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Abstrakt 
 

Allt mer utbildning sker online och det påverkar även studenter som studerar på campus. 

Campusutbildning använder mer och mer utbildning online via Learning Management System 

(LMS) vilket skapar en blandad lärmiljö för studenter. När utbildning går från face-to-face på 

campus till online uteblir de sociala möten studenterna eftersöker när de väljer att studera på 

campusutbildning. Ett sätt att skapa sociala möten i blandade lärmiljöer är att designa LMS för att 

skapa en känsla av gemenskap. Gemenskap är ett mänskligt behov och viktigt att designa för när 

mer utbildning sker online. Denna studie utfördes med en designorienterad forskningsansats där 

designförslag baserade på gemenskapskriterier implementerades i en prototyp. Designförslagen 

utvärderades genom en prototyp för att ta reda på om en känsla av gemenskap kunde skapas hos 

studenter i en blandad lärmiljö. Denna studie resulterade i designförslag för hur LMS kan designas 

för en blandad lärmiljö för att skapa en känsla av gemenskap.  

 

Nyckelord: gemenskap, LMS, blandad lärmiljö, design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

More and more education takes place online and it affects students who are studying on campus. 

Campusbased education uses more and more education online through a Learning Management 

System (LMS), which creates a blended learning environment for students. When education goes 

from face-to-face on campus to online, the social meetings disappear that the students aim for 

when choosing to study on campus. One way to meet the demand of social meetings students aim 

for is to design LMS with an ambition to create a sense of community. A sense of community is a 

human need and is therefore important to design for when education goes online. This study was 

conducted with a design-oriented research approach where design proposals, based on community 

criterias, were implemented in a prototype. The design proposals was evaluated through a 

prototype to find out if a sense of community among students in a blended learning environment 

could be developed. This study resulted in design proposals for how LMS can be designed for a 

blended learning environment to create a sense of community. 

 

Nyckelord: sense of community, LMS, blended learning, design 
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1. Introduktion 

Idag spelar internet en väsentlig roll i människors liv (Amichai-Hamburger & Hayat, 2011). 

Användningen av internet påverkar utbildningen på högskolor (Urh, Vukovic, Jereb & Pintar, 

2015) och det har blivit populärt att använda internet för att dela kunskap och för att interagera 

med andra studenter (Wu, Chen & Yang, 2017). Internet har en väsentlig påverkan på utbildning 

då det skapar möjligheter för kommunikation och lärande online mellan studenter och lärare samt 

studenter emellan (Urh et al., 2015). När högskolor och universitet använder Learning 

Management System (LMS) som komplement till campusutbildning uppstår en blandad lärmiljö 

(Harrison & West, 2014). LMS definieras som webbaserade mjukvaruapplikationer (Haar, 2017) 

som tillåter studenter att få tillgång till information om kurser direkt (Wu et al., 2017; Urh et al., 

2015).  

 

Blandade lärmiljöer kan definieras som lärandeupplevelser som kombinerar campusutbildning och 

onlineutbildning (Harrison & West, 2014; Roscoe, 2012). Traditionell campusutbildning innebär 

att utbildning inte sker online, utan utbildning sker via fysiska möten face-to-face (ansikte-mot-

ansikte) mellan studenter medan onlineutbildning innebär att utbildning sker via internet utan 

fysiska möten (Roscoe, 2012). Användandet av blandade lärmiljöer växer snabbt eftersom lärare 

tror att olika sorters inlärningsmetoder vid utbildning ökar studenters tillfredsställelse under 

utbildningen (Lim & Morris, 2009). Blandade lärmiljöer tillämpas ofta på högskolenivå och vissa 

forskare refererar till blandade lärmiljöer som den nya traditionella modellen inom utbildning 

(Dziuban, Graham, Moskal, Norberg & Sicilia, 2018). Institutioner börjar mer och mer undersöka 

blandade lärmiljöer och därför finns det ett växande forskningsintresse att utforska blandade 

lärmiljöers konsekvenser för studenter (Dziuban et al., 2018). 

 

Blandade lärmiljöer kan bidra till att studenter får en djupare förståelse eftersom de kan lära sig 

genom både webbaserade resurser samt genom deltagande i klassrumsaktiviteter (Tayebinik & 

Puteh, 2012). Roscoe (2012) uttrycker att genom blandade lärmiljöer kan möjligheter skapas för 

studenter att utveckla en känsla av gemenskap vid fysiska sammanträffanden samtidigt som 

studenter kan ta del av de fördelar som kommer med en onlineutbildning. Ett bekymmer som kan 

uppstå med blandade lärmiljöer är minskandet av fysiska sammanträffanden mellan studenter, då 

studenter har en större möjlighet att studera via internet (Harrison & West, 2014). Ovannämnda 

varierande resultat skapar behovet av att undersöka om det går att designa om LMS så att studenter, 

som studerar i en blandad lärmiljö, kan känna en känsla av gemenskap. 

Samtidigt som blandade lärmiljöer blir populärare pekar Drouin och Vartanian (2010) på att 

campusstudenter uttrycker ett större behov av att känna en känsla av gemenskap jämfört med 

studenter som väljer att endast studera online. Skillnaden kan bero på att campusstudenter kan ha 

ett större socialt behov som de vill uppnå när de väljer att studera på campus (Drouin & Vartanian, 

2010). Att känna en känsla av gemenskap med andra människor är ett grundläggande behov för 

människor (Taormina & Gao, 2013). En känsla av gemenskap bidrar till förbättrat välmående, 

trygghetskänslor och en känsla av tillhörighet (Francis, Giles-Corti, Wood & Knuiman, 2012). 

Gemenskap definieras som känslan medlemmar i en grupp har när de känner en tillhörighet, att de 

spelar roll för varandra samt att medlemmarnas behov kommer uppfyllas med hjälp av varandra 

(McMillan & Chavis, 1986). För att uppnå en känsla av gemenskap behöver fyra olika kriterier 

uppfyllas: medlemskap, inflytande, integration och uppfyllande av behov samt delad känslomässig 

koppling (McMillan & Chavis, 1986). När människor känner sig ensamma tillfredsställs inte deras 

grundläggande behov för gemenskap (Taormina & Gao, 2013). En känsla av gemenskap är 
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väsentligt då majoriteten av studenter anser att en känsla av gemenskap är en viktig del av 

högskoleupplevelsen (Roscoe, 2012).  

 

Trots att vi idag har kännedom om fördelarna kring att känna en känsla av gemenskap har det 

uppstått bekymmer kring att människors känsla av gemenskap minskar (Francis et al., 2012). De 

studenter som känner en brist på gemenskap har en större risk att isolera sig, inte närvara vid 

lektioner, misslyckas i studier samt avbryta sin utbildning (Haar, 2017) vilket kan skapa behovet 

av att designa för att känna en känsla av gemenskap. Det finns ett behov av att undersöka hur 

blandade lärmiljöer kan designas på ett framgångsrikt sätt (Güzer & Caner, 2014). Dessutom 

uttrycker Harrison och West (2014) att vidare forskning behövs angående hur en känsla av 

gemenskap upplevs i blandade lärmiljöer där studenter behöver samarbeta med varandra.  

 

Eftersom en känsla av gemenskap är ett väsentligt behov är det viktigt att förstå studenternas 

känslor som kan uppstå när en kurs går från campusutbildning till blandade lärmiljöer (Harrison 

& West, 2014). I takt med att LMS ökar påverkas känslan av gemenskap mellan studenter vilket 

kan påverka studenternas prestation, interaktion (Haar, 2017), betyg samt högskoleerfarenheter 

och därmed kan deras möjlighet att ta examen öka (Ellis, 2013). Existerande studier uttrycker 

motsägelsefulla resultat angående studenters känsla av gemenskap online, vilket gör det allt mer 

utmanande att designa för en känsla av gemenskap mellan studenter via LMS, vilket leder fram 

till frågeställningen:  

“Hur kan digitala lärplattformar designas i en blandad lärmiljö för att skapa en känsla av 

gemenskap?” 

1.1 Syfte 

Denna studie kommer implementera designförslag inom LMS baserade på en 

litteraturundersökning för att undersöka om en känsla av gemenskap kan uppnås bland 

högskolestudenter som studerar i en blandad lärmiljö. Syftet är att bidra med designförslag inom 

LMS för hur en känsla av gemenskap kan uppnås för högskolestudenter som studerar i en blandad 

lärmiljö. 
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2. Litteraturstudie 

I litteraturstudien tas existerande kunskap om området upp. Denna studie berör campusstudenter 

som studerar i en blandad lärmiljö med fokus på att undersöka hur en känsla av gemenskap kan 

designas på LMS. 

2.1 Campusbaserad utbildning 

Campusbaserad utbildning är när studenter med olika kulturella, etiska och sociala bakgrunder 

studerar utbildningar på campus tillhörande en högskola (Turk, Sen & Ozyavuzb, 2015). 

Framgångsrika campus är designade för att hjälpa högskolans akademiska uppdrag samtidigt som 

studenterna utbildar sig och lär sig (Turk et al., 2015). Campusutbildning innebär att utbildning 

sker face-to-face mellan studenter i en fysisk miljö (Roscoe, 2012). 

 

Campusstudenter uttrycker ett större behov av att känna en känsla av gemenskap jämfört med 

studenter som väljer att endast studera online (Drouin & Vartanian, 2010). Skillnaden kan bero på 

att campusstudenter kan ha ett större socialt behov som de vill uppnå när de väljer att studera på 

campus (Drouin & Vartanian, 2010). De studenter som väljer att studera online kan ha ett större 

behov att kunna studera självständigt eller inte känna ett lika stort behov av social interaktion som 

campusstudenter (Drouin & Vartanian, 2010).  

 

För att behålla studenter vid campusutbildning är det viktigt att bland annat få studenter 

involverade samt att få dem att känna en känsla av gemenskap mellan varandra (Laux, Luse & 

Mennecke, 2016). Att känna tillhörighet med både campuset och studenterna på campuset har en 

positiv påverkan på studenterna (Laux et al., 2016).  

 

Fördelarna med en känsla av gemenskap bland campusstudenter är många (Elkins, Forrester & 

Noel-Elkins, 2011). En känsla av gemenskap bland campusstudenter är viktigt för studenternas 

framgång och uthållighet att stanna kvar på utbildningen (Elkins et al., 2011). Även Zumbrunn, 

McKim, Buhs och Hawley (2014) uttrycker att studenter har ett behov av att känna tillhörighet 

under sina högskolestudier. Tillhörighet är väsentligt för studenter när det kommer till att skapa 

nya relationer med andra studenter (Zumbrunn et al., 2014). 

2.2 Blandade lärmiljöer 

Blandade lärmiljöer kan definieras som lärandeupplevelser som kombinerar campusutbildning och 

onlineutbildning (Harrison & West, 2014; Roscoe, 2012). En campusutbildning innebär att 

utbildning inte sker online, utan det sker i en fysisk miljö medan onlineutbildning innebär att 

utbildning hålls via internet utan fysiska möten (Roscoe, 2012). Blandade lärmiljöer använder båda 

angreppssätten, och tillämpas ofta på högskolenivå och forskare refererar till blandade lärmiljöer 

som den nya traditionella modellen inom utbildning (Dziuban et al., 2018). 

 

Blandade lärmiljöer appliceras ofta i lärandesituationer på grund av tre olika anledningar: 

förbättrad pedagogik, ökad flexibilitet samt lägre kostnader (Harrison & West, 2014). Inom 

blandade lärmiljöer kan lärare designa välgjorda läroprocesser online samtidigt som studenter kan 

få sociala upplevelser vid fysiska möten (Roscoe, 2012). Eftersom institutioner mer och mer börjar 

undersöka blandade lärmiljöer finns det ett växande forskningsintresse inom att utforska blandade 

lärmiljöers konsekvenser för studenter (Dziuban et al., 2018).  

 

En fördel med blandade lärmiljöer är att studenter kan utveckla en känsla av gemenskap vid fysiska 

sammanträffanden samtidigt som studenter kan ta del av de fördelar som kommer med en 
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onlineutbildning (Roscoe, 2012). Blandade lärmiljöer kan bidra till att studenter får en djupare 

förståelse eftersom de kan lära sig genom både webbaserade resurser samt genom deltagande i 

klassrumsaktiviteter (Tayebinik & Puteh, 2012).  

 

Ett bekymmer som kan uppstå när tillämpningen av blandade lärmiljöer ökar är minskandet av 

fysiska sammanträffanden mellan studenter, då studenter har en större möjlighet att studera via 

internet (Harrison & West, 2014). Även Roscoe (2012) uttrycker att kurser med blandade 

lärmiljöer kan vara sämre än campuskurser när det kommer till studenters känsla av gemenskap 

eftersom campuskurser erbjuder fler fysiska sammanträffanden. Minskandet av fysiska 

sammanträffanden kan leda till att studenters känsla av gemenskap minskar (Harrison & West, 

2014; Roscoe, 2012). En känsla av gemenskap är väsentligt då majoriteten av studenter anser att 

en känsla av gemenskap är en betydelsefull del av högskoleupplevelsen (Roscoe, 2012). 

 

Tayebinik och Puteh (2012) uttrycker att blandade lärmiljöer skapar en starkare känsla av 

gemenskap hos studenter jämfört med både campusutbildning och onlineutbildning. 

Onlineutbildning bidrar till en ökad effektivitet och flexibilitet som inte kan garanteras i en 

campusutbildning medan campusutbildning bidrar till en ökad social gemenskap som inte 

onlineutbildning kan garantera (Tayebinik & Puteh, 2012). Genom att blanda campus- och 

onlineutbildning så kan fördelarna med de två olika utbildningssätten utnyttjas (Tayebinik & 

Puteh, 2012). 

 

Det finns ett behov av att undersöka hur blandade lärmiljöer kan designas på ett framgångsrikt sätt 

(Güzer & Caner, 2014). Güzer och Caner (2014) uttrycker att möjligheten att kunna samarbeta i 

blandad lärmiljö är viktigt då blandade lärmiljöer ständigt utvecklas. En blandad lärmiljö bör 

designas för att främja en positiv upplevelse (Güzer & Caner, 2014). För att skapa en positiv 

blandad lärmiljö bör studenterna uppmuntras till att skapa social interaktion genom att möjliggöra 

samarbete (Güzer & Caner, 2014). 

 

2.3 Learning Management System 
LMS (en digital lärplattform) är ett mjukvarusystem som är designat för att hjälpa lärare med 

kursadministration samt att assistera hanteringen av utbildning för studenter (Chung, Pasquini & 

Koh, 2013). LMS används av studenter samt lärare och erbjuder olika verktyg som exempelvis 

möjlighet att presentera kursinnehåll och kommunikationsverktyg (Chung et al., 2013). På grund 

av den ökade användningen av internet så har LMS i hög grad applicerats inom högre utbildning 

runt om i världen och därmed har LMS blivit en viktig del inom utbildning (Chung et al., 2013). 

LMS skapar möjligheter för lärare och studenter att diskutera deras studier, samarbeta och det 

hjälper även till att hantera lärandeaktiviteter i en onlinemiljö (Chung et al., 2013). 

 

Yilmaz (2016) uttrycker att faktorer som spelar roll för om studenten känner en känsla av 

gemenskap är exempelvis studentens karaktärsdrag och hur ofta studenten använder digitala 

lärplattformar. Onlineutbildning skapar ny kunskap, ökar känslan av gemenskap och ökar 

kunskapsdelningen mellan studenterna (Yilmaz, 2016). Även interaktioner mellan lärare och 

studenter samt mellan studenter och studenter är en del av LMS (Haar, 2017).  

 

Utbildning online, via LMS, har blivit ett populärt sätt för studenter att lära sig ny kunskap via 

internet och att interagera med andra studenter och LMS tillåter även studenter att få tillgång till 

information direkt (Wu et al., 2017; Urh et al., 2015). LMS har en väsentlig påverkan på studenters 

studier då det påverkar kommunikationen mellan studenter (Urh et al., 2015). Om det skapas 

konsekventa och pålitliga plattformar som ger resurser för studenterna skapas det ett mervärde i 

deras lärande samtidigt som studenterna utvecklar en känsla av gemenskap, både på campus och 
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online (Shumack & Sheridan Burns, 2017). En känsla av gemenskap är vitalt inom utbildning då 

det kan påverka studenters prestation, interaktion samt deras vilja att stanna kvar i utbildningen 

(Haar, 2017). 

2.3.1 Existerande design av LMS 

Huvudsyftet med LMS är att förse användarna med information (Georgouli, Skalkidis & 

Guerreiro, 2008). LMS tillåter lärare att dela information som kan vara väsentlig för studenter 

(Zanjani, Edwards, Nykvist & Geva, 2017). En av de viktigaste funktionerna inom LMS är att 

skapa en miljö som möjliggör för lärande utan tids- eller platsbegränsning (Chung et al., 2013).  

 

LMS är designat för att öka studenters interaktion mellan varandra, både med studenter de känner 

och studenter de inte känner (Zanjani et al., 2017). Studenter har ett behov av att få stöd och att 

veta att deras lärare och kurskamrater uppmärksammar deras behov och förväntningar, framförallt 

under samarbetsprojekt (Georgouli et al., 2008). Kommunikationsverktyg som exempelvis 

grupper och chattar passar för samarbetsprojekt och kan leda till en känsla av gemenskap 

(Georgouli et al., 2008). 

 

LMS kan innehålla funktioner så som diskussionsforum, grupperingar, betyg, e-post och 

blogginlägg (Zanjani et al., 2017). Dock används funktioner som designats på LMS inte av 

studenter på grund av sociala medier så som Twitter och Facebook (Zanjani et al., 2017). En 

anledning till varför sociala medier används istället kan bero på att det är enklare plattformar att 

interagera på jämfört med LMS (Zanjani et al., 2017). Existerande funktioner som designats i LMS 

som ska öka studenters interaktion med varandra misslyckas därför idag (Zanjani et al., 2017). Ett 

missnöje studenter har med LMS idag är saknaden av direkt kontakt mellan studenter och lärare 

(Tawalbeh, 2018;). 

2.4 Vad är en känsla av gemenskap 

Ett grundläggande behov för människor är att känna en känsla av gemenskap med andra människor 

(Taormina & Gao, 2013). En känsla av gemenskap bidrar till förbättrat välmående, 

trygghetskänslor och en känsla av tillhörighet (Francis et al., 2012). En känsla av gemenskap är en 

del av Maslow’s behovstrappa och är ett behov som behöver uppfyllas för att nå 

självförverkligande (Taormina & Gao, 2013). Zhang (2010) uttrycker att McMillan och Chavis 

(1986) tillhandahåller en teoretisk grund för att förstå gemenskap. För att uppnå en känsla av 

gemenskap behöver fyra olika kriterier uppfyllas: medlemskap, inflytande, integration och 

uppfyllande av behov samt delad känslomässig koppling (McMillan & Chavis, 1986). Definitionen 

av gemenskap är känslan medlemmar har när de känner tillhörighet, att de spelar roll för varandra 

samt att medlemmarnas behov uppfylls med hjälp av varandra (McMillan & Chavis, 1986). 

 

För att designa för en känsla av gemenskap behöver gemenskap brytas ner till de fyra olika 

kriterierna som behövs uppnås för att känna en känsla av gemenskap, vilket enligt McMillan och 

Chavis (1986) är medlemskap, inflytande, integration och uppfyllande av behov samt delad 

känslomässig koppling. Medlemskap innebär att människor känner en känsla av tillhörighet genom 

att vara medlem i en grupp (McMillan & Chavis, 1986). Medlemskap har attribut, bland annat: 

gränser, emotionell säkerhet, känsla av tillhörighet och identifiering samt personlig investering 

(McMillan & Chavis, 1986). Ovannämnda attribut fungerar tillsammans och bidrar till en känsla 

av vem som är en del av medlemskapet (McMillan & Chavis, 1986).  

 

Inflytande innebär att medlemmarna känner sig inflytelserika över vad som händer i gruppen men 

också vad som händer individen för att stärka gemenskapen (McMillan & Chavis, 1986). 
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Integration och uppfyllande av behov innebär att medlemmarna känner en sorts positiv 

förstärkning av varandra samt att de delar värde med varandra (McMillan & Chavis, 1986). Delad 

känslomässig koppling innebär att medlemmarna identifierar sig med gemensamma kopplingar på 

olika nivåer (McMillan & Chavis, 1986). Gemensamma kopplingar kan exempelvis vara 

erfarenheter och händelser som människorna upplever tillsammans (McMillan & Chavis, 1986).  

 

Att känna en känsla av gemenskap med andra människor är ett grundläggande behov för människor 

(Taormina & Gao, 2013). Konsekvensen av att gemenskapsbehovet inte tillfredsställs kan vara att 

människor inte kan åstadkomma deras mål högst i Maslow’s behovstrappa, självförverkligande 

(Taormina & Gao, 2013) vilket för studenter kan innebära att ta en examen. 

2.4.1 Design för medlemskap 

Att delas in i grupper bidrar till att medlemmar får känna en känsla av gemenskap med varandra 

(Stout, Tamer & Alvarado, 2018). I grupperna får medlemmarna kommunicera, samarbeta och 

lösa uppgifter tillsammans vilket bidrar till en känsla av gemenskap (Stout et al., 2018). 

Medlemskap innebär att människor känner en känsla av tillhörighet genom att vara medlem i en 

grupp (McMillan & Chavis, 1986). När en grupp bildas skapas gränser angående vilka människor 

som tillhör gruppen och vilka som inte tillhör gruppen (McMillan & Chavis, 1986).  

 

Det finns flera faktorer som kan designas för att bidra till att medlemmar upplever en känsla av 

gemenskap inom en grupp, bland annat stöd och uppmuntran (Lampinen, Konu, Kettunen & 

Suutala, 2018). Stöd och uppmuntran innebär att hjälpa, stötta, uppmuntra, dela erfarenheter, ge 

råd, ta råd samt ha en öppen konversation inom gruppen (Lampinen et al., 2018).  

2.4.2 Design för inflytande 

Inflytande innebär att medlemmarna känner sig inflytelserika över vad som händer i gruppen men 

också vad som händer individen för att stärka gemenskapen (McMillan & Chavis, 1986). En känsla 

av gemenskap utvecklas när människor interagerar med varandra online (Zhang, 2010). Att gilla, 

kommentera eller reagera på andras inlägg ger användaren möjlighet att visa intresse och stöd för 

andra (Wohn & Lampe, 2018) vilket ger användare inflytande om vad som sker online eftersom 

människor har ett behov av att saker som de ser, känner och förstår upplevs på samma sätt som 

andra människor (McMillan & Chavis, 1986). Genom att kommunicera online menas att bland 

annat dela olika inlägg och kommentera andras inlägg (Papagelis, Murdock & van Zwol, 2011). 

Användare använder oavsiktligt funktioner, exempelvis att gilla, reagera eller kommentera andra 

användares inlägg för att influera vilket även kan leda till emotionellt stöd (Wohn & Lampe, 2018). 

 

Öppen interaktion är en faktor som kan bidra till en känsla av gemenskap och innebär att öppet 

kunna uttrycka tankar och känslor i en konversation (Lampinen et al., 2018). McMillan och Chavis 

(1986) uttrycker att människor vill få återkoppling och uppmuntran om att det som de ser, känner 

och förstår upplevs på lika sätt som andra. Om människor inte har möjlighet att influera genom 

återkoppling och uppmuntran kan det leda till en förminskad känsla av gemenskap (McMillan & 

Chavis, 1986). 

2.4.3 Design för integration och uppfyllande av behov 

McMillan och Chavis (1986) uttrycker att genom att människor delar värde med varandra skapas 

integration. Gemensamma värderingar innebär att dela tillit, ärlighet och respekt med varandra och 

därmed dela likasinnade värderingar (Lampinen et al., 2018) vilket kan leda till integration 

(McMillan & Chavis, 1986). O’Leary, Schueller, Wobbrock och Pratt (2018) drar slutsatsen att 

när medlemmar stöttar varandra kan det leda till att erfarenheter och värderingar delas mellan 
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medlemmarna. Medlemmar som kommunicerar online kan känna ett ökat emotionellt stöd från 

andra medlemmar (Burke, Marlow & Lento, 2010), vilket kan leda till en känsla av integration. 

Både de människor som ger stöd och de som får stöd drar nytta av stödet (O’Leary et al., 2018). 

Om stöd ges när människor kommunicerar online kan lärdomar om när, varför och hur människor 

söker stöd skapas (O’Leary et al., 2018).  

 

Uppfyllande av behov innebär att medlemmarna känner en sorts positiv förstärkning av varandra 

(McMillan & Chavis, 1986). Vid kommunikation online kan människor dela material samt 

samarbeta för att lösa uppgifter (Wu et al., 2017). Att lösa uppgifter tillsammans och samarbeta 

med varandra i en grupp kan bidra till en känsla av gemenskap och därmed kan medlemmars behov 

uppfyllas (Scholtes, van Haut & van Koppen, 2016). Samarbetet skapar olika möjligheter för social 

interaktion och varar så länge medlemmarna löser uppgifter tillsammans och resulterar i en känsla 

av gemenskap (Scholtes et al., 2016). När uppgifterna är lösta och medlemmarna separeras kan 

känslan av gemenskap försvinna om inte medlemmarna tenderar att stanna med varandra för 

framtida samarbeten (Scholtes et al., 2016). Studenter behöver kunna diskutera deras studier och 

samarbeta vilket LMS kan möjliggöra (Chung et al., 2013). 

2.4.4 Design för delad känslomässig koppling 

Delad känslomässig koppling innebär att medlemmarna identifierar sig med gemensamma 

kopplingar på olika nivåer (McMillan & Chavis, 1986). Gemensamma kopplingar kan exempelvis 

vara erfarenheter och händelser som människorna upplever tillsammans (McMillan & Chavis, 

1986). När användare kan kommunicera med varandra skapas emotionellt stöd till varandra (Wohn 

& Lampe, 2018). Möjligheten att kunna kommunicera och dela med sig av erfarenheter och 

personliga intressen, via exempelvis chatt eller video, kan skapa kopplingar mellan varandra 

(O’Leary et al., 2018). Videosamtal kan öka studenters deltagande och samarbete (Haar, 2017). 

När människor delar med sig av erfarenheter till samma människor flera gånger kan det resultera 

i stärkt förtroende för varandra (O’Leary et al., 2018).  

 

Att kommunicera online är en väsentlig del för att designa för en känsla av gemenskap (Wu et al., 

2017). Ju oftare medlemmar kommunicerar online desto större känsla av gemenskap uppnås (Wu 

et al., 2017). Medlemmar kan känna en ökad känsla av gemenskap när de kommunicerar via en 

chattfunktion (Wu et al., 2017). Genom att medlemmar använder chattfunktioner med andra 

medlemmar bidrar det till att vänskap kan skapas, förstärkas och bevaras (Burke et al., 2010). 

Genom att designa för att främja kommunikation online kan det bidra till att förbättra 

medlemmarnas känsla av gemenskap (Wu et al., 2017). 

2.5 Design av LMS 

Av ovanstående litteraturstudie har följande syntes i tabell 1 sammanfattats. I tabellen redovisas 

McMillan och Chavis (1986) kriterier för att uppnå en känsla av gemenskap. Även en koppling till 

hur gemenskapskriterierna kan uppnås genom design samt vilket behov för studenter det kan uppnå 

redovisas i tabell 1. Gemenskapskriteriet integration och uppfyllande av behov delades upp till två 

olika gemenskapskriterier för att öka tydligheten. Syntesen tar upp vår unika vinkel på hur 

studenters behov i blandade lärmiljöer kombineras med design för att uppnå en känsla av 

gemenskap online på LMS.  

 

 

 

 

Tabell 1. Design på LMS för studenter i blandade lärmiljöer för att uppnå en känsla av gemenskap. 
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Gemenskapskriterium Design Behov för studenter 

Medlemskap 

Medlemskap kan uppkomma 

genom att vara medlem i en 

grupp (McMillan & Chavis, 

1986). 

En gruppindelning kan ske digitalt 

via LMS (Zanjani et al., 2017). 

Tillhörighet kan uppkomma genom 

gruppindelning (Stout et al., 2018).  

Studenter har ett behov av att 

känna en känsla av 

tillhörighet under studierna 

(Zumbrunn et al., 2014). 

Inflytande 

Inflytande kan uppkomma när 

medlemmar kan påverka 

gruppen (McMillan & Chavis, 

1986).  

Att gilla, kommentera eller reagera 

på andras inlägg ger användaren 

möjlighet att visa intresse och stöd 

för andra (Wohn & Lampe, 2018). 

Studenter har ett behov av att 

få stöd och uppmuntran från 

andra studenter (Georgouli 

et al., 2008). 

 

Integration 

McMillan och Chavis (1986) 

uttrycker att genom att 

människor delar värde med 

varandra skapas integration.   

När medlemmar stöttar varandra och 

kommunicerar online med varandra 

leder det till värderingar och 

emotionellt stöd delas mellan 

medlemmarna (O’Leary et al., 2018; 

Burke et al., 2010). Stöd kan skapas 

genom att människor ger och tar råd 

mellan varandra (Lampinen et al., 

2018). 

Studenter har ett behov av 

att känna stöd från både 

lärare och kurskamrater 

(Georgouli et al., 2008). 

Uppfyllande av behov 

Uppfyllande av behov innebär 

att medlemmar känner en sorts 

positiv förstärkning av varandra 

(McMillan & Chavis, 1986). 

LMS kan möjliggöra för samarbete 

online mellan studenter (Zanjani et 

al., 2017). Människor kan samarbeta 

och lösa uppgifter tillsammans 

genom en gruppuppgift och därmed 

kan människors olika behov 

uppfyllas (Scholtes et al., 2016).  

Studenter behöver kunna 

utföra lärandeaktiviteter, 

exempelvis genom att 

diskutera studier, samarbeta 

och hjälpa varandra (Chung 

et al., 2013). 

 

Delad känslomässig koppling 

Medlemmar identifierar sig med 

gemensamma kopplingar på 

olika nivåer (McMillan & 

Chavis, 1986).  

En chattfunktion eller videofunktion 

kan bidra till att människor 

kommunicerar och delar med sig av 

erfarenheter och personliga intressen 

vilket kan skapa kopplingar mellan 

varandra (O’Leary et al., 2018) och 

kan öka studenters deltagande och 

samarbete (Haar, 2017). 

Campusstudenter har ett 

större socialt behov än 

studenter som väljer att 

studera online (Drouin & 

Vartanian, 2010).  
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3. Metod 

3.1 Metodansats 

För att besvara frågeställningen“Hur kan digitala lärplattformar designas i en blandad lärmiljö 

för att skapa en känsla av gemenskap?” användes en designorienterad forskningsansats. En 

designorienterad forskningsansats kan användas för att skapa och utvärdera digitala artefakter som 

är menade att lösa identifierade problem (Hevner, March, Park & Ram, 2004) vilket var varför en 

designorienterad forskningsansats valdes. En designorienterad forskningsansats valdes för att vi 

ville skapa och utvärdera designlösningen för att lösa det problem vi identifierat. 

 

En designorienterad forskningsansats kan även användas för att kunna skapa en digital artefakt 

som fungerar i den ämnade miljön (Hevner et al., 2004) och därför var forskningsansatsen lämplig 

att använda i studien eftersom vi ville undersöka om en känsla av gemenskap kan uppnås på LMS. 

En designorienterad forskningsansats kan även användas för att få en förståelse över hur 

designproblem kan lösas genom en prototyp (Hevner et al., 2004), vilket var en anledning till att 

en prototyp skapades för att kunna förstå olika designproblem och dess lösningar. Genom en 

prototyp kunde utvärderingar utföras för att undersöka om studenterna upplevde en känsla av 

gemenskap. 

 

Det första steget i studien var att utföra en litteraturstudie för att hitta stöd i litteraturen för att 

kunna identifiera begrepp och existerande forskning inom det valda området. Från litteraturen 

identifierades behov för design av LMS i blandade lärmiljöer. Genom prototyper kan designförslag 

uppvisas (Lim, Stolterman & Tenenberg, 2008), därför utformades de sex designförslagen i en 

prototyp (se avsnitt 4) för att göra det möjligt att undersöka hur respondenterna upplevde 

designförslagen. Designförslagen är designade som tillägg för ett befintligt LMS. Prototyper 

stimulerar reflektioner och kan användas för att visa, förfina och upptäcka designmöjligheter (Lim 

et al., 2008) och därför kunde vi genom en prototyp upptäcka möjligheter om hur designförslag 

kunde tas i form. 

 

Under utvärderingstillfällena användes metoden Think Aloud efterföljt av semistrukturerade 

intervjuer. Think Aloud kan bidra till att få en förståelse över hur respondenter tänker vid 

interaktion med en prototyp [1]. Vid utvärderingar utförde tio respondenter tio uppgifter i 

prototypen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes sedan för att få en djupare förståelse för 

respondenternas tankar, känslor och åsikter. Att utvärdera designlösningen var väsentligt för att 

förstå om designlösningen uppnådde dess syfte. Genom utvärderingar kunde vi även få en 

förståelse om respondenterna upplevde en känsla av gemenskap.  

 

Efter utvärderingarna utfördes en datadriven kodning av det insamlade empiriska materialet. En 

datadriven kodning innebär att det inte finns några förutbestämda kategorier (Braun & Clarke, 

2006). En datadriven kodning genomfördes för att identifiera mönster i det insamlade materialet. 

Vid kodningen lästes materialet igenom flera gånger och på så sätt kunde mönster identifieras i 

det insamlade materialet De olika mönster som framkom genom kodningen skapade teman och 

underkategorier. Vid en datadriven kodning läses det insamlade materialet igenom för att hitta 

teman som är relaterade till studiens ämne utan att fokusera på teman som tidigare forskning inom 

ämnet har identifierat (Braun & Clarke, 2006) och därför identifierades våra teman och 

underkategorier utifrån hur relaterade de var till ämnet.  



10 
 

3.2 Litteraturstudie 

Att ta reda på existerande kunskap inom området som ska undersökas är en väsentlig del i 

akademiska projekt (Webster & Watson, 2002). Medvetenhet om existerande kunskap skapar en 

grund för att främja ny kunskap samt avslöjar områden där ny forskning behövs (Webster & 

Watson, 2002). Under litteraturstudien följdes Webster och Watsons (2002) strukturerade 

tillvägagångssätt för att fastställa relevant litteratur. Designstudien inleddes därför med en 

litteraturstudie där centrala begrepp för frågeställningen redogjordes och för att samla in data om 

existerande kunskap inom området. 

 

Nyckelord som användes i litteratursökningen var: gemenskap, sense of community, campus, LMS, 

networked learning, blended learning, learning platforms, peer support och students. Begreppet 

gemenskaps fyra kriterier (medlemskap, inflytande, integration och uppfyllande av behov samt 

delad känslomässig koppling) undersöktes genom en litteratursökning för att få en djupare 

förståelse över begreppet gemenskap och hur en känsla av gemenskap kunde designas på LMS. 

Sökorden fungerade som kriterier vid gallring av litteratur. Under litteraturstudien genomfördes 

både en bakåtsökning och en framåtsökning där artiklar identifierades genom nyckelord och 

citeringar från identifierad litteratur. Litteraturens relevans har granskats beroende på litteraturens 

forskningsområde, publiceringsår, journal samt antal citat. Genom litteraturstudien kunde en tabell 

över design på LMS för studenter i blandade lärmiljöer för att uppnå en känsla av gemenskap 

identifieras (Tabell 1). Därefter kunde en prototyp skapas med designförslag som grundades på 

litteraturstudien. 

 

Litteraturen bedömdes på vilket område litteraturen befann sig i, där exempelvis informatik, dator, 

psykologi eller HCI var relevanta områden att ta del av. Vid gallring av litteratur analyserades först 

cirka 200 artiklar baserat på titel. Cirka 100 artiklar med intressant titel resulterade i att artikelns 

abstrakt lästes. Om artikeln ansågs relevant lästes därefter introduktion och sammanfattning. 

Ansågs introduktion och sammanfattning relevant användes artiklar i litteraturstudien, vilket 

slutligen resulterade i cirka 30 artiklar. 

3.3 Prototyp 

Sex designförslag utformades i en prototyp vilket gjorde det möjligt att undersöka hur 

respondenterna upplevde designförslagen under utvärderingstillfällena. På grund av att gemenskap 

är en känsla brukades prototypen för att respondenterna skulle få en upplevelse kring 

designförslagen och dess funktionalitet. Genom prototypen kunde respondenterna få en upplevelse 

kring hur designförslagen påverkade deras känsla av gemenskap. Genom att användare utvärderar 

en prototyp kan det bidra till en förståelse över hur användarna upplever att prototypen fungerar 

(Hevner et al., 2004) vilket gav oss insikt i om användarna upplevde en känsla av gemenskap vid 

interaktion med prototypen. Genom att vara medveten om prototypens effekt kan designers 

använda prototyper på ett mer reflektivt och precist sätt vilket kan leda till mer tillförlitliga resultat 

(Lim et al., 2008) och därför var prototypen och dess effekt väsentlig för studien eftersom 

designförslagen kunde uttryckas genom prototypen. Genom prototypen fick respondenterna en 

förståelse för designförslagen vilket bidrog till att empiri kunde samlas in kring hur LMS kan 

designas för att uppnå en känsla av gemenskap i blandade lärmiljöer.  

3.4 Utvärdering 

3.4.1 Urval 

Urvalet gjordes bland högskolestudenter som hade erfarenhet av studier i en blandad lärmiljö. 
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Inom den valda tidsramen valdes studenter från Högskolan i Halmstad på grund av att de var 

tillgängliga både gällande tid och plats. Utvärderingen genomfördes med tio respondenter (se 

Tabell 2) som var studenter från olika program på Högskolan i Halmstad. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av respondenter. 

Respondentnummer Kön Ålder Intervjulängd 

1 Kvinna 23 51 min 

2 Kvinna 24 35 min 

3 Kvinna 32 32 min 

4 Man 23 38 min 

5 Man 25 30 min 

6 Man 24 45 min 

7 Man 21 41 min 

8 Kvinna 26 36 min 

9 Kvinna 22 55 min 

10 Man 25 35 min 

 

3.4.2 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes innan utvärderingarna för att testa om utvärderingsmetoden var lämplig 

utifrån studiens syfte. Uppgifter och frågor ställdes under pilotstudien för att undersöka så dem 

inte skapade missförstånd hos respondenten. På grund av pilotstudien kunde eventuella 

missförstånd vid de skarpa utvärderingarna med respondenterna motverkas. Pilotstudien utfördes 

med en respondent som passade med urvalsgruppen för att få så tillförlitlig data om utvärderingens 

upplägg som möjligt. Resultat från pilotstudien gjorde att studien blev mer tillförlitlig och svarade 

mot frågan. Exempel på resultat från pilotstudien var oklarheter kring den digitala kalendern (Figur 

5) där olika färger och ikoner skapade förvirring, därför reviderades designförslaget för att undvika 

missuppfattning. Även vissa uppgifter och frågor missförstods vilket ledde till att uppgifterna och 

frågorna förtydligades.  

3.4.3 Utvärderingsmetod 

Under utvärderingen testade tio respondenter prototypen. Vetenskapsrådet (2002) och dess krav 

följdes inför utvärderingen vilket innebar att respondenterna blev medvetna om att de är anonyma, 

studiens syfte, att deras medverkan var frivillig samt att de när som helst fick avbryta sin 

medverkan. Under utvärderingen användes metoden Think Aloud. Metoden användes för att få en 

förståelse över hur respondenterna tänkte när de interagerade med prototypen [1]. 

 

Under utvärderingen utförde respondenterna uppgifter i prototypen för att få en förståelse om en 

känsla av gemenskap uppnåddes hos respondenterna (se Bilaga A). Alla respondenter fick utföra 

samma uppgifter för att ta del av designförslagen i samma prototyp, detta för att alla respondenter 
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skulle få möjligheten att uppleva prototypen på samma sätt. Uppgifterna grundades på de sex olika 

designförslagen. Uppgifter lästes upp högt samt fanns nedskrivna för respondenterna att läsa för 

att förhindra missförstånd och påminna dem om de glömde. Utvärderingar kan bidra till att 

designers får en ökad förståelse över de problem som designlösningen är menad att lösa vilket kan 

förbättra designlösningens kvalitet (Hevner et al., 2004). Under utvärderingarna utfördes 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att få en förståelse för en designlösnings kontext och 

dess begränsningar (Cooper, Reimann, Cronin & Noessel, 2014), vilket var vitalt för att förstå vad 

designlösningen kunde bidra med. Intervjufrågorna baserades på designförslagen för att få en 

förståelse över hur respondenterna upplevde designförslagen. Genom intervjuer kan en 

uppfattning erhållas över hur intervjupersoner upplever ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2014), 

därav skapades en uppfattning genom intervjuerna om hur respondenterna upplevde 

designförslagen (Bilaga B). 

3.5 Analysmetod 

En analys utfördes av det insamlade materialet från utvärderingarna. Materialet från 

utvärderingarna transkriberades, lästes igenom och analyserades. Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer följdes vilket resulterade i att respondenterna anonymiserades vid 

transkriberingen. 

 

För att analysera det insamlade materialet utfördes en datadriven kodning utan förutbestämda 

teman. En datadriven kodning betyder att det inte finns redan existerande teman som materialet 

kodas in under (Braun & Clarke, 2006). En datadriven kodning genomfördes för att identifiera 

mönster i det insamlade materialet. Genom kodning kan struktur skapas och struktur förtydligar 

skillnader och likheter i det insamlade materialet (Fejes & Thornberg, 2014). Vid kodningen lästes 

materialet igenom flera gånger och på så sätt kunde mönster identifieras i det insamlade materialet. 

De olika mönster som framkom genom kodningen resulterade i att teman och underkategorier 

formulerades. Vid en datadriven kodning läses det insamlade materialet igenom för att hitta teman 

som är relaterade till studiens ämne utan att fokusera på teman som tidigare forskning inom ämnet 

har identifierat (Braun & Clarke, 2006) och därför identifierades våra teman och underkategorier 

utifrån hur relaterade de var till ämnet. 

Sex teman formulerades utifrån analysen: inkludering, bekräftelse, stöttning, överflöd, samarbete 

och kommunikation. Temat kommunikation fick underkategorierna för- och nackdelar med lärare, 

för- och nackdelar med taggningsfunktion samt förståelse och tolkning av varandra. Temana och 

underkategorierna analyserades sedan för att se om de svarade mot gemenskapskriterierna. Genom 

analysen av empirin kunde därmed en förståelse uppnås över om respondenterna upplevde en 

känsla av gemenskap. Ett tema som formulerades utifrån utvärderingarna var exempelvis 

“inkludering” som uppkom när respondenterna uttryckte att de kände sig som en del av en grupp 

genom designförslag 1. Att känna sig inkluderad och som en del av en grupp kan svara mot 

gemenskapskriteriet medlemskap. På detta sätt kunde alla teman och underkategorier svara mot 

resterande gemenskapskriterier för att undersöka om respondenterna upplevde en känsla av 

gemenskap. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Det är väsentligt att behandla alla deltagare i studien likadant oavsett prestationsnivå och är därmed 

en viktig aspekt att ha i åtanke under undersökningen. Under utvärderingar bör det finnas en 

medvetenhet om deltagarnas situation för att undvika stigmatisering och inte påverka deltagarna 

negativt (Tracy, 2010), vilket var något vi tänkte på under studien genom att exempelvis vara 
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öppna och positiva mot samtliga deltagare. Brist på en känsla av gemenskap kan vara ett känsligt 

ämne för studenter och vissa deltagare kan finna det jobbigt att prata om. Därför var Tracy’s (2010) 

situationsetik med oss och vårt tankesätt under hela utvärderingarna genom att klargöra för 

respondenterna att deras svar och åsikter inte kunde vara felaktiga. Under utvärderingarna försökte 

vi läsa av olika situationer utifrån respondenternas ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket 

resulterade i att vi kunde anpassa oss efter studenterna så att de kände sig bekväma i situationen. 

Intervjuerna skedde också i en trygg skolmiljö där studenterna kände sig bekväma för att underlätta 

för dem att uttrycka sig obehindratkring eventuellt känsliga frågor. 

 

Eftersom undersökningens plan var att involvera människor i studien var Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning en vital del under 

undersökningen. Fyra huvudkrav följdes; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra forskningsetiska 

principernas syfte är att vägleda forskare om hur problem ska hanteras om de uppstår mellan 

forskare och uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att forskare ska informera alla deltagare om studiens syfte, att deras 

deltagande är frivilligt och de kan när som helst kan välja att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Under utvärderingarna informerade vi samtliga deltagare om studiens 

syfte samt att deras deltagande var frivilligt. Samtyckeskravet innebär att forskare behöver alla 

deltagares samtycke om att vara med i studien samt att alla deltagare i studien själva beslutar över 

sitt eget deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagare i studien ska inte känna sig tvingade att 

medverka i studien och det är därför väsentligt att följa samtyckeskravet under en studie. Under 

utvärderingarna informerades deltagarna om att de beslutar om deras egna deltagande och att de 

inte är tvingade att vara med i studien. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att det material som samlats in under studien ska bevaras på ett 

sådant sätt så att endast personer med behörighet har tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 

2002), vilket var något som deltagarna informerades om tydligt innan studien. Den fjärde 

principen, nyttjandekravet, innebär att uppgifter om deltagarna i studien inte får användas i något 

annat syfte än i studien (Vetenskapsrådet, 2002), vilket deltagarna informerades om både innan 

och efter studien. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas i 

exempelvis kommersiellt bruk. Alla fyra krav följdes noga under studien för att säkerställa etiska 

överväganden. 

3.7 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning kan bidra med en förståelse för en produkts kontext och dess begränsningar 

på mer användbara sätt än vad kvantitativ forskning kan bidra med (Cooper et al., 2014) vilket var 

anledningen till att en kvalitativ metod i en designstudie valdes. De semistrukturerade intervjuer 

som utfördes under utvärderingarna lämpade sig väl i studien då det bidrog till att följdfrågor kunde 

ställas kring bland annat tveksamheter och förtydligande, vilket inte kunde göras i bland annat en 

enkätundersökning. Semistrukturerade intervjuer bidrar till en förståelse kring hur 

intervjupersoner upplever ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2014). Genom att kunna ställa 

följdfrågor till respondenterna kunde en djupare förståelse kring hur de upplevde designförslagen 

erhållas.  

 

Åldersskillnaden mellan de respondenter som deltog i studien var begränsad, från 21 år gammal 

till 32 år gammal. Vid urval av respondenter var fokus inte på respondenternas ålder utan urvalet 

utgick från att de hade erfarenhet av blandade lärmiljöer. Resultatet av utvärderingarna visade att 
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respondenternas svar inte varierade på grund av deras olika åldrar och därför anses inte 

respondenternas ålder som en påverkande faktor gällande studiens resultat.  

 

En faktor att vara medveten om är att det inte är möjligt att designa in en mänsklig känsla av 

gemenskap in i en digital artefakt. Däremot kan en design bidra till att uppnå en känsla av 

gemenskap hos studenter, vilket denna studie ämnade göra. Det är även viktigt att ha en 

medvetenhet kring att en känsla av gemenskap är svårt att bedöma. En känsla av gemenskap är 

inget konkret utan något som personer upplever på olika sätt, vilket kan ha skapat oklarheter inom 

hur studenter faktiskt upplever en känsla av gemenskap i studien. En känsla av gemenskap kan 

vara något som behöver byggas upp under tid och därför kan studien ha behövt större tidsramar 

för att ge mer tillförlitliga resultat. Under givna tidsramar var en uppgiftsbaserad utvärdering med 

semistrukturerade intervjuer mest tillförlitligt att få fram ett resultat genom. I framtida studier eller 

om studien hade haft större tidsramar skulle exempelvis en dagboksstudie kunna vara mer 

tillförlitlig då en sådan under en längre period kan bedöma en känsla av gemenskap.  
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4. Designstudie 

4.1 Problemidentifiering 

Utifrån litteraturstudien identifierades problem som kan uppstå vid blandade lärmiljöer. Ett 

problem som identifierades i litteraturstudien var att studenters känsla av gemenskap minskar när 

de studerar i en blandad lärmiljö. Studenter som saknar en social kontext och känner sig utanför i 

en grupp har en större risk att isolera sig och misslyckas med sina studier (Haar, 2017). Det finns 

även ett behov att undersöka hur blandade lärmiljöer kan designas på ett framgångsrikt sätt (Güzer 

& Caner, 2014). Studenter anser att en känsla av gemenskap är en viktig del av 

högskoleupplevelsen (Roscoe, 2012) och därför ämnade denna studien att undersöka hur en känsla 

av gemenskap kan skapas på LMS. En prototyp skapades med implementerade designförslag. 

Designförslagen formulerades utifrån litteraturstudien och dess tabell (se Tabell 1) och syftet var 

att undersöka hur högskolestudenter, som studerar i en blandad lärmiljö, kan känna en känsla av 

gemenskap via LMS. Eftersom flera designförslag kan uppnå flera olika gemenskapskriterier och 

behov för studenter kan beskrivningarna för designförslagen likna varandra, dock tar varje 

designförslagen sig i form på olika sätt i prototypen (se Figur 1-7). Designförslagen presenteras i 

tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Designförslag på hur en känsla av gemenskap kan skapas på LMS. Beskrivning av hur 

designförslagen möter gemenskapskriterier, students behov samt beskrivning. 

Designförslag 1: Visuell gruppindelning online (i form av kurs-  

och tilldelade mindre grupper)  

Gemenskapskriterium: Medlemskap. 

 

Studenters behov: Studenter har ett behov av att känna en känsla av tillhörighet under studierna 

(Zumbrunn et al., 2014). 

 

Beskrivning: Tillhörighet kan uppkomma genom gruppindelning (Stout et al., 2018). Att delas in i 

grupper bidrar till att medlemmarna får känna en känsla av gemenskap genom varandra (Stout et al, 

2018). En gruppindelning kan ske via LMS (Zanjani et al., 2017). 

Designförslag 2: Gilla och kommentera gruppmedlemmars arbete  

Gemenskapskriterium: Inflytande samt uppfyllande av behov. 

 

Studenters behov: Studenter har ett behov av att få stöd och uppmuntran från andra studenter 

(Georgouli et al., 2008). 

 

Beskrivning: Att gilla, kommentera eller reagera på andras inlägg ger användaren möjlighet att visa 

intresse och stöd för andra (Wohn & Lampe, 2018).  

Designförslag 3: Kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro 

Gemenskapskriterium: Integration samt delad känslomässig koppling. 

 

Studenters behov: Studenter har ett behov av att känna stöd från både lärare och kurskamrater 

(Georgouli et al., 2008). Campusstudenter har även ett större socialt behov än studenter som väljer att 

studera online (Drouin & Vartanian, 2010).  
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Beskrivning: Att kommunicera och dela med sig av erfarenheter och personliga intressen, via 

exempelvis en chattfunktion, kan skapa kopplingar (O’Leary et al., 2018) samt emotionellt stöd och 

värderingar mellan varandra (Burke et al., 2010). 

Designförslag 4: Digital kalender med bokningsfunktion för lärare och studenter på campus 

Gemenskapskriterium: Medlemskap samt integration. 

 

Studenters behov: Studenter har ett behov av att känna en känsla av tillhörighet samt att interagera 

socialt under studierna (Zumbrunn et al., 2014; Drouin & Vartanian, 2010). Studenter har ett behov av 

att känna stöd från både lärare och kurskamrater (Georgouli et al., 2008). 

 

Beskrivning: Tillhörighet kan uppkomma genom gruppindelning (Stout et al., 2017). Genom att ha 

bland annat hjälpa varandra samt ge och ta råd kan stöd och uppmuntran skapas mellan varandra 

(Lampinen et al., 2018).  

Designförslag 5: Samarbetsuppgift online i mindre grupper 

Gemenskapskriterium: Uppfyllande av behov samt medlemskap. 

 

Studenters behov: Studenter behöver kunna utföra lärandeaktiviteter exempelvis att diskutera 

studier, samarbeta och hjälpa varandra (Chung et al., 2013). Studenter har ett behov av att känna en 

känsla av tillhörighet under studierna (Zumbrunn et al., 2014). 

 

Beskrivning: Människor kan samarbeta och lösa uppgifter tillsammans genom en gruppuppgift och 

därmed kan människors behov uppfyllas (Scholtes et al., 2016). En känsla av tillhörighet kan 

uppkomma via gruppindelning (Stout et al., 2018). Gruppindelning kan ske via LMS (Zanjani et al., 

2017). 

Designförslag 6: Videosamtal i mindre grupper 

Gemenskapskriterium: Delad känslomässig koppling. 

 

Studenters behov: Campusstudenter har ett större socialt behov än studenter som väljer att studera 

online (Drouin & Vartanian, 2010).  

 

Beskrivning: En chattfunktion eller videofunktion kan bidra till att människor kommunicerar och 

delar med sig av erfarenheter och personliga intressen vilket kan skapa kopplingar mellan varandra 

(O’Leary et al., 2018) och kan öka studenters deltagande och samarbete (Haar, 2017). 

4.2 Design 

I det här avsnittet kommer designförslag som är menade att bidra till en känsla av gemenskap hos 

högskolestudenter som studerar i en blandad lärmiljö behandlas. Designförslagen har designats 

utifrån den syntes som utvecklades utifrån litteraturstudien. Designförslagen är designade som 

tillägg till ett befintligt LMS. 

4.2.1 Designförslag: Visuell gruppindelning online (i form av kurs- och tilldelade mindre grupper) 

Designförslaget syftar till att uppnå gemenskapskriteriet medlemskap. Syftet med designförslaget 
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är för studenter att se och känna tillhörighet inom en grupp genom en visuell gruppindelning 

online. Designförslaget baseras på att Stout et al., (2018) samt McMillan och Chavis (1986) 

uttrycker att tillhörighet kan uppkomma via gruppindelning. I prototypen designades funktioner 

som visar att en student tillhör en specifik grupp samt gruppens medlemmar (se Figur 1 och 2). 

Designförslaget tas i form på LMS när studenter ska gå in i en uppgift online samt när studenter 

befinner sig inne i en uppgift online. Se Figur 6 för helhetsbild av designförslaget. Designen är 

menad att uppmuntra studenterna till att känna en känsla av tillhörighet både med kursgrupp och 

mindre grupper oavsett tidigare relation till studenterna.   

 

Att delas in i grupper bidrar till att medlemmar får känna en känsla av gemenskap med varandra 

(Stout et al., 2018). När en grupp bildas skapas gränser angående vilka människor som tillhör 

gruppen och vilka som inte tillhör gruppen (McMillan & Chavis, 1986). En gruppindelning kan 

ske via LMS (Zanjani et al., 2017). Studenten blir i prototypen tilldelad en grupp på fyra personer. 

Designen visar visuellt vilka studenter som tillhör gruppen och vilka som inte tillhör gruppen. 

 
Figur 1. Gruppindelning.                                          Figur 2. Gruppmedlemmar. 

4.2.2 Designförslag: Gilla och kommentera gruppmedlemmars arbete 

Designförslaget syftar till att uppnå gemenskapskriteriet inflytande. Genom ett visat intresse och 

stöd kan människor få en känsla av inflytande hos andra (McMillan & Chavis, 1986). McMillan 

och Chavis (1986) uttrycker att människor vill få återkoppling och uppmuntran om att det som de 

ser, känner och förstår upplevs på lika sätt hos andra. 

 

Syftet med designförslaget är göra det möjligt för studenter att stötta och uppmuntra varandra. 

Designförslaget baseras på att Wohn och Lampe (2018) uttrycker att gilla, kommentera eller 

reagera på andras inlägg ger användaren möjlighet att visa intresse och stöd för andra. 

Designförslaget baseras även på att Georgouli et al., (2008) uttrycker att studenter har ett behov 

av att få stöd och uppmuntran från andra studenter i sitt arbete. I prototypen tog designförslaget 

(se Figur 3) uttryck i en funktion för att möjliggöra återkoppling och uppmuntran mellan studenter, 

se Figur 6 för helhetsbild av designförslaget. Studenter kan genom att gilla och kommentera 

bekräfta varandras arbete i en gruppuppgift vilket kan leda till stöttning. När studenterna ser, 

känner och upplever saker på samma sätt kan det bidra till att de känner inflytande över varandra 

via den digitala lärplattformen. Människor gillar och kommenterar för att influera andra människor 

online (Wohn & Lampe, 2018). Designen är menad att skapa möjlighet för studenter att influera 

andra, vilket kan göra att studenter känner påverkan över andra studenter. 
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Figur 3. Gilla och kommentera gruppmedlemmars arbete. 

4.2.3 Designförslag: Kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro 

Designförslaget syftar till att uppnå gemenskapskriterierna integration och delad känslomässig 

koppling. Studenter har ett behov av att få stöd i deras arbete samt att deras arbete uppmärksammas 

under samarbetsprojekt av både kurskamrater och lärare (Georgouli et al., 2008). McMillan och 

Chavis (1986) uttrycker att genom att människor delar värde med varandra skapas integration. När 

medlemmar stöttar varandra kan det leda till att erfarenheter och värderingar delas mellan 

medlemmarna (O’Leary et al., 2018). 

 

Möjligheten att kunna kommunicera och dela med sig av erfarenheter och personliga intressen, via 

exempelvis en chattfunktion, kan skapa kopplingar mellan varandra (O’Leary et al., 2018) samt 

emotionellt stöd och värderingar mellan varandra (Burke et al., 2010). När människor delar med 

sig av erfarenheter till samma människor flera gånger kan det resultera i stärkt förtroende för 

varandra (O’Leary et al., 2018). Syftet med designförslaget är att synliggöra stödet mellan lärare 

och studenter. Designförslaget baseras på att studenter har ett behov av att få stöd av både studenter 

och lärare under studierna (Georgouli et al., 2008). Designen är menad att skapa transparens mellan 

lärare och studenter vilket kan uppmuntra studenter till att skapa kopplingar och dela värde med 

varandra (se Figur 4). 

 

 
Figur 4. Kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro. 

4.2.4 Designförslag: Digital kalender med bokningsfunktion för lärare och studenter på campus 

Designförslaget syftar till att uppnå gemenskapskriterierna medlemskap och integration. Syftet 

med designförslaget är att uppmuntra studenter till att ses på campus. Designen är menad att öka 

synligheten mellan studenter och lärare. Designförslaget uppkom då Drouin och Vartanian (2010) 

uttrycker att ett av studenters behov som studerar på campus är att interagera socialt med andra 

människor. Det designade designförslaget innebär att studenter kan lägga upp egna 

gruppaktiviteter för att uppmuntra varandra till att ses på campus (se Figur 5). Genom att bland 

annat hjälpa varandra samt ge och ta råd kan stöd och uppmuntran skapas mellan varandra 

(Lampinen et al., 2018), vilket kan ske på campus. Stöd och uppmuntran innebär att hjälpa, stötta, 

uppmuntra, dela erfarenheter, ge råd, ta råd samt ha en öppen konversation inom gruppen 

(Lampinen et al., 2018). En sådan funktion kan leda till att studenter kan känna stöd från varandra 
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då det skapar möjlighet för studenter att studera och samarbeta tillsammans på campus.  

 

Medlemskap innebär att människor känner en känsla av tillhörighet genom att vara medlem i en 

grupp (McMillan & Chavis, 1986). När en grupp bildas skapas gränser angående vilka människor 

som tillhör gruppen och vilka som inte tillhör gruppen (McMillan & Chavis, 1986). Tillhörighet 

kan uppkomma genom gruppindelning (Stout et al., 2017). Genom att studenter ser när grupper 

kommer befinna sig på campus kan studenter känna sig inbjudna och på så vis utveckla en känsla 

av tillhörighet. Ett missnöje studenter har med LMS idag är saknaden av direkt kontakt mellan 

studenter och lärare (Tawalbeh, 2018;). Genom att studenter kan se lärares tillgänglighet kan det 

uppmuntra studenter till att gå till campus samt att få direkt kontakt och stöd från deras lärare. 

Genom designförslaget i prototypen kan studenter se när lärare är tillgängliga på campus vilket 

kan möjliggöra för en direkt kontakt med lärare.   

 

 
Figur 5. Digital kalender med bokningsfunktion för lärare och studenter på campus. 

4.2.5 Designförslag: Samarbetsuppgift online i mindre grupper 

Designförslaget syftar till att uppnå gemenskapskriterierna uppfyllande av behov och medlemskap. 

Uppfyllande av behov innebär att medlemmarna känner en sorts positiv förstärkning av varandra 

(McMillan & Chavis, 1986). Syftet med designförslaget är att uppmuntra till diskussion och 

samarbete mellan studenter i en grupp. Designförslaget är baserat på att Scholtes et al., (2016) 

uttrycker att människor kan samarbeta och lösa uppgifter tillsammans genom en gruppuppgift och 

därmed kan människors behov för gemenskap uppfyllas. 

 

I prototypen används en tidslinje som exempeluppgift för att illustrera hur studenter ska samarbeta 

och lösa uppgifter tillsammans (se Figur 6). Samarbetet skapar olika möjligheter för social 

interaktion och varar så länge medlemmarna löser uppgifter tillsammans och resulterar i en känsla 

av gemenskap (Scholtes et al., 2016). En känsla av tillhörighet kan uppkomma via gruppindelning 

(Stout et al., 2018; McMillan & Chavis, 1986). Eftersom studenter delas in i grupper för att lösa 

en samarbetsuppgift online sker en gruppindelning. Därmed kan designen även uppmuntra 

studenter till att känna en känsla av tillhörighet både med kursgrupp och mindre grupper oavsett 

tidigare relation till studenterna.  
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Figur 6. Samarbetsuppgift online i mindre grupper. 

4.2.6 Designförslag: Videosamtal i mindre grupper 

                                                                                           

Möjligheten att kunna kommunicera och dela med sig av erfarenheter och personliga intressen, via 

exempelvis chattfunktion eller videofunktion, kan skapa kopplingar mellan människor (O’Leary 

et al., 2018). Genom att designa för att främja kommunikation online kan det bidra till att 

medlemmarnas känsla av gemenskap förstärks (Wu et al., 2017). Ju oftare medlemmar 

kommunicerar online desto större känsla av gemenskap uppnås (Wu et al., 2017).                                                                                              

Designförslaget syftar till att uppnå gemenskapskriteriet delad 

känslomässig koppling. En väsentlig faktor för att designa för en 

känsla av gemenskap är möjligheten att kommunicera online (Wu 

et al., 2017). Syftet med designförslaget är att skapa gemensamma 

kopplingar som människor upplever tillsammans (se Figur 7 för 

designförslag och Figur 6 för helhetsbild av designförslaget). 

Designen är menad att öka kommunikationen och dela med sig av 

erfarenheter mellan studenter. Campusstudenter har ett större 

socialt behov än exempelvis distansstudenter (Drouin & 

Vartanian, 2010) och därför har prototypen både en chatt- och en 

videofunktion för att öka möjligheten till kommunikation. 

Designförslaget baseras på att en chattfunktion eller videofunktion 

kan bidra till att människor kommunicerar och delar med sig av 

erfarenheter och personliga intressen vilket kan skapa kopplingar 

mellan varandra (O’Leary et al., 2018) samt att Haar (2017) 

uttrycker att studenter kan uppmuntras till att deltaga och 

samarbeta i studier. Genom en sådan uppmuntran kan studenter 

känna gemensamma kopplingar mellan varandra då de delar 

gemensamma upplevelser. Videosamtalet avslutas inte när 

studenter går ur uppgiften online utan avslutas på eget initiativ, 

detta på grund av att uppmuntra till fortsatt kommunikation 

mellan studenterna. 

Figur 7. Videosamtal i 

mindre grupper. 
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4.3 Utvärdering 

Utvärderingar utfördes med tio respondenter. Utvärderingarna bestod av tio uppgifter som 

respondenterna fick utföra genom en prototyp, följt av semistrukturerade intervjuer (se Bilaga A 

och B). Utvärderingarnas syfte var att undersöka hur respondenterna upplevde designförslagen. 

Utifrån utvärderingarna och den datadrivna kodningen formulerades sex teman: inkludering, 

bekräftelse, stöttning, överflöd, samarbete och kommunikation. Temat kommunikation fick 

underkategorierna för- och nackdelar med lärare, för- och nackdelar med taggningsfunktion samt 

förståelse och tolkning av varandra. 

4.3.1 Designförslag 1: Visuell gruppindelning online (i form av kurs- och tilldelade mindre 

grupper)  

Syftet med designförslaget är för studenter att se och känna tillhörighet inom en grupp genom en 

visuell gruppindelning online. Designen är menad att uppmuntra studenterna till att känna en 

känsla av tillhörighet både med kursgrupp och mindre grupper oavsett tidigare relation till 

studenterna. Respondenterna hade delad erfarenhet av att arbeta i grupp tidigare. Medan en person 

uttryckte att det hjälpte dem att inte känna sig ensam, sade en annan person att det kunde ge 

merarbete och skapa stress. Båda höll däremot med om att prototypens funktionalitet möjliggjorde 

för att känna sig som en del av gruppen, vilket skapade ett mervärde jämfört med de LMS som de 

hade tidigare erfarenhet av.  

 

Respondent 1: “Man kände att man hade någon att vända sig till om det var något”. 

 

Designen möjliggjorde känslor av inkludering då samtliga respondenter uttryckte att de kände sig 

inkluderade och att de tillhörde gruppen. Därför blev “inkludering” ett av temana utifrån 

kodningen, då det var ett ord som alla respondenter yttrade. Respondenterna berättade att genom 

att tilldela alla olika gruppmedlemmar varsin färg kändes gruppindelningen mer personlig, till 

skillnad från om alla gruppmedlemmar hade haft samma färg.  

 

Respondent 4: “Man ser sitt namn och känner sig en del av gruppen”. 

 

Respondent 5: “Man känner sig inkluderad i gruppen”. 

 

Respondenterna uttryckte att det var positivt att kunna se vilka gruppmedlemmar som var online 

då det uppmuntrade respondenterna till att deltaga. En faktor som spelade roll när det gällde 

respondenternas åsikter om gruppindelning var gruppmedlemmarnas dynamik och relation till 

varandra. Överlag uttryckte majoritet av respondenterna positiva åsikter om gruppindelning då det 

kan påverka studierna positivt, då de känner att designen fick dem att sträva mot samma mål.  

 

Respondent 10: “(..) det var bra att se vilka som var online i uppgiften”. 

4.3.2 Designförslag 2: Gilla och kommentera gruppmedlemmars arbete 

Syftet med designförslaget är att göra det möjligt för studenter att stötta och uppmuntra varandra. 

Designen är menad att skapa möjlighet för studenter att influera andra, vilket kan göra att studenter 

känner påverkan över andra studenter. Majoriteten av respondenterna tyckte om att ha möjlighet 

att kunna reagera och kommentera på gruppmedlemmars arbete. Eftersom användarna hade 

erfarenhet av LMS utan att kunna gilla och kommentera varandras arbete sedan tidigare var 

designförslaget uppskattat bland samtliga användare eftersom studenterna fick en sorts påverkan 

över varandra. Användarna sade att prototypens design gjorde det möjligt att påverka genom att 

ge och få bekräftelse och stöttning, vilket ledde till att två teman “bekräftelse” samt “stöttning” 
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skapades. Användarna sade även att designförslaget var uppmuntrande och roligt. 

 

Respondent 3: “Jag tycker det är bra att kunna ge uppmuntran och stötta varandra i gruppen”. 

 

Respondent 9: “(..) skönt att få bekräftelse på vad jag gjort är bra och att gruppen kollar över vad 

man gör i grupparbetet”. 

 

En respondent berättade att om gruppmedlemmar gillar och kommenterar flera gånger kan det 

kännas som att funktionerna kan tappa sitt värde. Majoriteten av respondenterna nämnde att genom 

att kunna kommentera arbetet fick de påverkan över uppgiften. Några respondenter var dock mer 

tveksamma, och sade att en tumme upp kan kännas överflödigt. Utifrån utvärderingarna 

formulerades temat “överflöd”. 

 

Respondent 10: “Det känns som att det upp kan bli lite överflödigt med en tumme upp hela tiden”. 

4.3.3 Designförslag 3: Kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro 

Syftet med designförslaget kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro är att synliggöra 

stödet mellan lärare och studenter. Designen är menad att uppmuntra studenter och lärare till att 

skapa kopplingar till varandra och dela värde med varandra, vilket kan skapa transparens mellan 

lärare och studenter samt studenter emellan. Eftersom kommunikationen i kurschatten var 

förutbestämd var interaktionen inte verklig. Under utvärderingstillfällena sade respondenterna att 

kommunikationen med kurskamraterna och läraren kunde vara bra om interaktionen hade varit 

verklig och skett i verkligheten. Resultatet av utvärderingarna visade att ordet “kommunikation” 

var återkommande och blev därför ett tema. Även en underkategori formulerades, “för- och 

nackdelar med lärare”, då det var ett återkommande ämne hos respondenterna och var något som 

kunde påverka kommunikationen. 

 

Det var varierade svar angående lärares närvaro i kurschatten. Vissa respondenter uttryckte att en 

lärares närvaro gjorde kurschatten formell och att de inte kunde uttrycka sig fritt vilket påverkade 

kommunikationen negativt. Några respondenter sade även att en lärares närvaro i kurschatten 

kunde påverka dem negativt då de kände sig övervakade. En kurschatt utan lärarens närvaro hade 

skapat en mindre formell miljö där andra ämnen än studier kunde diskuteras.  

 

Respondent 9: “Man beter sig mer när läraren är med”. 

 

Respondent 2: “Man känner att man kanske inte kan skriva vad som helst när man vet att läraren 

kommer läsa det också”. 

 

Andra respondenter uttryckte däremot positiva åsikter kring lärarens närvaro i kurschatten då de 

kunde ställa frågor och få svar från lärare i kurschatten istället för att mejla läraren. Flera 

respondenter uttalade att en kurschatt med lärares närvaro kunde göra så att läraren kunde stötta 

studenterna i deras arbete oftare jämfört med idag då studenter endast kan mejla lärare. En 

respondent uttryckte att kurschatten skapade smidighet och tydlighet då endast en student behöver 

ställa en fråga istället för att flera studenter ska mejla läraren samma fråga.  

 

Respondent 4: “Vissa som inte vill skriva frågor i kurschatten kan ändå ta del av den information 

som står där i vilket jag tror är väldigt bra”.  

 

Något annat som belystes under utvärderingarna var att kurschatten skapade möjligheter att 

diskutera skolrelaterade ämnen som de hade gemensamt. En anledning till det berodde på lärarens 



23 
 

närvaro i kurschatten.  

 

Respondent 4: “Jag tror det är en bra sak att läraren är med i kurschatten. Det blir skolrelaterade 

saker man pratar om då och man skriver inte dumma saker”. 

 

Respondent 2: “(..) det är värdefullt och tryggt att kunna be om hjälp”.  

 

Under utvärderingstillfällena uttryckte majoriteten av respondenterna positiva känslor kring 

taggningsfunktionen. Flera respondenter uttryckte att en taggningsfunktion gjorde kurschatten mer 

personlig, då meddelanden kan riktas till specifika kurskamrater eller lärare. Några respondenter 

trodde att kurschatten skulle skapa möjligheter för snabb respons från både kurskamrater och 

lärare. Ett fåtal av respondenterna uttryckte osäkerhet kring taggningsfunktionen. De uttryckte att 

det kan bli svårt, jobbigt eller exkluderande med taggar om exempelvis endast ett fåtal studenter 

blev taggade i kurschatten. På grund av det varierande resultatet kring taggningsfunktionen 

utformades “för- och nackdelar med taggningsfunktion” som en underkategori till temat 

“kommunikation”. 

 

Respondent 9: “Det är bra att kunna tagga varandra i klassen och även läraren”. 

4.3.4 Designförslag 4: Digital kalender med bokningsfunktion för lärare och studenter på campus 

Syftet med designförslaget är att uppmuntra studenter till att ses på campus. Funktionen i 

prototypen är menad att öka synligheten mellan studenter och lärare. I kalendern kan studenter 

boka in gruppaktiviteter där de ses på campus och även visa andra studenter var och när de kommer 

befinna sig på campus. I kalendern kan studenter även se när lärare finns tillgängliga på campus. 

Majoriteten av respondenterna uttryckte att de ville träffa kurskamrater på campus och umgås för 

enklare kommunikation. Respondenterna sade att genom att kunna se när andra studenter sitter 

och studerar i skolan kan det leda till att nya relationer skapas mellan studenter. Utifrån 

utvärderingarnas resultat går det att se att designförslaget bidrar till kommunikation bland 

studenter och därför går in under temat “kommunikation”. 

 

Personer sade att den digitala kalendern gjorde så de kände sig mer välkomna. Genom att kunna 

lägga till sig i en grupp kände majoriteten av respondenterna att de blev inkluderade i gruppen. 

Därför kunde temat “inkludering” även tolkas utifrån utvärderingarna. Respondenterna hade ingen 

tidigare erfarenhet av en digital kalender på LMS vilket gjorde designförslaget uppskattat eftersom 

utvärderingarnas resultat visar att designförslaget kan öka transparensen mellan studenter samt 

mellan lärare och studenter. 

 

Respondent 2: “Jag hade gått in och kollat vad andra grupper gör i kalendern”. 

 

Respondent 5: “Det gör att jag får en inblick om när andra sitter och pluggar”. 

 

Flera respondenter uttryckte att kalendern gjorde det lättare att planera när och var man ska studera 

på campus, då de kunde se när andra studenter samt lärare kommer befinna sig på där. Majoriteten 

av respondenter uttryckte att de vill ses på campus och studera och umgås med varandra. Alla 

respondenter var dessutom positiva till att kunna se när lärare finns tillgängliga på campus. 

 

Respondent 10: “Att se när lärare är tillgängliga på campus känns jätteskönt” 

 

Respondent 4: “(...) ofta vill man ha hjälp som kanske inte går att få genom mejl. Då behöver 

läraren vara tillgänglig”. 
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4.3.5 Designförslag 5: Samarbetsuppgift online i mindre grupper 

Syftet med designförslaget är att möjliggöra för diskussion och samarbete samt att studenterna ska 

känna en positiv förstärkning av varandra genom att diskutera studier, samarbeta och hjälpa 

varandra. Designförslaget är menat att möjliggöra till att studera tillsammans och lösa uppgifter i 

grupp. Överlag uttryckte respondenterna att kunna samarbeta online kan göra det roligare att 

slutföra uppgiften. Utifrån utvärderingarna identifierades ordet “samarbete” som ett 

återkommande ord och blev därför ett tema. Majoriteten av respondenterna berättade att de blev 

mer motiverade till att slutföra uppgiften när de gjorde den i grupp jämfört med om de skulle ha 

gjort det individuellt. Flera respondenter uttryckte att det var positivt att kunna välja att samarbeta 

online men även kunna välja att göra det på campus. Samarbetsuppgiften online gav utrymme till 

kommunikation mellan varandra. Utifrån utvärderingarna återspeglades temana “kommunikation” 

och “stöttning” då det var ämnen som återkom hos respondenterna under utvärderingarna. 

 

Respondent 4: “(..) det är skönt att kunna välja att plugga online tillsammans eller göra det på 

campus”. 

 

Respondent 8: “Är du själv kan man skjuta upp de men så blir det inte i grupp. Jag kanske behöver 

göra något för att den andra ska kunna göra sitt”. 

 

Under utvärderingarna sade flera personer att de lär sig av varandra genom samarbetsuppgifter, 

vilket var något som var positivt för samtliga. Flera respondenter uttryckte också att en 

samarbetsuppgift online i mindre grupper skapade en laganda. Under utvärderingarna 

identifierades temat “inkludering” eftersom vid samarbete i mindre grupp minskade 

ensamhetskänslorna som respondenter kunde uppleva när de studerar självständigt. 

 

Respondent 6: “(..) då (vid samarbetsuppgifter) blir det delat ansvar och man känner sig inte lika 

ensam” 

 

Respondent 1: “Man får liksom en teamkänsla när man gör det tillsammans så här”. 

4.3.6 Designförslag 6: Videosamtal i mindre grupper 

Syftet med designförslaget är att skapa gemensamma kopplingar som människor upplever 

tillsammans. Designen är menad att öka kommunikationen och dela med sig av erfarenheter mellan 

studenterna. Videosamtalet var inte verkligt utan bestod av skärmdumpar föreställande verkliga 

videosamtal. Under utvärderingstillfällena formulerade respondenter varierande svar och åsikter 

kring designförslaget. Respondenter uttryckte att videosamtal kan underlätta kommunikationen 

online då människor kan läsa av varandras ansiktsuttryck samt att det blir en mer personlig känsla. 

Flera respondenter uttryckte att videosamtal är ett sätt att få ut mer av diskussioner jämfört med 

om diskussionerna skulle skett via text. Det är enklare att tolka andra människor genom 

videosamtal då det går att se varandras ansiktsuttryck. Flera respondenter uttryckte även att 

videosamtal kan möjliggöra en öppen dialog. Det tema som återspeglas i designförslaget är 

“kommunikation” med underkategori “förståelse och tolkning av varandra”. 

 

Respondent 2: “När man ser personerna framför sig blir det mer personligt”. 

 

Respondent 3: “När man pratar är det lätt att föra en öppen dialog”. 

 

Flera respondenter yttrade att videosamtal kan leda till mer utvecklade diskussioner jämförelsevis 

med om gruppmedlemmarna hade kommunicerat via text. Flera respondenter uttryckte att genom 
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att ha ett videosamtal i mindre grupper vid utförandet av samarbetsuppgifter kan det leda till att 

diskussionerna endast handlar om skolrelaterade ämnen, vilket respondenterna ansåg som positivt. 

 

Respondent 1: “När man kan prata och se varandra samtidigt som man gör uppgiften tror jag är 

bra. Då kommer det vi pratar om vara skolrelaterat”. 

 

Några respondenter nämnde dock att det finns flera faktorer som spelar in vid videosamtal, så som 

vilka medlemmar en person ska ha videosamtal med samt deras karaktärsdrag. En respondent sa 

att hon var mer benägen att ha videosamtal med människor hon hade en relation till. Några 

respondenter uttryckte att de hellre ses på campus än studerar hemifrån via videosamtal för att 

videosamtal med gruppmedlemmar ibland kunde kännas obekvämt. En annan respondent 

berättade att hon inte ha skulle tagit initiativet till att starta ett videosamtal med sina 

gruppmedlemmar.  

 

Respondent 3: “Om man ska ha videosamtal med okända människor kan det bli obekvämt”. 

 

Respondent 9: “Jag hade inte tagit initiativet själv till att sätta igång ett videosamtal”. 
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5. Diskussion och konceptualisering 

Detta kapitel kommer diskutera resultatet från studien i relation till litteraturen för att få en 

förståelse kring hur en känsla av gemenskap kan upplevas via de designförslag som utformats. 

Diskussionen kommer utgå från gemenskapens kriterier: medlemskap, inflytande, integration och 

uppfyllande av behov samt delad känslomässig koppling. Gemenskapskriterierna kommer 

diskuteras i samband med designförslagen samt de sex teman samt tre underkategorier som 

formulerades utifrån utvärderingens resultat. Syftet med diskussionen är att få en förståelse för hur 

designförslagen svarar mot de olika gemenskapskriterierna och därmed få en förståelse över hur 

digitala lärplattformar kan designas i en blandad lärmiljö för att skapa en känsla av gemenskap.   

5.1 Medlemskap 

Medlemskap är ett av McMillan och Chavis (1986) kriterier som behöver uppnås för att känna en 

känsla av gemenskap. Medlemskap innebär att människor känner en känsla av tillhörighet genom 

att vara medlem i en grupp (McMillan & Chavis, 1986). Utifrån litteraturstudien designades tre 

designförslag in i prototypen för att främja en känsla av medlemskap: Visuell gruppindelning 

online (i form av kurs- och tilldelade mindre grupper), Digital kalender med bokningsfunktion för 

lärare och studenter på campus samt Samarbetsuppgift online i mindre grupper.  

5.1.1 Designförslag: Visuell gruppindelning online (i form av kurs- och tilldelade mindre grupper) 

Syftet med designförslaget är för studenter att se och känna tillhörighet inom en grupp genom en 

visuell gruppindelning online. Tillhörighet kan uppkomma genom gruppindelning (Stout et al., 

2018). Resultatet av utvärderingarna visar att temat “inkludering” kunde uppnås genom 

designförslaget. Inkludering baserades på att respondenterna kände att de tillhörde gruppen de var 

medlem i. En gruppindelning kan ske via LMS (Zanjani et al., 2017). När en grupp bildas skapas 

gränser angående vilka människor som tillhör gruppen och vilka som inte tillhör gruppen 

(McMillan & Chavis, 1986). Medlemskap innebär att människor känner en känsla av tillhörighet 

genom att vara medlem i en grupp (McMillan & Chavis, 1986). Studiens resultat visar att 

designförslaget gav respondenterna en känsla av inkludering och tillhörighet genom att vara en del 

av en grupp via LMS. Eftersom en känsla av tillhörighet leder till en känsla av medlemskap kan 

designförslaget visuell gruppindelning online (i form av kurs- och tilldelade mindre grupper) bidra 

till att skapa en känsla av gemenskap.  

5.1.2 Designförslag: Samarbetsuppgift online i mindre grupper 

Syftet med designförslaget är att uppmuntra till diskussion och samarbete mellan studenter i en 

grupp. Studiens resultat påvisade att respondenter hellre utförde uppgifter i grupp jämfört med 

individuellt, vilket designförslaget kan möjliggöra. Utifrån utvärderingarna formulerades temat 

“inkludering” då respondenterna kände minskade ensamhetskänslor vid samarbete online i mindre 

grupp. Genom designförslaget kunde respondenterna känna att de tillhörde gruppen som de 

samarbetade med. Studenter har ett behov av att känna en känsla av tillhörighet under studierna 

(Zumbrunn et al., 2014). En känsla av tillhörighet kan uppkomma via gruppindelning (Stout et al., 

2018; McMillan & Chavis, 1986). Studiens resultat visar att designförslaget bidrar till känslor om 

inkludering och tillhörighet, vilket är en del för att uppnå medlemskap. En känsla av medlemskap 

kan bidra till en känsla av gemenskap. 

5.1.3 Designförslag: Digital kalender med bokningsfunktion för lärare och studenter på campus 

Syftet med designförslaget är att uppmuntra studenter till att ses på campus. Studiens resultat visar 

att transparens kopplat till planering leder till en känsla av öppenhet och välkomnande, och bjuder 
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in till fysisk närvaro på campus. Kalendern skapar möjlighet för studenter att känna sig som en del 

av en grupp eftersom studenter uppmuntrar varandra till att ses på campus och studera tillsammans. 

Studenter har ett behov av att interagera socialt med andra människor (Drouin & Vartanian, 2010). 

Resultatet av studien visar även att majoriteten av respondenterna gärna ses på campus. Ett tema 

som uppkom utifrån studiens resultat var “inkludering”.  

 

Temat uppkom utifrån empiriinsamlingen eftersom designförslaget bidrog till att 

respondenternakände känslor av att de hörde till grupper genom att de kunde lägga till sig i 

aktiviteter samt att träffas i grupp på campus. Studenter har ett behov av att känna en känsla av 

tillhörighet under studierna (Zumbrunn et al., 2014). Om studenterna träffas i grupp på campus 

kan de uppleva känslor av öppenhet och välkomnande samt känslor av inkludering och tillhörighet, 

vilket stödjer en känsla av medlemskap. Medlemskap är ett gemenskapskriterium som behöver 

uppnås för att känna en känsla av gemenskap. När en grupp bildas skapas gränser angående vilka 

människor som tillhör gruppen och vilka som inte tillhör gruppen (McMillan & Chavis, 1986). 

När olika mindre grupper samarbetar på campus kan nya relationer skapas, vilket uttrycktes av 

respondenterna.  

5.2 Inflytande 

Inflytande är ett av McMillan och Chavis (1986) kriterier som behöver uppnås för att känna en 

känsla av gemenskap. Inflytande innebär att medlemmarna känner sig inflytelserika över vad som 

händer i gruppen men också vad som händer individen för att stärka känslan av gemenskapen 

(McMillan & Chavis, 1986). I studien designades designförslaget Gilla och kommentera 

gruppmedlemmars arbete in i en prototyp för att undersöka om studenter kan uppnå en känsla av 

inflytande.  

5.2.1 Designförslag: Gilla och kommentera gruppmedlemmars arbete  

Syftet med designförslaget är göra det möjligt för studenter att stötta och uppmuntra varandra. 

Majoriteten av respondenterna i studien ville ha möjligheten att reagera på gruppmedlemmars 

arbete. Att gilla, kommentera eller reagera på andras inlägg ger användaren möjlighet att visa 

intresse och stöd för andra (Wohn & Lampe, 2018) vilket ger användare inflytande om vad som 

sker online eftersom människor har ett behov av att saker som de ser, känner och förstår upplevs 

på samma sätt som andra människor (McMillan & Chavis, 1986). Studiens resultat visar att två 

teman identifierades, “stöttning” och “bekräftelse”. De två temana identifierades på grund av att 

designförslaget bidrar till att personer kan stötta och bekräfta varandra inom gruppen genom att 

gilla och kommentera. Studenter har ett behov av att få stöd och uppmuntran från andra studenter 

(Georgouli et al., 2008). Medlemmar som kommunicerar online kan känna ett ökat emotionellt 

stöd från andra medlemmar (Burke et al., 2010).  

 

Studiens resultat indikerar att snabb och enkel reaktion på andras aktiviteter möjliggör 

uppmuntran, bekräftelse och stöd hos de som mottager, och även en känsla av inflytande hos de 

som ger denna uppmuntran. Inflytande är ett gemenskapskriterium som behöver uppnås för att 

känna en känsla av gemenskap. Studiens resultat indikerar däremot också att det finns en risk att 

funktionalitet som att gilla och kommentera gruppmedlemmars arbete kan bli överflödigt och 

tappa värde. Därför är det viktigt att utforma designförslaget på ett sätt som gör att värdet behålls, 

till exempel genom att designförslaget har en gräns för hur många gillningar en gruppmedlem, 

detta för att undvika att designförslaget används i ett överflödigt syfte.  
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5.3 Integration 

Integration är ett av McMillan och Chavis (1986) kriterier som behöver uppnås för att känna en 

känsla av gemenskap. Genom att människor delar värde med varandra skapas integration 

(McMillan & Chavis, 1986). Gemensamma värderingar innebär att dela tillit, ärlighet och respekt 

med varandra och därmed dela likasinnade värderingar (Lampinen et al., 2018) vilket kan leda till 

integration (McMillan & Chavis, 1986). I studien designades designförslagen Videosamtal i 

mindre grupper samt en Kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro in i en prototyp för 

att undersöka om en känsla av integration kunde uppnås.  

5.3.1 Designförslag: Kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro  

Syftet med designförslaget är att synliggöra stödet mellan lärare och studenter. Studiens resultat 

indikerar att designförslaget skapar möjligheter till diskussion av gemensamma ämnen, samt att 

både få och ge hjälp till varandra, vilket är anledningen till att temat “kommunikation” 

identifierades. Vidare visar studiens resultat att en lärares närvaro i en kurschatt kan skapa en 

känsla av stöd hos studenten och därför identifierades temat “stöttning”. O’Leary et al., (2018) 

uttrycker att möjligheten för medlemmar att kunna prata och dela med sig av erfarenheter skapar 

en känsla av stöd mellan medlemmar. Studenter har ett behov av att känna stöd från både lärare 

och kurskamrater (Georgouli et al., 2008). Designförslaget uppmuntrar därmed till stöd mellan 

studenter och lärare.  

 

Däremot visar studiens resultat även nackdelar med designförslaget, då studenter kan känna sig 

begränsade av lärarnärvaro i kurschatten då de inte kan uttrycka sig fritt. Utifrån studiens resultat 

framkom en underkategori till temat “kommunikation” som kallades “för- och nackdelar med 

lärare”. Gemensamma värderingar innebär att dela tillit, ärlighet och respekt med varandra och 

därmed dela likasinnade värderingar (Lampinen et al., 2018). Om studenterna känner 

begränsningar i kurschatten kan det leda till att studenter inte upplever likasinnade värderingar 

mellan varandra och lärare, då de inte kan uttrycka sig fritt. McMillan och Chavis (1986) uttrycker 

att gemensamma värderingar leder till integration. Om begränsningar uppstår genom 

designförslaget kan det leda till att gemenskapskriteriet integration inte uppnås. Beroende på 

kontext och personliga karaktärsdrag kan en känsla av integration uppnås hos studenter via 

designförslaget. Integration är ett gemenskapskriterium som behöver uppnås för att känna en 

känsla av gemenskap. 

5.3.2 Designförslag: Digital kalender med bokningsfunktion för lärare och studenter på campus 

Syftet med designförslaget är att uppmuntra studenter till att ses på campus. Designförslaget 

synliggör möjligheten för studenter och lärare att träffas på campus och interagera. Designförslaget 

synliggör även möjligheten för studenter att träffas och studera på campus. Studenter har ett behov 

av att känna stöd från både lärare och kurskamrater (Georgouli et al., 2008). Respondenterna 

uttryckte att den digitala kalendern uppmuntrade studenterna till att ses och stötta varandra på 

campus. Respondenterna uttryckte även att kommunikationen förenklades när de träffades på 

campus. När personer kommunicerar skapas möjligheter för personerna att dela tillit, ärlighet och 

respekt med varandra och därför identifierades temat “kommunikation” även här. Genom att dela 

tillit, ärlighet och respekt delas likasinnade värderingar mellan varandra (Lampinen et al., 2018). 

McMillan och Chavis (1986) uttrycker att genom att människor delar värde med varandra skapas 

integration, vilket är ett gemenskapskriterium som behöver uppnås för att känna en känsla av 

gemenskap.  

 

Vid umgänge på campus, både mellan studenter och mellan lärare och studenter kan integration 

skapas då de kan kommunicera och dela gemensamma värderingar genom sina studier. 



29 
 

Kommunikation behöver inte leda till en känsla av integration men om kommunikationen sker på 

ett ärligt och respektfullt sätt kan det skapa möjligheter för att en känsla av integration kan uppnås. 

Designförslaget bör därmed designas med en medvetenhet kring integrationens komplexitet. 

Kontexten och studentens karaktärsdrag spelar roll om designförslaget ska uppnå sitt syfte. 

5.4 Uppfyllande av behov 

Uppfyllande av behov är ett av McMillan och Chavis (1986) kriterier som behöver uppnås för att 

känna en känsla av gemenskap. Uppfyllande av behov innebär att medlemmarna känner en sorts 

positiv förstärkning av varandra (McMillan & Chavis, 1986). Designförslagen Samarbetsuppgift 

online i mindre grupper samt Gilla och kommentera gruppmedlemmars arbete designades in i 

prototypen för att undersöka om ett uppfyllande av behov kunde uppnås. 

5.4.1 Designförslag: Samarbetsuppgift online i mindre grupper 

Syftet med designförslaget är att uppmuntra till diskussion och samarbete mellan studenter i en 

grupp. Studiens resultat indikerar att deltagande i mindre grupper kan leda till minskade 

ensamhetskänslor. Några av temana som identifierades utifrån studiens resultat var “samarbete”, 

“kommunikation” och “stöttning”. Genom ett delat ansvar vid samarbete kan gruppmedlemmarna 

stärka varandra i studierna, uppleva positiv förstärkning av varandra och därmed uppfylla 

studenters behov. Uppfyllande av behov innebär att medlemmarna känner en sorts positiv 

förstärkning av varandra (McMillan & Chavis, 1986).  

 

Resultatet av studien visar att respondenterna såg positivt på samarbetsuppgifter samt att arbeta 

och hjälpa varandra i mindre grupper. Genom att samarbeta och stötta varandra kring uppgifter 

kan studenter stärka varandra på ett positivt sätt genom engagemang och kommunikation. Genom 

att stärka varandra kan det även leda till att studenternas prestation i skolan kan förbättras då deras 

motivation för att utföra uppgifter förstärks med hjälp av gruppmedlemmarna. Studenter har ett 

behov av att utföra lärandeaktiviteter, exempelvis att diskutera studier, samarbeta och hjälpa 

varandra (Chung et al., 2013). Att lösa uppgifter tillsammans och samarbeta med varandra i en 

grupp kan bidra till en känsla av gemenskap och därmed kan medlemmars behov uppfyllas 

(Scholtes et al., 2016). Känslor om positiv förstärkning stöds av ett uppfyllande av behov, vilket 

är ett gemenskapskriterium som behöver uppnås för att känna en känsla av gemenskap. 

5.4.2 Designförslag: Gilla och kommentera gruppmedlemmars arbete 

Syftet med designförslaget är att göra det möjligt för studenter att stötta och uppmuntra varandra. 

Resultatet av studien påvisar att respondenterna ansåg att designförslaget gilla och kommentera 

gruppmedlemmars arbete ledde till uppmuntran, bekräftelse och stöd vilket var anledningen till att 

temana “bekräftelse” och “stöttning” formulerades. Studenter har ett behov av att få stöd under 

studierna (Georgouli et al., 2008), och utifrån studiens resultat uppmuntrar designförslaget 

studenter att stötta varandra. Uppfyllande av behov innebär att medlemmarna känner en sorts 

positiv förstärkning av varandra (McMillan & Chavis, 1986). Genom att gruppmedlemmar ger 

varandra uppmuntran, bekräftelse och stöd kan gruppmedlemmarna få en positiv förstärkning av 

varandra. Studiens resultat visar att designförslaget kan stödja uppfyllande av behov då det 

möjliggör positiv förstärkning, vilket behöver uppnås för att känna en känsla av gemenskap. 

 

Studiens resultat visar att respondenter var tveksamma till funktionaliteten och dess användning 

då det kan kännas överflödigt vilket resulterade i att temat “överflöd” skapades. Vid design av 

designförslaget är det därför väsentligt att designa för att designförslaget inte används överflödigt, 

genom exempelvis att bara kunna gilla ett specifikt antal gånger. 
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5.5 Delad känslomässig koppling 

Delad känslomässig koppling är ett av McMillan och Chavis (1986) kriterier som behöver uppnås 

för att känna en känsla av gemenskap. Delad känslomässig koppling innebär att medlemmarna 

identifierar sig med gemensamma kopplingar på olika nivåer (McMillan & Chavis, 1986). 

Gemensamma kopplingar kan exempelvis vara erfarenheter och händelser som människorna 

upplever tillsammans (McMillan & Chavis, 1986). I studien designades två designförslag för att 

undersöka om en delad känslomässig koppling kunde uppnås bland studenter som studerar i en 

blandad lärmiljö, Videosamtal i mindre grupper och Kurschatt med taggningsfunktion med lärares 

närvaro. 

5.5.1 Designförslag: Videosamtal i mindre grupper 

Syftet med designförslaget videosamtal i mindre grupper är att öka studenters deltagande och 

samarbete. Studien visar att videosamtal i mindre grupper kan leda till mer utvecklade diskussioner 

jämfört med textbaserade diskussioner och utifrån den informationen formulerades temat 

“kommunikation” samt dess underkategori “förståelse och tolkning av varandra”. Genom 

diskussion av gemensamma skolrelaterade ämnen kan gruppmedlemmarna identifiera sig med 

varandra på grund av deras gemensamma kopplingar till skolan och deras studier. Gemensamma 

kopplingar kan exempelvis vara erfarenheter och händelser som människorna upplever 

tillsammans (McMillan & Chavis, 1986), vilket kan upplevas via videosamtal i mindre grupper. 

 

Möjligheten att kunna kommunicera och dela med sig av erfarenheter och personliga intressen, via 

exempelvis chatt eller videosamtal, kan skapa kopplingar mellan varandra (O’Leary et al., 2018). 

Campusstudenter har ett större socialt behov än studenter som väljer att studera online (Drouin & 

Vartanian, 2010), vilket designförslaget uppmuntrar till. Videosamtal kan öka studenters 

deltagande och samarbete (Haar, 2017) vilket är designförslagets syfte. Studiens resultat visar 

därför att videosamtal i mindre grupper möjliggör för studenter att identifiera sig med andra 

studenter genom gemensamma kopplingar, vilket stödjer en delad känslomässig koppling. Delad 

känslomässig koppling är ett gemenskapskriterium som behöver uppnås för att känna en känsla av 

gemenskap. 

 

Studiens resultat visar dock även att videosamtal i mindre grupper ibland kan skapa obehag. 

Sådana känslor kan leda till att ett videosamtal i mindre grupper inte används av studenter. På 

grund av känslor av obehag kan det även ske exkludering, då vissa gruppmedlemmar väljer att 

använda videosamtal och andra väljer att inte använda det. Vid utformning av designförslaget är 

det väsentligt att ha i åtanke att medlemmarnas karaktärsdrag kan spela roll för att förhindra 

exkludering. 

5.5.2 Designförslag: Kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro 

Syftet med designförslaget är att synliggöra stödet mellan lärare och studenter. Studiens resultat 

visar att en kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro leder till ökad möjlighet att 

diskutera gemensamma ämnen. Gemensamma kopplingar kan exempelvis vara erfarenheter och 

händelser som människor upplever tillsammans (McMillan & Chavis, 1986). Genom att diskutera 

gemensamma ämnen via exempelvis en chatt kan kopplingar skapas mellan varandra (O’Leary et 

al., 2018). Ett tema som uppkom utifrån studiens resultat var “kommunikation” då respondenter 

uttryckte att de kunde kommunicera med varandra i kurschatten. Campusstudenter har även ett 

större socialt behov än studenter som väljer att studera online (Drouin & Vartanian, 2010) vilket 

designförslaget uppmuntrar till eftersom respondenterna hade möjlighet att uppnå sitt sociala 

behov genom kommunikationen. 
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Studiens resultat visar även att en taggningsfunktion i chatten skapar en mer personlig kurschatt 

då meddelande kan riktas till specifika kurskamrater eller lärare. Genom taggningsfunktionen kan 

studenter få gemensamma kopplingar till varandra genom att tagga varandra i kurschatten. Det 

finns dock en risk att designförslaget kan leda till exkludering om exempelvis vissa studenter inte 

blir taggade i kurschatten, därav identifieringen av temat “för- och nackdelar med 

taggningsfunktion”. Därför är det viktigt att ha en medvetenhet kring utformning av 

designförslaget för att förhindra exkludering. Om designförslaget kan designas för att förhindra 

exkludering kan designförslaget skapa möjligheter för studenter att identifiera sig med varandra 

och på så sätt skapa gemensamma kopplingar till varandra. Studiens resultat visar att 

designförslaget kan stödja en känsla av delad känslomässig koppling eftersom respondenterna kan 

identifiera sig med varandra genom designförslaget, vilket behöver uppnås för att känna en känsla 

av gemenskap. 

5.6 Designförslag för design av digitala lärplattformar  

Utifrån studien formulerades sex designförslag för att besvara frågeställningen. Utifrån den 

empiriska studien har två designförslag utgallrats, Videosamtal i mindre grupper samt Kurschatt 

med taggningsfunktion med lärares närvaro. Detta på grund av att de två designförslagen är 

kontextberoende och gav varierade resultat under studien vilket resulterade i att de inte framställs 

som designförslag. 

 

Anledningarna till att designförslaget Kurschatt med taggningsfunktion med lärares närvaro 

gallrades ut var på grund av de varierade resultaten angående lärarens närvaro. Om designförslaget 

designades in med lärare bidrog det till rikt kunskapsutbyte och stöd medan om lärare exkluderades 

från chatten bidrog designförslaget till en friare konversation mellan studenterna. Även 

taggningsfunktionen bidrog till varierade resultat då den kunde skapa gemensamma kopplingar 

mellan studenter samt lärare men även bidra till exkludering. 

 

Anledningarna till att designförslaget Videosamtal i mindre grupper gallrades ut var på grund av 

obehagskänslor som kunde uppstå vid användning vilket kunde leda till exkludering bland 

studenterna. Designförslaget gav även positiva resultat av olika respondenter och kunde då bidra 

till en delad känslomässig koppling till varandra. Resultaten visar både positiva och negativa 

aspekter vilket resulterade i att designförslaget inte framställs som ett slutgiltigt designförslag. 

 

Designförslaget Visuell gruppindelning online (i form av kurs- och tilldelade mindre grupper) har 

reviderats och kombinerats med designförslaget Samarbetsuppgift online i mindre grupper 

eftersom det blir en gruppindelning per automatik när studenter delas in i grupper för att samarbeta. 

I kombinationen av de två designförslagen skapades det nya designförslaget Samarbetsuppgift 

online med visuell gruppindelning.  

 

De sex designförslagen från litteraturstudien var menade att tillsammans skapa en känsla av 

gemenskap via LMS hos studenter som studerar i en blandad lärmiljö. Utifrån utvärderingens 

resultat har designförslagen diskuterats i samband med litteraturen. Två designförslag har gallrats 

ut samt två designförslag har förenats och blivit ett designförslag. De slutgiltiga designförslagen 

har sammanställts och presenteras nedanför i tabell 4. Designförslagen är menade att användas av 

designers för att skapa en känsla av gemenskap via LMS hos studenter som studerar i en blandad 

lärmiljö.  
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Tabell 4. Sammanställning av designförslag utifrån utvärderingens resultat. 

Designförslag Resonemang kring konsekvenser 

Gilla och kommentera 

gruppmedlemmars 

arbete 

Designförslaget bör designas för att behålla sitt värde, genom att ha en 

gräns för antal gillningar per student, för att inte skapa överflödig feedback. 

Designförslaget kan bidra till stöd, positiv förstärkning och påverkan 

mellan studenter vilket stödjer gemenskapskriterierna inflytande och 

uppfyllande av behov. 

Digital kalender med 

bokningsfunktion för 

lärare och studenter på 

campus 

Designförslaget bör designas för att synliggöra kommunikation på campus 

samt tillgänglighet mellan lärare och studenter. Designförslaget kan då leda 

till stöd, inkludering samt tillhörighet om kalendern används, vilket stödjer 

gemenskapskriterierna medlemskap och integration 

Samarbetsuppgift 

online med visuell 

gruppindelning 

Designförslaget bör designas för att skapa inkludering och tillhörighet 

genom en visuell presentation av samtliga gruppmedlemmar på LMS. 

Designförslaget bör även designas för att möjliggöra samarbete och 

kommunikation mellan gruppmedlemmar vilket kan leda till att studenter 

upplever positiv förstärkning samt tillhörighet till varandra, vilket stödjer 

gemenskapskriterierna medlemskap och uppfyllande av behov. 
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6. Slutsats 

Denna studie ämnade besvara frågeställningen: “Hur kan digitala lärplattformar designas i en 

blandad lärmiljö för att skapa en känsla av gemenskap?”. Syftet med studien var att formulera 

designförslag för hur en digital lärplattform kan designas för att skapa en känsla av gemenskap 

hos studenter som studerar i en blandad lärmiljö. En designorienterad forskningsansats med en 

kvalitativ metod användes i studien. Litteraturstudien summerade gemenskapens fyra kriterier och 

hur de kan designas för att känna en känsla av gemenskap.  

 

Ur ett samhälleligt perspektiv är det väsentligt att designa för att skapa en känsla av gemenskap på 

digitala lärplattformar då en känsla av gemenskap kan påverka studenters studier och utanförskap 

i högskolan. Studenter som saknar en social kontext och känner sig utanför i en grupp har en större 

risk att isolera sig och misslyckas i skolan (Haar, 2017). I takt med att användningen av LMS ökar 

påverkas känslan av gemenskap mellan studenter vilket kan påverka studenternas prestation, 

interaktion (Haar, 2017), betyg, studenters högskoleerfarenheter och därmed kan deras möjlighet 

att ta examen öka (Ellis, 2013). Ovannämnda anledningar skapade behovet av att designa digitala 

lärplattformar för att studenter ska känna en känsla av gemenskap och därmed har frågeställningen 

besvarats i denna undersökning.  

 

Utifrån litteraturstudien formulerades sex designförslag som designades in i en prototyp. 

Designförslagen utvärderades genom prototypen mot tio studenter som studerar i en blandad 

lärmiljö för att undersöka hur de upplevde designförslagen och därmed kunde vi få en förståelse 

över om respondenterna upplevde en känsla av gemenskap. Resultatet av utvärderingen 

analyserades och sammanställdes till tre designförslag: Gilla och kommentera gruppmedlemmars 

arbete, Digital kalender med bokningsfunktion för lärare och studenter på campus samt 

Samarbetsuppgift online med visuell gruppindelning. 

 

Designförslagen är menade att adresseras till designers som designar digitala lärplattformar. Då 

designförslagen ska användas för att studenter ska känna en känsla av gemenskap på digitala 

lärplattformar är det väsentligt att reflektera utifrån ett etiskt perspektiv. Ur ett etiskt perspektiv är 

det viktigt att som designer tänka på att ingen student ska känna sig tvingad att interagera med 

andra studenter via en digital lärplattform. Det är även väsentligt att utforma designförslagen på 

ett sätt som förhindrar exkludering eftersom det kan påverka studenternas välmående på ett 

negativt sätt.  

6.1 Vidare forskning 

Denna studie har bidragit till hur en känsla av gemenskap kan designas på digitala lärplattformar. 

Då studien visade varierande resultat om designförslagen hade vidare forskning kunnat undersöka 

ytterligare hur dessa designförslag påverkar studenter under en längre tid. Studiens resultat visade 

varierande resultat angående videosamtal i mindre grupp vilket skapar ett behov för vidare 

forskning kring studenters upplevelser kring videosamtal på digitala lärplattformar. Även hur 

lärare uppfattas i kurschatten gav varierande resultat vilket gör att det skapas ett behov för vidare 

forskning kring studenters upplevelse angående lärares närvaro på digitala lärplattformar. 
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Bilaga A - Test 

 

Uppgift 1. 

Du ska logga in och vill samarbeta med din grupp i kursen “Hållbar design”. 

 

Uppgift 2.  

Du ser att Pelle, Stina och Mats har igång sina webbkameror och sitter och samarbetar med 

gruppuppgiften. Du väljer att också sätta igång din webbkamera för att lättare samarbeta med de 

andra. 

 

Uppgift 3.  

Nu vill du ha reda på information om uppgiften. 

 

Uppgift 4.  

Du ser att en av dina gruppmedlemmar har påbörjat uppgiften. Du vill visa din uppmuntran genom 

att reagera på hans påbörjade arbete. 

 

Uppgift 5.  

Du ser att du fått en notis. Kolla vad notisen gäller. 

 

Uppgift 6.  

Du läser att Lisa har skrivit ett inlägg i kurschatten där det står att hon inte förstår delmål 2. Du 

hörde från dina gruppmedlemmar att de heller inte förstod “delmål 2” via videosamtalet. Ta reda 

på om kanske någon i klassen förstår? 

 

Uppgift 7:  

Du ber nu om att få hjälp av din lärare. 

 

Uppgift 8.  

Du har nu kunskap om hur delmål 2 ska lösas. Du vill nu fortsätta med gruppuppgiften och lösa 

delmål 2. 

 

Uppgift 9. 

Nu vill du boka en gruppaktivitet på campus så ni kan ses och samarbeta när det finns en lärare 

tillgänglig. 

 

Uppgift 10. 

Efter att du har skapat aktiviteten väljer du att logga ut.  
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Bilaga B - Intervjuguide 

 

Inledande frågor:  

 

Hur gammal är du? 

 

Studerar du i ett högskoleprogram eller fristående kurser? 

 

Hur länge har du studerat på högskolan i Halmstad? 

 

Gruppuppgiftssidan: 

 

- Gruppindelning:  

Hur kände du angående att vara i en grupp? 

 

Kände du dig som en del av gruppen? 

 

Hur tror du att din grupp påverkade dig? 

 

Tror du att gruppindelningar kan påverka dina studier? Motivera 

 

Hur tror du att gruppindelning påverkar din relation med andra kurskamrater? 

   

Hur känner du kring att utföra uppgifter i grupp? 

 

-        Tror du att du blev mer motiverad att slutföra uppgiften i gruppen jämförelsevis med 

individuellt?  

-        Vad tror du skillnaden för dig kan vara att slutföra uppgifter i grupp jämförelsevis med 

individuellt? 

  

Vad kände du när du och din grupp löste uppgiften tillsammans? 

 

Kände du att du bidrog till gruppen genom att vara med och lösa uppgiften? 

 

Hur upplevde du kommunikationen med gruppen? 

 

- Video 

Hur kände du kring videofunktionen? 

 

Hur kände du kring att se dina gruppmedlemmar? 

 

Vad tror du att en videofunktion kan bidra med? Motivera 

 

- Reagera 

Hur kände du kring att kunna reagera på de andra gruppmedlemmarnas uppgifter som de gjort? 

 

Hur upplevde du responsen på gruppuppgiftssidan? Du satte ut en touchpoint, om någon reagerat 

där  
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Konversationssida: 

  

- Kommunikationen 

 

Hur upplevde du kommunikationen med klassen? 

 

Hur kände du när du interagerade online? 

-        Anser du att du kände dig närmre de gruppmedlemmar som konverserade med dig? 

-        Kände du en närhet med dina kurskamrater när du interagerade med dem online 

 

Kände du att du kunde uttrycka dig fritt när du interagerade med andra? 

 

Hur kändes det att kunna be om hjälp i kurschatten? 

 

Vad kände du kring en lärares närvaro i kurschatten? 

-        Tror du att du hade upplevt forumet annorlunda om det inte fanns någon lärare i kurschatt? 

 

Kände du dig sedd när du hade konverserat med gruppmedlemmar och kurskamrater? 

 

Tror du att kurschatten påverkade dig på något sätt? 

 

- Få svar 

 

Vad tyckte du om den respons du fick i kurschatten? 

-        Påverkade den dig på något sätt? 

-        Hur då? 

 

Hur kände du när dina kurskamrater och lärare hjälpte dig med frågan i kurschatten? Motivera 

 

Hur kände du när du fick svar på ditt inlägg i kurschatten? 

 

- Taggningen 

 

Hur upplevde du taggnings-funktionen? 

 

Kalendersidan: 

 

Föredrar du att studera med en grupp online eller på campus?  

- Varför? 

 

Vad tror du om att välja att studera med en grupp online eller på campus?  

 

Hur känner du kring att träffa studenter på campus?  

 

Hur känner du kring att kunna boka in studentaktiviteter på campus? 

- Vad tror du det kan bidra med?  

 

Vad tycker du om att se när lärare finns tillgängliga på campus?  

 

Avslutade frågor: 
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Något du vill tillägga? 
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