,7 %

5 st (S2,S4)
71,4 %
28 st (+1)
30,8 %

5 st
13,9 %
15 st
8,1 %
2 st
40 %
4 st (+1)
22,2 %

8 st
22,2 %
25 st
13,5 %
4 st
80 %
6 st (+2)
33,3 %

23 st
63,9 %
145 st
78,4 %
4 st
80 %
16 st (+2)
88,9 %

7 st (S2,S4)
100 %
91 st (+2)
100 %
36 st
100 %
185 st
100 %
5 st
100 %
18 st (+5)
100 %
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Tabell A.2: Antalet skapade diskussionsinlägg av kursdeltagare och
lärare inom kategorierna. x-y | z pers innebär att z personer har skapat mellan x och y diskussionsinlägg. Kursdel. står för kursdeltagare.

HPFEM
Kursdel.

Lärare

RDA
Kursdel.

Lärare

Administrativt

Återkoppling

Kursinnehåll

Alla trådar

5-4 | 7 pers
3-2 | 21 pers
1 | 46 pers
0 | 18 pers
15-10 | 2 pers
5-3 | 3 pers
1 | 2 pers

5 | 1 pers
3-2 | 5 pers
1 | 4 pers
0 | 84 pers
3 | 2 pers
1-0 | 5 pers

6 | 1 pers
4 | 3 pers
2-3 | 13 pers
1 | 15 pers
0 | 63 pers
14-7 | 2 pers
4-3 | 2 pers
1-0 | 3 pers

8-6 | 5 pers
5-4 | 12 pers
3-2 | 27 pers
1 | 48 pers
18-13 | 3 pers
10-8 | 3 pers
2 | 1 pers

3-2 | 2 pers
1 | 2 pers
0 | 14 pers
6 | 1 pers
1-0 | 4 pers

3-2 | 4 pers
1 | 2 pers
0 | 12 pers
4 | 2 pers
2 | 1 pers
1-0 | 2 pers

23-22 | 2 pers 26-24 | 2 pers
14-10 | 2 pers 14-9 | 3 pers
7 | 1 pers
7-5 | 3 pers
4-2 | 7 pers
4-2 | 7 pers
1 | 4 pers
1 | 4 pers
0 | 2 pers
23-13 | 2 pers 33-17 | 2 pers
5 | 1 pers
5-4 | 2 pers
1-0 | 2 pers
1 | 1 pers
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Tabell A.3: Administrativa trådar. Medel- står för medelvärde och
median- står för median. Längd syftar på antalet inlägg i en tråd, antal
syftar på antalet olika personer per tråd från varje kategori. Kursdel.
står för kursdeltagare. Visningar är antalet gånger som en tråd har
visats, finns bara data om för RDA. Ax är namnet på en specifik tråd.

HPFEM
Trådar
Inlägg
Medellängd
Medianlängd
Kortaste
Längsta
Medelantal
Alla
Lärare
Kursdel.
Medianantal
Alla
Lärare
Kursdel.
RDA
Trådar
Inlägg
Medelvisningar
Medianvisningar
Flest visningar
Medellängd
Medianlängd
Kortaste
Längsta
Medelantal
Alla
Lärare
Kursdel.
Medianantal
Alla
Lärare
Kursdel.

De tre + lokalt
32 st
69,6 %
127 st
77,4 %
4,0
3
1 (10st)
26 (A47)

Köra kod
4 st
8,7 %
14 st
8,5 %
3,5
3,5
3 (A66,56)
4 (A48,72)

Övrigt Alla trådar
10 st
46 st
21,7 %
100 %
23 st
164 st
14,0 %
100 %
2,3
3,6
2,5
3
1 (4 st)
1 (16 st)
5 (A54)
26 (A47)

2,9
0,5
2,4

2,8
1
1,8

1,8
0,7
1,1

2
0
1

3
1
2

2
1
1

2,7
0,6
2,1
2
0
1
5 st
15 st
25 (14-32)
27 (14-32)
32 (A34)
3
2
2 (3st)
5 (A34)
2,4
1,2
1,2
2
1
1
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Tabell A.4: Återkopplingstrådar. Medel- står för medelvärde och
median- står för median. Längd syftar på antalet inlägg i en tråd, antal
syftar på antalet olika personer per tråd från varje kategori. Kursdel.
står för kursdeltagare. Visningar är antalet gånger som en tråd har
visats, finns bara data om för RDA. Fx är namnet på en specifik tråd.
Tråden HPFEM-F73 innefattas i två underkategorier, skrivfel och fel
svar.

HPFEM
Trådar
Inlägg
Medellängd
Medianlängd
Kortaste
Längsta
Medelantal
Alla
Lärare
Kursdel.
Medianantal
Alla
Lärare
Kursdel.
RDA
Trådar

Skrivfel
Fel svar
Övrigt
4 st (F73) 4 st (F73) 3 st
40 %
40 %
30 %
7 st
4 st
5 st
33,3 %
19,0 %
23,8 %
1,8
3,3
1,7
1
3,5
2
1 (3st)
2 (F60)
1 (F50)
4 (F73)
4 (F44,73) 2 (F51,71)
1,5
0,3
1,3

2,5
1
1,5

1,7
1
0,7

1
0
1

2,5
1
1,5

2
1
1

1 st
12,5 %
2 st
8,0 %
16
16
16 (F12)
2
2
2 (F12)
2 (F12)

5 st
62,5 %
18 st
72,0 %
20,4
21
30 (F24)
3,6
3
2 (F2)
6 (F24)

2
1
1

2,2
1,2
1

2
1
1

1
1

2 st
25 %
Inlägg
5 st
20,0 %
Medelvisningar
23
Medianvisningar 23
Flest visningar
28 (F27)
Medellängd
2,5
Medianlängd
2,5
Kortaste
2 (F27)
Längsta
3 (F6)
Medelantal
Alla
2,5
Lärare
1
Kursdel.
1,5
Medianantal
Alla
2,5
Lärare
1
Kursdel.
1,5

Alla trådar
10 st
100 %
21 st
100 %
2,1
2
1 (4 st)
4 (F44,73)
1,8
0,7
1,1
2
1
1
8 st
100 %
25 st
100 %
20,5 (13-30)
19,5 (13-30)
30 (F24)
3,3
3
2 (3st)
6 (F24)
2,3
1,2
1,2
2
1
1
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Tabell A.5: Kursinnehållstrådar. Medel- står för medelvärde och
median- står för median. Längd syftar på antalet inlägg i en tråd, antal
syftar på antalet olika personer per tråd från varje kategori. Kursdel.
står för kursdeltagare. Visningar är antalet gånger som en tråd har
visats, finns bara data om för RDA. Kx är namnet på en specifik tråd.

HPFEM
Trådar
Inlägg
Medellängd
Medianlängd
Kortaste
Längsta
Medelantal
Alla
Lärare
Kursdel.
Medianantal
Alla
Lärare
Kursdel.
RDA
Trådar

Hur?

Förståelse

Övrigt

12 st
66,7 %
66 st
77,6 %
5,5
3
1 (K55,65)
17 (K16)

6 st
33,3 %
19 st
22,4 %
3,2
2
1 (K59)
10 (K22)

0 st
0%
0 st
0%
-

3,5
0,7
2,8

2
1
1

-

3
0,8
2,2

2,5
0,5
1,5

2
1
1

-

2
1
1

11 st
47,8 %
42 st
29,0 %
17,9
18
31 (K23)
3,8
2
2 (5st)
7 (K21,25)

5 st
21,7 %
23 st
15,9 %
24,6
19
41 (K32)
4,6
2
2 (3st)
11 (K32)

2,4
1,1
1,3

2,6
1,2
1,4

2
1
1

3
1
1

7 st
30,4 %
Inlägg
80 st
55,2 %
Medelvisningar
28,7
Medianvisningar 31
Flest visningar
35 (K29)
Medellängd
11,4
Medianlängd
6
Kortast tråd
2 (K29)
Längsta tråd
49 (K26)
Medelantal
Alla
3
Lärare
0,9
Kursdel.
2,1
Medianantal
Alla
2
Lärare
1
Kursdel.
2

Totalt
18 st
100 %
85 st
100 %
4,7
2
1 (3st)
17 (K16)

23 st
100 %
145 st
100 %
22,7 (10-41)
19 (10-41)
41 (K32)
6,3
4
2 (9st)
49 (K26)
2,6
1
1,6
2
1
1
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Tabell A.6: Data om frågor och svar för de administrativa trådarna och
kursinnehållstrådarna. Procentuell andel frågor respektive svar av alla
inlägg inom kategorin och procentuell andel av svar från kursdeltagare respektive lärare inom kategorin.

HPFEM
Administrativa
Kursinnehåll
RDA
Administrativa
Kursinnehåll

Frågor

Svar

Kursdel.-

Lärare-svar

Obesvarade

98 st
59,8 %
45 st
52,9 %

37 st
22,6 %
31 st
36,5 %

8 st
21,6 %
7 st
22,6 %

29 st
78,4 %
24 st
77,4 %

48 st
49,0 %
10 st
22,2 %

5 st
33,3 %
58 st
40,0 %

7 st
46,7 %
58 st
40,0 %

0 st
0%
20 st
34,5 %

7 st
100 %
38 st
65,5 %

0 st
0%
4 st
6,9 %
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Tabell A.7: Data om triggande respektive drivande frågor och sluten
respektive öppnande respons för kursinnehållstrådarna.

Frågor
Triggande
HPFEM
Totalt

35 st
77,8 %
Lärare
Kursdel. 35 st
77,8 %
Startinl. 18 st
51,4 %
RDA
Totalt
27 st
46,6 %
Lärare
Kursdel. 27 st
46,6 %
Startinl. 23 st
85,2 %

Respons
Drivande Sluten

Öppnande

10 st
22,2 %
10 st
22,2 %
-

26 st
72,2 %
20 st
69,0 %
6 st
85,7 %
-

10 st
27,8 %
9 st
31,0 %
1 st
14,3 %
-

31 st
53,4 %
31 st
53,4 %
-

48 st
81,4 %
33 st
86,8 %
15 st
71,4 %
-

11 st
18,6 %
5 st
13,2 %
6 st
28,6 %
-
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Tabell A.8: Data för olika sociala aspekter inom de olika kategorierna av trådar.

HPFEM
Alla
270 st
Administrativt
164 st
Återkoppling
21 st
Kursinnehåll
85 st
RDA
Alla
185 st
Administrativt
15 st
Återkoppling
25 st
Kursinnehåll
145 st

”Hej”

”Hej då”

Riktade

Tack

Sociala

143 st
53,0 %
92 st
56,1 %
13 st
61,9 %
38 st
44,7 %

118 st
43,7 %
76 st
46,3 %
10 st
47,6 %
32 st
37,6 %

44 st
16,3 %
19 st
11,6 %
5 st
23,8 %
20 st
23,5 %

69 st
25,6 %
43 st
26,2 %
5 st
23,8 %
21 st
24,7 %

12 st
4,4%
8 st
4,9 %
0 st
0%
4 st
4,7 %

20 st
10,8 %
2 st
13,3 %
4 st
16 %
14 st
9,7 %

25 st
13,5 %
2 st
13,3 %
5 st
20 %
18 st
12,4 %

18 st
9,7 %
0 st
0%
1 st
4%
17 st
11,7 %

44 st
23,8 %
3 st
20 %
8 st
32 %
33 st
22,8 %

19 st
10,3 %
2 st
13,3 %
1 st
4,0 %
16 st
11,0 %

Tabell A.9: Data över andra saker än text.

HPFEM
Alla
Administrativt
Återkoppling
Kursinnehåll
RDA
Alla
Administrativt
Återkoppling
Kursinnehåll

Kod i text

Felmeddelande

Bild

Länk

29 st
0 st
2 st
27 st

19 st
16 st
0 st
3 st

8 st
3 st
0 st
5 st

41 st
31 st
1 st
9 st

27 st
0 st
0 st
27 st

14 st
0 st
0 st
14 st

1 st
0 st
1 st
0 st

7 st
0 st
2 st
5 st
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Tabell A.10: Resultat av den styrda innehållsanalysen utifrån lärandeteorin undersökande gemenskap (CoI) av kursinnehållstrådarna. Kategori 1, för kognitiv närvaro: utlösande händelse, för social närvaro:
affektiva uttryck, för lärarnärvaro: utformning av undervisning och organisation. Kategori 2, för kognitiv närvaro: undersökande, för social
närvaro: interaktivt, för lärarnärvaro: underlättande av diskurs. Kategori 3: för kognitiv närvaro: integrering, för social närvaro: sammanhängande, för lärarnärvaro: direkta instruktioner. Kategori 4, för kognitiv närvaro: upplösning. Kursdel. står för kursdeltagare. Andelar av
antalet diskussionsinlägg.

KognitivHPFEM
Totalt # koder
Utan kod
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Dubbel kod
Trippel kod
RDA
Totalt # koder
Utan kod
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Dubbel kod
Trippel kod

SocialTotalt Kursdel.
113 st 69 st

LärarTotalt
50 st

Närvaro
Lärare
38 st

65 st

12 st
14,1 %
23 st
27,1 %
53 st
62,4 %
37 st
43,5 %
34 st
3 st
Totalt
224 st

12 st
21,4 %
22 st
39,3 %
24 st
42,9 %
23 st
41,1 %
19 st
3 st
Kursdel.
160 st

46 st
54,1 %
5 st
5,9 %
10 st
11,8 %
35 st
41,2 %
9 st
1 st
Totalt
88 st

0 st
0%
5 st
17,2 %
7 st
24,1 %
26 st
89,7 %
7 st
1 st
Lärare
41 st

89 st
61,4 %
28 st
19,3 %
32 st
22,1 %
5 st
3,4 %
0 st
0%
6 st
0 st

11 st
7,6 %
46 st
31,7 %
117 st
80,7 %
61 st
42,1 %
58 st
16 st

11 st
10,6 %
37 st
35,6 %
76 st
73,1 %
47 st
45,2 %
41 st
13 st

65 st
44,8 %
1 st
0,7 %
30 st
20,7 %
57 st
39,3 %
9 st
0 st

5 st
12,2 %
1 st
2,4 %
4 st
9,8 %
36 st
87,8 %
5 st
0 st

54 st
39 st
45,9 %
36 st
42,4 %
17 st
20,0 %
1 st
1,2 %
0 st
0%
9 st
0 st

Bilaga B
Illustrationer av kursinnehållstrådarna
B.1

Beskrivning av illustrationerna

HPFEM-Kx respektive RDA-Kx, där x är ett nummer, är koden för den
specifika kursinnehållstråden i respektive kurs. Bredvid det översta diskussionsinlägget står vilken delkategori av kursinnehållstråd tråden är,
hur-fråga, förståelse-fråga respektive övrigt. Varje pratbubbla illustrerar
ett diskussionsinlägg. Texten i pratbubblan är koden för personen som
har skrivit diskussionsinlägget. Fetmarkerad text indikerar att personen är en lärare. För det mesta står Sx för kursdeltagare (i HPFEM står
S2 och S4 för två lärare) och Ix och TAx står alltid för lärare. En pratbubbla med svart ram är antingen en fråga eller ett svar. Frågor har
grå bakgrund och svar har vit bakgrund. Pratbubblor med grå ram är
sociala, antingen i form av att bara vara sociala (med vit bakgrund) eller i form av ”tack-för-hjälpen” plus en följdfråga (med grå bakgrund).
Pratbubblorna är placerade i fallande ordning ovanifrån och ner med
avseende på i vilken tidsordning som diskussionsinläggen har skapats. Pratbubblans pil pekar mot det högre hörnet av det diskussionsinlägg som det är en respons på. I de fall där diskussionsinlägget inte
är en respons på något tidigare diskussionsinlägg i diskussionstråden
pekar pilen åt vänster och pratbubblan är placerad längst till vänster.
En svart tjock pil pekandes åt höger från ett svar indikerar att diskussionsinlägget driver diskussionen vidare. Två diskussionsinlägg som
ligger kant i kant under varandra indikerar att det nedre är en uppdatering av det övre diskussionsinlägget. De streckade pratbubblorna
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med S30 i sig i trådarna HPFEM-K14, HPFEM-K16 och HPFEM-K53
symboliserar att dessa diskussionsinlägg är exakt likadana. Slutet av
diskussionstråden RDA-K26 har flyttats upp (det har dock inte förflyttats i sidled) för att kunna få plats på samma sida men skedde egentligen tidsmässigt efter den långa, sammanhängande konversationen.
Denna tråd inleds dessutom med att kursdeltagare ger återkoppling
på ett kursmaterial men övergår sedan till att vara hur-fråga.

B.2

Illustrationer

BILAGA B. ILLUSTRATIONER AV KURSINNEHÅLLSTRÅDARNA

133

134

BILAGA B. ILLUSTRATIONER AV KURSINNEHÅLLSTRÅDARNA

Pilen i HPFEM-K63 indikerar att S6 har uppdaterat
sin originalfråga utifrån ett föreslag av S2.
De streckade inläggen av S30 i HPFEM-K53, -K14
respektive -K16 är exakt samma inlägg i tre olika
trådar.
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Nedan sker tidsmässigt efter
den långa tråden i RDA-K26,
inläggen har flyttats upp för att
få plats på sidan. Det första
inlägget av S4 är ett svar på
den första frågan av S2 och
S13 ställer en ny fråga.

Här bevarar I3 både
S4 och S3 i
samma inlägg.
Bara S3 svarar.

137

www.kth.se

