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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien och delat med sig av 

upplevelser och information genom intervjuer. Utan er hade inte studien varit 

genomförbar, ett stort tack.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare Lars-Olof Johansson och Ewa 

Zimmerman, för stöd, inspiration, engagemang och vägledning genom hela 

uppsatsprocessen.  

 

Slutligen vill vi tacka övriga opponenter som bidragit med värdefull feedback under de 

seminarier som ägt rum under processens gång.  

 

Halmstad, 19 maj 2014. 

 

 

 

 
 

 

Carolina Ewertsson  Erica Johansson 

 

  



Sammanfattning 

Lärplattformar används idag i allt större utsträckning vid distansundervisning. 

Forskning pekar på att lärstilar är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

distansundervisning, dock är området beträffande lärstilar i relation till lärplattformar 

relativt outforskat, och det saknas tydlig vetskap om hur lärplattformar kan designas för 

att stödja olika lärstilar. Den här studien undersöker lärstilar i relation till funktioner i 

lärplattformar, genom en explorativ ansats och studie med designinslag. Utifrån en 

litteraturstudie identifierades funktioner i en lärplattform, vilka ställdes i relation till 

Kolbs teori om lärstilar för att mynna ut i ett antal rekommendationer för undervisning 

och användning av funktioner, som låg till grund för utformning av en prototyp. 

Prototypen fungerade som underlag för den empiriska undersökningen, vilken genom 

intervjuer utgjorde prövning av rekommendationernas relevans, samt kartläggning av 

hur funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid användning. Studien 

resulterade i åtta designriktlinjer, och bidrar till den brist som idag råder i fråga om hur 

lärplattformar kan designas för att stödja olika lärstilar. 

 

Nyckelord: e-lärande, lärplattformar, funktioner, lärstilar. 

 

 

Abstract 

Learning management systems are currently used increasingly in distance education. 

Research indicates that learning styles are important factors to consider in distance 

education, however, the area regarding learning styles in relation to learning 

management systems is relatively unexplored, and there is no clear knowledge of how 

learning management systems can be designed to support different learning styles. This 

study investigates learning styles in relation to the features in learning management 

systems, through an explorative approach and study with design elements. Based on a 

literature study we identified features of a learning management system, which was put 

in relation to Kolb's theory of learning styles in order to lead to a number of 

recommendations for education and use of features, which formed the basis for the 

design of a prototype. The prototype served as the basis for the empirical investigation, 

in which interviews constituted testing of the relevance of the recommendations, and 

the mapping of the features of the learning management system to support different 

learning styles in use. The study resulted in eight design guidelines, and contributes to 

the shortage that currently exists in terms of how learning management systems can be 

designed to support different learning styles. 

 

Keywords: e-learning, learning management systems, functionality, learning styles. 
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1. Inledning 

Uppsatsen inleds med en introduktion och bakgrund till ämnesval samt en problembeskrivning, 

vilken mynnar ut i studiens frågeställning. Vidare presenteras studiens syfte och avgränsning. 

De senaste två årtiondena har informations- och kommunikationsteknik (IKT) förändrat 

sättet som lärare undervisar och studenter lär sig (Fillion, Limayem, Laferrière & 

Mantha, 2010). Användandet av teknik i högre utbildning ökar ständigt i popularitet och 

e-lärande är en växande trend (Njenga & Fourie, 2008; Özpolat & Akar, 2009). E-lärande 

är en modern form av distansundervisning som baseras på IKT, och avser en 

lärandesituation där undervisning sker med stöd av lärplattformar via Internet (Al-

Busaidi, 2013). Idag erbjuder de flesta högre utbildningsinstitutioner runt om i världen 

distansundervisning för både kurser och program (Zhang & Nunamaker, 2003).  

 

Många högre utbildningsinstitutioner använder lärplattformar för att bedriva 

distansundervisning. Lärplattformar är Internetbaserade system som sammanför lärare 

och studenter, och består av olika pedagogiska och administrativa verktyg (Adzharuddin 

& Ling, 2013; Coates, James & Baldwin, 2005). Dock är de flesta lärplattformar 

utvecklade med fokus på att stödja utbildningsinstitutionernas administration av kurser, 

snarare än utifrån en pedagogisk grundsyn med fokus på studenters lärande (Conde, 

García-Peñalvo, Rodríguez-Conde & Alier, 2012). Medan lärplattformar främst stödjer 

lärare i administration av kurser, beaktar de inte individuella skillnader hos studerande. 

Studerande har olika behov och karaktärsdrag, såsom tidigare kunskap, motivation, 

kognitiva förmågor och lärstil (Graf, Kinshuk & Ives, 2010). Forskning om lärstilar, deras 

inverkan på lärande och hur dessa individuella skillnader kan stödjas av lärplattformar, 

är dock fortfarande relativt outforskat (ibid.). 

 

Lärstilar anses vara en viktig faktor i lärprocessen och många teoretiker och forskare är 

överens om att det är viktigt att ta hänsyn till lärstilar i undervisning, då det har 

potential att underlätta lärandet (Eom 2008 se Marković & Jovanović 2012). Tidigare 

forskning visar att bland annat kursstruktur, lärares återkoppling, motivation, lärstil, 

och interaktion påverkar studenters tillfredställelse av en distanskurs, men att det 

endast är lärarens feedback och studentens lärstil som avsevärt påverkar studentens 

lärande (ibid.). Lärstilar, även kallat inlärningsstilar, kan definieras som hur en individ 

koncentrerar sig och tar till sig ny och svår information, samt hur individen bearbetar 

och minns informationen (Boström & Svantesson, 2007). Det faktum att människor har 

olika lärstilar kan göra det svårt för studenter att lära sig, om undervisningen inte 

matchar deras lärstil (Huang, Lin & Huang, 2011). Tidigare forskning visar även att 

inlärningsprocessen kan begränsas av lärplattformen, genom brist på funktioner samt 

undermåliga funktioner (García-Solórzano, Cobo, Santamaría, Morán, Melenchón & 

Monzo, 2012). Om en lärplattform är funktionellt otillräcklig kan det vidare leda till 
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frustration och förvirring hos studenten, vilket i sin tur kan hindra att studenten får en 

god förståelse för ett ämne (Zhang, Zhao, Zhou & Nunamaker, 2004). Studerande vars 

lärstil inte stöds av inlärningsmiljön kan därmed uppleva problem i inlärningsprocessen 

(Graf, 2007).  

 

Trots att lärstilar beskrivs som en av de viktigaste faktorerna i lärprocessen och att 

funktioner kan påverka inlärningsprocessen, är det få forskare som har undersökt hur 

lärstilar och funktioner i lärplattformar kan kopplas samman. Tidigare studier som har 

genomförts inom området (se exempelvis Franzoni & Azzar, 2009; Ozdilek, Baltaci-

Goktalay & Uzun, 2011) har använt sig av Felder och Silvermans lärstilsmodell. Någon 

tidigare forskning där Kolbs lärstilsteori har applicerats, för att belysa relationer mellan 

lärstilar och funktioner, har inte påträffats. I den här studien kommer vi fokusera på hur 

funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid användning, med utgångspunkt i 

Kolbs teori om lärstilar.  

 

Enligt Marković och Jovanović (2012) är vidare kunskap om studenters olika lärstilar 

viktigt för att öka studenters prestation, och för design av lärplattformar. Framtida 

forskning bör lägga vikt vid olika lärstilar för att bidra med kunskap om hur vi kan 

designa och utveckla lärplattformar som är anpassade för studenters olika lärstilar 

(ibid.). I denna studie har vi därför valt att undersöka hur funktioner i lärplattformar 

stödjer olika lärstilar vid användning, sett ur studenters perspektiv, samt hur en 

kombination av olika funktioner kan förändra det upplevda lärandet, i synnerhet med 

fokus på att stödja olika lärstilar.  

 

1.1 Frågeställning 

För att kunna undersöka och ge bidrag till den kunskapslucka som råder, angående hur 

lärplattformar kan designas för att stödja olika lärstilar, har vi formulerat följande 

frågeställning: 

Hur kan lärplattformar designas för att stödja olika lärstilar? 

 

1.2 Syfte 

Syftet är således att genom en explorativ studie: 

 Kartlägga hur funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid användning. 

 Ta fram designriktlinjer med fokus på förbättringsförslag för att stödja olika 

lärstilar på lärplattformar.  

 

1.3 Avgränsning 

Vi har i denna studie valt att undersöka funktionalitet och lärande ur studenters 

perspektiv, och kommer därmed inte att behandla designers och utvecklares syn på 

lärandeperspektivet i relation till funktionalitet i lärplattformar. Genom att utforska och 

belysa studenters perspektiv hoppas vi med den här studien kunna bidra med förståelse 
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för och insikt om hur funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid användning, 

vilket vi hoppas kan gynna designers och utvecklare vid design och utveckling av 

lärplattformar.   
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2. Teori 

Här presenteras studiens teoretiska referensram. Vi ger inledningsvis en definition och beskrivning av 

lärplattformar, samt en beskrivning av funktioner i lärplattformar och hur de kan nyttjas i 

lärandesyfte. Därefter ger vi en bakgrund till området och begreppet lärstilar, och vi presenterar 

Kolbs lärstilsmodell vilken vår studie tar sin utgångspunkt i. Teoriavsnittet avslutas med en 

sammanfattning av genomgången litteratur, och en presentation av ett antal rekommendationer för 

undervisning och användning av funktioner. 

2.1 Lärplattformar  

Lärplattformar är webbaserade informationssystem som möjliggör e-lärande, och 

används av både organisationer och akademiska institutioner i utbildningssyfte (Chang, 

2008; McGill & Klobas, 2009). Det finns olika typer av e-lärandesystem: Learning 

Management System (LMS), Learning Content Management System (LCMS), Learning 

Design System (LDS) och Learning Support System (LSS) (Adzharuddin & Ling, 2013). 

Det e-lärandesystem som används mest av utbildningsinstitutioner är LMS, vilket även 

benämns i litteratur som Course Management Systems (CMS) och Virtual Learning 

Environment (VLE) (ibid.).  

 

Lärplattformar används som ett arbetsverktyg och stöd vid undervisning i 

distanskurser, men nyttjas även i vissa fall som ett komplement till traditionell 

undervisning (Al-Busaidi, 2013; Spetz, 2007). Lärare använder lärplattformar för att 

skapa, hantera och administrera kurser, samt distribuera kursmaterial till studenter 

(Adzharuddin & Ling, 2013; Graf, 2007). Studenter använder lärplattformar för att ta del 

av undervisningsmaterial, lämna in uppgifter, samt samarbeta och kommunicera med 

studenter och lärare (Conde et al., 2012; Lonn & Teasley, 2009). Lärplattformar används 

både av lärare och studenter vid utbildning, och lärplattformar utgör en virtuell 

lärandemiljö som håller samman alla aktiviteter och information knutet till kursen 

(Rydberg Fåhraues, 2008). 

 

Webbaserade kurser, liksom kurser av andra slag, måste utformas i enlighet med en god 

pedagogisk grund. De webbaserade kursernas framgång beror dock till stor del på 

lärplattformarna, eftersom dessa kan begränsa kursens utformning och därmed både 

undervisningen och inlärningsprocessen (García-Solórzano et al., 2012). Lärplattformar 

har i allmänhet en på förhand bestämd uppsättning funktioner, vilka inte alltid är de 

som lärare och studenter har störst behov av, vilket i sig är en begränsande faktor 

(Skolverket, 2009). Om en lärplattform är funktionellt otillräcklig kan det vidare leda till 

frustration och förvirring hos studenten, vilket i sin tur kan hindra att studenten får en 

god förståelse för ett ämne (Zhang et al., 2004). Funktioner i lärplattformar är 

optimerade för olika typer av lärande, och när en utbildningsinstitution ska välja en 

lärplattform är det viktigt att den möter både lärare och studenters behov (Skolverket, 
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2009). Det är därmed viktigt att utbildningsinstitutionen inte bara tänker över priset, 

utan också respektive styrkor och begränsningar med olika lärplattformar (Zhang & 

Wang, 2004). 

 
2.1.1 Funktioner i lärplattformar 

Alla lärplattformar ser inte likadana ut, vilket innebär att de varierar vad gäller 

uppsättningen av funktioner och exakt hur de är utformade (Dalsgaard, 2006). Det som 

är gemensamt för lärplattformar är att funktionerna stödjer presentation och 

information av kursmaterial, samt kommunikation, interaktion och samarbete mellan 

studenter, och studenter och lärare (Graf, 2007). Urvalet av de funktioner som 

presenteras nedan, baseras på att de kan användas för att stödja olika aktiviteter i 

lärandeprocessen (Dalsgaard, 2006).  

 

Video  

Video är en funktion som möjliggör presentation av stillbilder och rörliga bilder 

tillsammans med ljud. I lärandesyfte används video med fördel vid föreläsningar, där 

video på läraren kan varvas med stillbilder av exempelvis olika modeller (Eriksson, 

Hultén & Zettergren, 2000). Videoföreläsningar kan också utgöra grunden för 

diskussion, genom att studenter tilldelas uppgifter och ombeds att analysera och 

diskutera innehållet (Rydberg Fåhraeus, 2008; Weller, 2002). 

 

Slideshow  

Slideshow är en funktion som möjliggör presentation av stillbilder (Eriksson et al., 

2000). I lärandesyfte används slideshows med fördel vid föreläsningar, där stillbilder 

även kan kombineras tillsammans med berättande ljud som läraren läst in (ibid.).  

 
Videokonferens  

Videokonferens är en funktion som möjliggör interaktiv kommunikation med ljud och 

bild. I en videokonferens kan studenter och lärare se och kommunicera med varandra 

med hjälp av webbkameror, så effektivt att det ligger mycket nära ett direkt möte. Den 

största nyttan med videokonferenser är att studenter kan följa och ta del av 

föreläsningar och seminarier, samt diskutera med lärare och andra studenter (Eriksson 

et al., 2000; Weller, 2007). 

 

Forum  

Forum är ett publikt utrymme där studenter i text kan svara på uppgifter och 

kommentarer, samt diskutera och reflektera över kursens innehåll (Maggioli, 2012). 

Forum kan nyttjas i olika lärandesyften och kategoriseras vanligtvis utifrån fem olika 

användningsområden: diskussion, samtal, debatt, frågor och svar, samt brainstorming 

(Spetz, 2007).  
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Chatt  

Chatt är en funktion som möjliggör textbaserad kommunikation i realtid, både mellan 

studenter och mellan studenter och lärare (Eriksson et al., 2000; Lonn, Teasley & 

Krumm, 2011; Maggioli, 2012). I lärandesyfte kan chatten med fördel användas för att 

diskutera och ställa frågor, samt dela information (Eriksson et al., 2000).  

 

Wiki  

Wiki är ett verktyg som möjliggör samarbete mellan studenter. I lärandesyfte kan en 

wiki med fördel användas för skrivuppgifter i form av projekt- och grupparbeten (Lonn 

et al., 2011; Soon & Fraser, 2011). Wikier möjliggör att ändra, lägga till och dela 

information samt samarbete, vilket tillåter studenter att vara aktivt involverade i sin 

egen kunskapskonstruktion (Soon & Fraser, 2011).  

 

Blogg  

En blogg är ett utrymme i form av en webbjournal som kan användas för att forma, 

sprida och kommentera information (Boström, 2011; Yueh, Liu, Lin, Shoji & Minoh, 

2007). I lärandesyfte kan en blogg med fördel användas för skrivuppgifter i form av 

projekt- och grupparbeten, då den skapar möjlighet för studenter att tillsammans 

utveckla idéer samt att ge och få feedback på publicerade inlägg (Boström, 2011).  

 

Whiteboard  

Whiteboard är ett samarbetsverktyg som möjliggör för två eller fler personer att visa 

och rita på en gemensam digital yta i realtid (Bafoutsou & Mentzas, 2002; Spetz, 2007). I 

lärandesyfte används whiteboardtavlor med fördel för att diskutera och beskriva 

föremål som är svåra att verbalisera, samt för brainstorming (Bafoutsou & Mentzas, 

2002).  

 

2.2 Lärstilar 

Teorier om lärstilar utgår ifrån att alla kan lära, fast på olika sätt och nivåer (Boström & 

Svantesson, 2007). Lärstilsteorier uppger att varje individ har egenskaper i sin 

personlighet som predisponerar dem för olika sätt lära, till exempel vill vissa aktivt 

diskutera läromaterial medan andra kan föredra att läsa material på egen hand 

(Alkhuraiji, Cheetham & Bamasak, 2011; Rößling et al., 2008). Lärstilar, även kallat 

inlärningsstilar, kan definieras som hur en individ koncentrerar sig och tar till sig ny och 

svår information, samt hur individen bearbetar och minns informationen (Boström & 

Svantesson, 2007).  Alla individer har en lärstil, och med den följer vissa styrkor och 

svagheter. Det innebär att det är lättare att inhämta kunskap och lära sig genom sina 

starka sidor än genom sina svaga (ibid.). Lärstilen är högst individuell och om personen 

tillåts jobba på det sätt som passar hen bäst, kommer personen i fråga att lyckas bättre 

och även förändra sin attityd till inlärning. Med insikt i studenters individuella lärstilar 

kan lämpliga metoder i undervisning användas för att anpassa utbildning till 

studenternas individuella lärandebehov (Boström & Svantesson, 2007).  



7 

 

 

Forskningsområdet om lärstilar är brett och omfattar både individer, grupper och 

organisationer (Boström & Svantesson, 2007). Begreppet lärstilar inkluderar flertalet 

olika teorier och modeller. Under årens lopp har flera modeller utvecklats med 

utgångspunkt från olika teoribildningar, bland annat psykologi, pedagogik, 

organisationsutveckling, intelligensforskning och didaktik (Boström & Svantesson, 

2007). Det finns uppemot 71 olika lärstilsmodeller, det som främst skiljer dem åt är 

deras teoretiska utgångspunkt och perspektiv, mätinstrument, det vill säga sätt att 

kartlägga lärstilsdragen, inställning till den pedagogiska tillämpningen av lärstilen, samt 

huruvida ens personliga lärstil är ett fast eller rörligt karaktärsdrag hos individen 

(Boström & Svantesson, 2007; Coffield, Moseley, Hall & Ecclestone, 2004). I 

Skandinavien är en av de mest välkända modellerna Kolbs modell, vilken beskriver 

informationsprocessande och används vid problembaserat lärande (Boström & 

Svantesson, 2007).  

 

2.2.1 Kolbs lärstilsmodell 

En av de mest inflytelserika lärstilsmodellerna utvecklades av David Kolb på tidigt 70-tal 

(Coffield et al., 2004). Kolb bygger sin modell på tidigare teorier som utvecklats av John 

Dewey, Kurt Lewin, och Jean Piaget, och forskning som utförts av dem inom psykologi 

och filosofi (Kolb, 1984). Kolbs modell är vanligt förekommande vid forskning inom 

högre utbildning och distanslärande, och baseras på teori om människors olika sätt att 

uppfatta och bearbeta information, det vill säga informationsprocessande (Diaz & 

Cartnal, 1999; Platsidou & Metallidou, 2009). Kolb definierar lärstilar som en individs 

föredragna tillvägagångssätt att ta till sig och bearbeta information (Jonassen & 

Grabowski, 1993). Kolbs modell beskrivs vidare som en kognitiv lärstilsmodell, där 

kognition omfattar lagring och hämtning av information, vilket utgör individers sätt att 

uppfatta, tänka, problemlösa och minnas (James & Gardner 1995 se Diaz & Cartnal 

1999).  

 

Kolbs modell beskriver lärande som en cyklisk process, och för optimalt lärande är det 

viktigt att alla lärandesätten berörs (Börjeson, 2004; Platsidou & Metallidou, 2009). Den 

cykliska processen involverar fyra distinkta lärandesätt, vilka representerar fyra olika 

typer av lärande: konkret upplevelse (KU), reflektiv observation (RO), abstrakt 

konceptualisering (AK) och aktiv experimentering (AE) (Platsidou & Metallidou, 2009). I 

övergångarna mellan de fyra olika lärandesätten identifierar Kolb fyra lärstilar, eller 

kognitiva stilar, som benämns ackommoderaren ”prövaren” (AE/KU), 

divergeraren ”idégivaren” (KU/RO), assimileraren ”förklararen” (RO/AK) och 

konvergeraren ”sammanställaren” (AK/AE) (Egidius, 2009). Varje individ använder var 

och en av de fyra lärandesätten till viss del, men kan bland dessa fyra föredra en eller 

flera specifika lärstilar för att lära och behandla information effektivt (Börjeson, 2004; 

Platsidou & Metallidou, 2009). Enligt Kolb (1984) kan individer därmed ha en viss 

dominans av en eller flera lärstilar, och känner sig inte alltid bekväma eller kompetenta i 

alla lärstilar. Baserat på arv, erfarenheter och omgivning, utvecklar individer 
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inlärningsförmågor som framhäver vissa lärstilar framför andra (ibid.). Enligt Kolb 

(1984) finns det dock en generell tendens att individer blir mer analytiska och reflektiva 

med ålder. Kolbs teori syftar sammanfattningsvis till att utbildning och undervisning bör 

anpassas efter individen, för att den ska vara effektiv (Kolb & Kolb, 2005). 

 

De olika lärandesätten och lärstilarna illustreras i figur 1, och de viktigaste 

karaktärsdragen och egenskaperna för respektive lärstil sammanfattas i följande avsnitt. 

 

 
Figur 1. Illustration av Kolbs lärandesätt och lärstilar, baserad på Kolbs lärstilsmodell (Kolb, 1984). 

 
Assimileraren ”förklararen”  

Lärstilen som kallas assimileraren är en kombination av abstrakt konceptualisering och 

reflektiv observation, och individer med den här lärstilen har de lärandesätten som 

dominerande inlärningsförmågor (Kolb & Kolb, 2005; Platsidou & Metallidou, 2009). 

Assimileraren representerar logiskt tänkande, resonerande samt abstrakt 

begreppsbildning och observationsförmåga (Nationellt centrum för flexibelt lärande, 

n.d.). Individer med en assimilerande lärstil förderar teori och fakta, samt att läsa och 

lyssna. Individerna gillar att arbeta på egen hand, men får och tar ofta rollen som 

klargörare och sammanfattare i grupp (Kolb, 1984). Individerna föredrar föreläsningar 

och genomgångar där grundläggande begrepp tas upp, samt att läsa litteratur och 

manualer framför att arbeta praktiskt och pröva sig fram, och har därmed stor nytta av 

lärarledda lektioner och föreläsningar (Kolb & Kolb, 2005; Nationellt centrum för 

flexibelt lärande, n.d.).  
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Konvergeraren ”sammanställaren” 

Lärstilen som kallas konvergeraren är en kombination av abstrakt konceptualisering 

och aktiv experimentering, och individer med den här lärstilen har de lärandesätten som 

dominerande inlärningsförmågor (Kolb & Kolb, 2005; Platsidou & Metallidou, 2009). 

Konvergeraren representerar analytiskt och logiskt tänkande, och är inriktad på 

rationella sätt att lösa uppgifter, det vill säga konvergeraren tänker först och agerar 

sedan enligt det som konvergeraren finner mest korrekt (Nationellt centrum för flexibelt 

lärande, n.d.). Individer med en konvergerande lärstil vill ha struktur och föredrar en 

styrd inlärningsmetod. Att först få den teoretiska bakgrunden och därefter få möjlighet 

att tillämpa kunskapen praktiskt, passar individer med en konvergerande lärstil (ibid.). 

Även om konvergerare först gärna vill inhämta teoretisk kunskap är de duktiga på att 

hitta praktiska användningsområden för idéer och teorier (Kolb & Kolb, 2005). I grupp 

tar konvergeraren ofta på sig rollen att planera tillvägagångssättet och det praktiska 

genomförandet av gruppens intentioner (Kolb, 1984). Konvergeraren är oftast mer 

intresserad av själva lösandet av uppgifter snarare än människor och känslor (Nationellt 

centrum för flexibelt lärande, n.d.). Individer med en konvergerande lärstil gillar 

föreläsningar, analyserande övningar och skrivet material, samt självstudier vilket ger 

möjlighet till problemlösande och att aktivt söka kunskap (ibid.). 

 
Divergeraren ”idégivaren” 

Lärstilen som kallas divergeraren är en kombination av konkret upplevelse och reflektiv 

observation, och individer med den här lärstilen har de lärandesätten som dominerande 

inlärningsförmågor (Kolb & Kolb, 2005; Platsidou & Metallidou, 2009). Divergeraren 

representerar nyfikenhet, fantasi, känslor samt observations- och associationsförmåga 

(Nationellt centrum för flexibelt lärande, n.d.). Individer med en divergerande lärstil 

kommer bäst till sin rätt i situationer som kräver att nya idéer genereras, och de 

föredrar frågeställningar där olika lösningar är möjliga. I grupper är de speciellt aktiva 

när det gäller att föreslå nya, okonventionella möjligheter och lösningar, exempelvis vid 

brainstorming (Kolb, 1984). Individer med en divergerande lärstil föredrar även 

upplevelseriktade övningar, rollspel och praktikfallsdiskussioner (Kolb & Kolb, 2005). 

Individerna gillar att arbeta praktiskt med uppgifter i grupp, att diskutera med andra 

och att lyssna till olika synpunkter, samt att få personlig feedback (ibid.). Divergeraren 

lär sig genom att uppleva saker och även genom att se när andra arbetar praktiskt. 

Filmsekvenser där någon visar hur något går till rent praktiskt kan därmed vara ett 

fördelaktigt sätt för de här individerna att lära sig (Nationellt centrum för flexibelt 

lärande, n.d.). 

 
Ackommoderaren ”prövaren” 

Lärstilen som kallas ackommoderare är en kombination av konkret upplevelse och aktiv 

experimentering, och individer med den här lärstilen har de lärandesätten som 

dominerande inlärningsförmågor (Kolb & Kolb, 2005; Platsidou & Metallidou, 2009). 

Ackommoderaren representerar upptäckande och utforskande, är resultat- och 
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handlingsinriktad, och arbetar helst praktiskt och aktivt med konkreta uppgifter 

(Nationellt centrum för flexibelt lärande, n.d.). Individer med en ackommoderande 

lärstil föredrar att testa och styra sitt eget lärande, och lär sig genom experiment och att 

pröva sig fram. Passiva inlärningsmetoder, såsom föreläsningar, passar inte 

ackommoderaren, utan ackommoderaren föredrar att arbeta i projekt eller i grupp 

(ibid.). Ackommoderaren har lätt för kontakt med människor, och i grupp är de ofta 

pådrivande och tar ansvar för att uppgifter görs och uträttas (Kolb, 1984). 

 

2.3 Sammanfattning av litteraturstudie 
Litteraturstudien bygger på två övergripande teoretiska områden: lärstilar och 

funktioner, vilka utgör grunden för det teoretiska ramverk som presenteras nedan (se 

tabell 1). Ramverket sammanfattar Kolbs teori om lärstilar, de viktigaste 

karaktärsdragen som kan kopplas till respektive lärstil, samt funktioner i lärplattformar. 

 

Funktioner i lärplattformar har enligt litteraturen olika användningsområden och 

lärandestrategier, vilket ligger till grund för hur de kan stödja olika typer av lärande. 

Enligt Kolbs teori om lärstilar, har varje lärstil specifika karaktärsdrag och egenskaper 

som medför olika preferenser för lärande. Utifrån Kolbs teori om lärstilar har vi 

formulerat rekommendationer för undervisning, som bygger på antaganden om 

relationer mellan olika lärstilar och användning av funktioner i lärplattformar. 

Rekommendationerna grundar sig i att en specifik lärstil har vissa preferenser för 

lärande baserat på karaktärsdragen, och kan använda och stödjas av funktioner vars 

användningsområden och lärandestrategier motsvarar lärstilens karaktärsdrag. Nedan 

följer en presentation av studiens rekommendationer: 

 

Assimileraren (förklararen) och konvergeraren (sammanställaren) utmärks av att 

föredra passiva inlärningsmetoder, och har karaktärsdrag som baseras på att de tycker 

om föreläsningar (Nationellt centrum för flexibelt lärande, n.d.). Därför är det sannolikt 

att individer med karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare och konvergerare använder 

funktioner som video, slideshow samt videokonferens eftersom de kan användas till 

föreläsning (Eriksson et al., 2000). Det leder till att följande tre rekommendationer 

formuleras och är intressanta att undersöka: 

 

Rekommendation 1: Video kan användas till föreläsning, och därmed stödja 

individer med karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare eller konvergerare, baserat 

på att de föredrar föreläsning. 

 

Rekommendation 2: Slideshow kan användas till föreläsning, och därmed stödja 

individer med karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare eller konvergerare, baserat 

på att de föredrar föreläsning. 

 



11 

 

 

Rekommendation 3: Videokonferens kan användas till föreläsning, och därmed 

stödja individer med karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare eller konvergerare, 

baserat på att de föredrar föreläsning. 

 

Divergerare (idégivare) och ackommoderaren (prövaren) utmärks av att vilja arbeta i 

grupp och projekt (Kolb & Kolb, 2005; Nationellt centrum för flexibelt lärande, n.d.). 

Därför är det sannolikt att individer med lärstilen divergerare och ackommoderare 

använder funktioner som wiki och blogg, eftersom de kan användas till grupp- och 

projektarbete (Boström, 2011; Lonn et al., 2011; Soon & Fraser, 2011). Det leder till att 

följande två rekommendationer formuleras och är intressanta att undersöka: 

 

Rekommendation 4: Wiki kan användas till grupp- och projektarbete, och därmed 

stödja individer med karaktärsdrag av lärstilarna divergerare eller ackommoderare, 

baserat på att de föredrar att arbeta i grupp och projekt. 

 

Rekommendation 5: Blogg kan användas till grupp- och projektarbete, och därmed 

stödja individer med karaktärsdrag av lärstilarna divergerare eller ackommoderare, 

baserat på att de föredrar att arbeta i grupp och projekt. 

 

Divergeraren har till skillnad från övriga lärstilar karaktärsdrag som baseras på att de 

tycker om att diskutera med andra och att de tycker om brainstorming (Kolb, 1984; Kolb 

& Kolb, 2005). Därför är det sannolikt att individer med karaktärsdrag av lärstilen 

divergerare använder funktioner såsom videokonferens och chatt eftersom 

funktionerna kan användas till att diskutera, samt funktionerna forum och whiteboard 

eftersom de kan användas till både diskussion och brainstorming (Bafoutsou & Mentzas, 

2002; Eriksson et al., 2000; Maggioli, 2012; Weller, 2007). Det leder till att följande fyra 

rekommendationer formuleras och är intressanta att undersöka: 

 

Rekommendation 6: Videokonferens kan användas till diskussion, och därmed 

stödja individer med karaktärsdrag av lärstilen divergerare, baserat på att de 

föredrar att diskutera.  

 

Rekommendation 7: Chatt kan användas till diskussion, och därmed stödja 

individer med karaktärsdrag av lärstilen divergerare, baserat på att de föredrar att 

diskutera.  

 

Rekommendation 8: Forum kan användas till diskussion och brainstorming, och 

därmed stödja individer med karaktärsdrag av lärstilen divergerare, baserat på att 

de föredrar diskussion och brainstorming. 
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Rekommendation 9: Whiteboard kan användas till diskussion och brainstorming, 

och därmed stödja individer med karaktärsdrag av lärstilen divergerare, baserat på 

att de föredrar diskussion och brainstorming. 

 

Baserat på att lärstilarna divergerare och ackommoderare utmärks av att vilja diskutera 

respektive att vara aktiva i lärandesituationer, är det sannolikt att individer med 

karaktärsdrag av de lärstilarna kan gilla kombinationen av video och forum eftersom det 

skapar möjlighet för dem att aktivt kunna diskutera i samband med videoföreläsning. 

Det leder till att följande rekommendation formuleras och är intressant att undersöka i 

avseende om det väcker intresse hos någon av de specifika lärstilarna: 

 

Rekommendation 10: En kombination av video och forum kan skapa möjlighet att 

aktivt diskutera i samband med videoföreläsning, vilket kan stödja individer med 

karaktärsdrag av lärstilarna divergerare eller ackommoderare, baserat på att de 

gillar att diskutera respektive att vara aktiva. 

 

De rekommendationer som har formulerats baseras på nedanstående ramverk (se tabell 

1), vilket sammanfattar Kolbs teori om lärstilar, de viktigaste karaktärsdragen som kan 

kopplas till respektive lärstil, samt funktioner i lärplattformar. 

 
Tabell 1. Lärstilar och funktioner. 

Lärstilar Funktioner 

 Karaktärsdrag  Lärandestrategi/ 
användningsområde 

Assimileraren  
(förklararen) 

 Representerar logiskt 
tänkande, resonerande samt 
abstrakt begreppsbildning 
och observationsförmåga 
(Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, n.d.). 
 

 Lär genom teori och fakta 
(Kolb & Kolb, 2005).  

 Lär genom att läsa och lyssna 
(Kolb & Kolb, 2005). 

 
 Gillar föreläsningar, 

lärarledda lektioner och 
genomgångar (Nationellt 
centrum för flexibelt lärande, 
n.d.).  

 
 Föredrar manualer och 

litteratur (Nationellt centrum 
för flexibelt lärande, n.d.).   

 Föredrar att arbeta på egen 
hand (Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, n.d.).  

 

Video  
Videokonferens  
Slideshow  

Föreläsning 
Föreläsning 
Föreläsning 
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 I grupp tar eller får de ofta 
rollen som klargörare och 
sammanfattare (Kolb, 1984). 

Konvergeraren 
(sammanställaren) 

 Representerar analytiskt och 
logiskt tänkande, och är 
inriktad på rationella sätt att 
lösa uppgifter (Nationellt 
centrum för flexibelt lärande, 
n.d.).  

 Lär genom teori (Kolb & Kolb, 
2005). 

 
 Föredrar att inhämta 

teoretisk kunskap innan de 
omsätter den i praktiken 
(Kolb & Kolb, 2005).  

 Bra på att hitta praktiska 
användningsområden för 
idéer och teorier (Kolb & Kolb, 
2005).  

 Gillar skrivet material och 
analyserande övningar 
(Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, n.d.). 

 
 Föredrar föreläsningar, 

struktur och en styrd 
inlärningsmetod (Nationellt 
centrum för flexibelt lärande, 
n.d.).  

 Föredrar att arbeta på egen 
hand (Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, n.d.).  

 
 I grupp tar ofta på sig rollen 

att planera tillvägagångssättet 
och det praktiska 
genomförandet (Kolb, 1984). 

Video  
Videokonferens  
Slideshow  

Föreläsning 
Föreläsning 
Föreläsning 

Divergeraren  
(idégivaren) 

 Representerar observations- 
och associationsförmåga 
(Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, n.d.).   

 Är bra på att generera nya 
idéer och lösningar (Kolb, 
1984).  

 
 Gillar att arbeta med 

praktiska uppgifter i grupp 
(Kolb & Kolb, 2005).  

 Gillar diskussioner, att 
lyssna till synpunkter och få 
personlig feedback (Kolb & 
Kolb, 2005).  

 Föredrar upplevelseriktade 
övningar, rollspel och 
praktikfallsdiskussioner (Kolb 

Videokonferens 
Chatt  
Forum 
Whiteboard  
Wiki  
Blogg  

Diskussion  
Diskussion 
Diskussion, brainstorming 
Diskussion, brainstorming 
Grupp- och projektarbete 
Grupp- och projektarbete 
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& Kolb, 2005).  
 
 Har en aktiv roll i grupp där 

de föreslår nya möjligheter 
och lösningar, exempelvis vid 
brainstorming (Kolb, 1984). 

Ackommoderaren  
(prövaren) 

 Representerar upptäckande 
och utforskande, är resultat- 
och handlingsinriktad 
(Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, n.d.).   

 Lär sig genom att pröva sig 
fram (Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, n.d.).  

 
 Lär sig genom att arbeta 

praktiskt och aktivt med 
konkreta uppgifter, samt 
genom experiment (Nationellt 
centrum för flexibelt lärande, 
n.d.).   

 Gillar inte passiva 
inlärningsmetoder såsom 
föreläsningar (Nationellt 
centrum för flexibelt lärande, 
n.d.).  

 Föredrar att arbeta i projekt 
eller i grupp (Nationellt 
centrum för flexibelt lärande, 
n.d.).  

 Är i grupp ofta drivande och 
tar ansvar för att uppgifter 
görs och uträttas (Kolb, 1984). 

Wiki  
Blogg  

Grupp- och projektarbete 
Grupp- och projektarbete 
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3. Metod 

Vi kommer här att redogöra för val av ansats och datainsamlingsmetoder.  Vi beskriver studiens 

tillvägagångssätt och genomförande, samt motiverar de val vi gjort i samband med studien. Slutligen 

redogör vi för de etiska principer som studien förhåller sig till, och avslutar med en diskussion kring 

studiens utförande.     

3.1 Val av forskningsansats  

Vi har valt en explorativ forskningsansats, i vilken vi kommer att tillämpa en studie med 

designinslag för att utforska vår frågeställning. En explorativ ansats ger flexibilitet i 

genomförandet och lämpar sig väl för att utforska ett problemområde, inom vilken 

kunskap sedan tidigare är liten eller obefintlig (Rosengren & Arvidson, 2002). Baserat 

på att få studier tidigare har kartlagt hur funktioner i lärplattformar stödjer olika 

lärstilar vid användning, kan vi därmed ses utforska ett område som inte sedan tidigare 

är väl täckt av forskning. Därav anser vi att en explorativ ansats är lämplig för studien. 

Explorativa studier passar också väl för att få ökad kunskap och förståelse för ett 

bestämt problemområde, samt för att upptäcka eventuella nya problem och intressanta 

frågor som kan ligga till grund för vidare forskning (Andersen, 1998). Då syftet med 

studien är att ge ökad förståelse och insikt givet vår frågeställning, och då förhoppningar 

finns om att kunna identifiera eventuella problem och intressanta frågor som kan ligga 

till grund för vidare forskning, kan en explorativ studie ytterligare motiveras. 

 

Studien har således en explorativ ansats, i vilken vi kommer att tillämpa en studie med 

designinslag för att utforska vår frågeställning. Det innebär att vi tar fram en 

designutformning av en lärplattform och använder den som underlag för datainsamling 

genom intervjuer. För att realisera och testa vår designutformning tar vi stöd av den 

etablerade designmetoden prototyping (Martin & Hanington, 2012). Vi använder oss av 

prototypen som ett medel för att undersöka hur funktioner i lärplattformar stödjer olika 

lärstilar vid användning, och hur en kombination av funktioner kan förändra det 

upplevda lärandet, i synnerhet med fokus på att stödja olika lärstilar. Vårt fokus med 

studien är inte att ta fram ett färdigt designkoncept av en lärplattform, utan att bidra 

med kunskap genom design. 

 

3.2 Val av datainsamlingsmetoder  

Studien baseras på ett kvalitativt angreppssätt där all data är insamlad genom 

intervjuer, i vilka prototypen används som ett medel och stöd för att utforska studiens 

frågeställning. För att genomföra en undersökning ur studerandes perspektiv valde vi 

ett kvalitativt angreppssätt, eftersom vi i studien undersöker lärstilar och användning av 

funktioner i lärplattformar, något som är komplext och kräver en form av rikare och 

djupare data, vilket en kvalitativ datainsamlingsmetod kan generera (Denscombe, 

2009). Vi har valt att tillämpa intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom intervjuer 
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är lämpliga för komplexa undersökningar, och semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer ger framförallt möjlighet att samla in rikare och mer djupgående data 

(Denscombe, 2009; Preece, Rogers  & Sharp, 2011). Då studien är av utforskande 

karaktär och då vi eftersträvar djupgående förståelse och insikt givet vår frågeställning, 

är semistrukturerade intervjuer lämpliga eftersom de möjliggör att genom en dialog 

med respondenterna generera data i rikare och djupare form. Vårt val av kvalitativ 

datainsamlingsmetod grundar sig också i att intervjuer är lämpliga att använda för att 

undersöka personers upplevelse, erfarenheter, tankar och åsikter (Denscombe, 2009). 

Den kvalitativa metoden fokuserar även på hur individen strukturerar sin verklighet i 

relation till tidigare upplevelser och erfarenheter (Backman, 2008; Trost, 2010), vilket 

är centralt för vår studie då vi eftersträvar förståelse för och insikt om studerandes 

subjektiva upplevelse av hur funktioner stödjer dem vid användning. 

 

3.3 Tillvägagångssätt  

Nedan visas en modell över den forskningsprocess vi tillämpat genom vår studie (se 

figur 2). Studien påbörjades med en litteraturgranskning av tidigare publicerad 

forskning inom området. Utifrån tidigare forskning och studier identifierade vi en 

kunskapslucka, samt en specifik studie som efterfrågar mer forskning kring lärstilar i 

relation till lärplattformar, vilket ledde till vår frågeformulering. Området studerades 

vidare genom en litteraturstudie, vilket skapade grund för utformning av de 

rekommendationer och den prototyp som användes i samband med intervjuer i den 

empiriska undersökningen. Vi beskriver vårt genomförande mer utförligt i följande 

avsnitt. 

 

 
Figur 2. Illustration av studiens forskningsprocess. 
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3.3.1 Litteraturstudie 

Studien inleddes med en litteraturstudie för att skapa en överblick av området. 

Databaser som använts är IEEE Xplore, ABI/INFORM Global, ACM Digital Library, 

Emerald Insight och ERIC. För att hitta relevant material har vi använt ett antal primära 

sökord: Learning Management System (LMS), Learning styles, och E-learning, som vi 

kombinerat på olika sätt.  

 

Vi läste vetenskapliga artiklar för att få en ökad förståelse och kunskap, om för studien 

relevanta teorier och definitioner av viktiga begrepp. Utifrån litteraturstudien fick vi en 

god grund för vårt område och vår forskningsfråga, vilket gjorde att vi kunde dela upp 

studien i två övergripande teoretiska områden: lärstilar och funktioner. 

Litteraturstudien resulterade i en kartläggning av funktioner i lärplattformar och dess 

användningsområden i lärandesyfte, samt formulering av rekommendationer i form av 

antaganden om relationer mellan Kolbs lärstilar och användning av funktioner i 

lärplattformar, vilket har sammanställts i avsnitt 2.4 och förklaras där mer ingående. 

Litteraturstudien resulterade också i att vi försäkrade oss om att vår designutformning 

och prototyp innehöll relevanta funktioner för den empiriska undersökningen. 
 

3.3.2 Utformning av prototyp  

Utifrån de funktioner vi identifierat i teoriavsnittet skapade vi en designutformning av 

en lärplattform, i form av en Low-Fidelity prototyp som vi använde i samband med 

intervjuer för att samla in empirisk data. Som designverktyg använde vi oss av 

prototyping för att realisera och testa designutformningen (Martin & Hanington, 2012). 

Prototypen består av digitala wireframes, som visualiserar gränssnittet av en 

lärplattform. Wireframes möjliggör att utforska innehåll, navigation och interaktion 

separat från visuella designelement såsom färg, form och typsnitt (Allen & Chudley, 

2012). Prototypens wireframes är enkla och avskalade för att deltagarna inte ska rikta 

för mycket uppmärksamhet mot specifika designelement, utan istället fokusera på 

innehållet i form av de funktioner som lyfts fram i designen.  

 

Prototypen användes som ett underlag i dialogen med intervjupersonerna, för att ställa 

frågor kring användning och efterfrågan av funktioner, med syfte att utforska studiens 

frågeställning. Prototypen är inte interaktiv i den bemärkelsen att intervjupersonerna 

själva kan navigera och interagera med den, då studien inte har för avsikt att utforska 

navigation och interaktion, utan vilka funktioner som intervjupersonerna använder och 

efterfrågar. Prototypen utgör därmed underlag för den empiriska undersökningen, som 

syftar till att kartlägga hur funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid 

användning. Prototypens designutformning modifierades inte allteftersom intervjuer 

genomfördes, utan var bestående genom studiens forskningsprocess. Nedan redogörs 

för hur vi valt att presentera de funktioner som byggts in i prototypen och varför. 
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Rekommendation 1: Video kan användas till 
föreläsning, och därmed stödja individer med 
karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare eller 
konvergerare, baserat på att de föredrar föreläsning. 
 
Rekommendation 10: En kombination av video och 
forum kan skapa möjlighet att aktivt diskutera i 
samband med videoföreläsning, vilket kan stödja 
individer med karaktärsdrag av lärstilarna 
divergerare eller ackommoderare, baserat på att de 
gillar att diskutera respektive att vara aktiva. 
 

 
 
Rekommendation 2: Slideshow kan användas till 
föreläsning, och därmed stödja individer med 
karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare eller 
konvergerare, baserat på att de föredrar föreläsning. 

 
 
Rekommendation 3: Videokonferens kan användas 
till föreläsning, och därmed stödja individer med 
karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare eller 
konvergerare, baserat på att de föredrar föreläsning. 
 
Rekommendation 6: Videokonferens kan användas 
till diskussion, och därmed stödja individer med 
karaktärsdrag av lärstilen divergerare, baserat på att 
de föredrar att diskutera. 

 
 
Rekommendation 4: Wiki kan användas till grupp- 
och projektarbete, och därmed stödja individer med 
karaktärsdrag av lärstilarna divergerare eller 
ackommoderare, baserat på att de föredrar att arbeta 
i grupp och projekt. 
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Rekommendation 5: Blogg kan användas till grupp- 
och projektarbete, och därmed stödja individer med 
karaktärsdrag av lärstilarna divergerare eller 
ackommoderare, baserat på att de föredrar att arbeta 
i grupp och projekt. 

 

 
 
Rekommendation 7: Chatt kan användas till 
diskussion, och därmed stödja individer med 
karaktärsdrag av lärstilen divergerare, baserat på att 
de föredrar att diskutera. 

 
 
Rekommendation 8: Forum kan användas till 
diskussion och brainstorming, och därmed stödja 
individer med karaktärsdrag av lärstilen divergerare, 
baserat på att de föredrar diskussion och 
brainstorming. 

 
 
Rekommendation 9: Whiteboard kan användas till 
diskussion och brainstorming, och därmed stödja 
individer med karaktärsdrag av lärstilen divergerare, 
baserat på att de föredrar diskussion och 
brainstorming. 

 

3.3.3 Urval av deltagare 

Det urval vi gjort i samband med studien är val av respondenter. Urvalet baseras på att 

respondenterna har tidigare erfarenhet av distansstudier via lärplattformar. Då vi vill 

undersöka och utforska hur funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid 

användning, ansåg vi det viktigt att deltagarna sedan tidigare är bekanta med systemets 

funktioner och dess användningskontext, för att kunna bidra med adekvat data att 

studera. Urvalet till studien kan benämnas som ett icke-slumpmässigt och subjektivt 

urval, då deltagarna är handplockade och utvalda på grund av deras möjlighet att bidra 

med värdefull information för undersökningen (Denscombe, 2009). 

 

För att rekrytera deltagare till studien använde vi oss av e-postutskick, för att komma i 

kontakt med studenter på Högskolan i Halmstad. Deltagarna handplockades och valdes 

ut mer specifikt utifrån följande urvalskriterier: 
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 Läst minst en kurs på distans via lärplattform. 

 Läst på distans inom de senaste tre åren. 

Vi valde att involvera totalt fem stycken deltagare i den empiriska undersökningen, 

personer med olika åldrar och med olika utbildningsbakgrund. På grund av 

begränsningen att komma i kontakt med distansstudenter som studerar ett visst 

specifikt ämnesområde, valde vi därför deltagare som studerar fristående kurser och 

eller program, inom helt olika utbildningsområden. I vår studie berör 

utbildningsområdena: pedagogik, företagsekonomi, språk, media och kommunikation, 

och teknik. Nedan följer en kort presentation av respektive respondent som deltagit i 

undersökningen: 

 

Respondent 1 är 43 år och har läst fyra kurser på distans. Hen har läst mot olika 

högskolor och universitet, och har använt sig av olika lärplattformar vid namn 

Blackboard, Mondo och PingPong. 

 

Respondent 2 är 35 år och har läst fyra kurser på distans. Hen har läst samtliga kurser 

mot samma universitet, och har använt sig av lärplattformen Moodle. 

 

Respondent 3 är 26 år och har läst två kurser på distans. Hen har läst mot ett 

universitet och en kommunal vuxenutbildning, och har använt sig av lärplattformen 

Fronter i båda kurserna.  

 

Respondent 4 är 28 år och har läst 1 kurs på distans. Hen har läst mot en högskola, och 

har använt sig av lärplattformen Blackboard i kursen. 

 

Respondent 5 är 25 år och läser första året på ett tvåårigt högskoleprogram på distans. 

Hen har läst 6 kurser, och har använt sig av lärplattformen Itslearning. 
 

3.3.4 Pilottest  

Innan vi genomförde den skarpa undersökningen valde vi att genomföra ett pilottest, 

något som är värdefullt för att testa utrustning och för att stämma av intervjufrågor 

(Preece et al., 2011). Syftet med pilottestet i vårt fall var att uppmärksamma eventuella 

oklarheter kring prototypen och intervjufrågorna, och därmed minska risk för 

missförstånd och oanvändbar data. I studiens pilottest testade vi prototypen och 

intervjufrågorna mot en person som inte ingick i urvalsgruppen, men som ändå 

motsvarade urvalskriterierna. Pilotestet gav oss möjlighet att bli bekväma med 

prototypen, och möjlighet att öva i situationen som intervjuare. Efter pilotestet ansåg vi 

dock att vi behövde omformulera enstaka intervjufrågor på grund av att de misstolkades 

av respondenten, och några frågor behövde byta plats med varandra för att få intervjun 

att flyta på bättre. Därefter genomförde vi de skarpa intervjuerna med respondenterna i 

urvalsgruppen. 
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3.3.5 Intervjuer  

För att kartlägga hur funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid användning, 

valde vi att utföra intervjuer. Intervjuer används med fördel när området som ska 

studeras är komplext, personligt och svaren som eftersöks inte är givna (Denscombe, 

2009). Då vi undersöker lärstilar och användning av funktioner, vilket både är personligt 

och komplext, krävs en form av rikare och djupare data, något som semistrukturerade 

intervjuer kan generera (Preece et al., 2011). Vi kan med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer i ett utforskande syfte samla in kvalitativ data om studenters upplevelser, 

samt subjektiva åsikter och tankar om vilka funktioner som vid användning stödjer dem 

i deras lärande. I samband med intervjuerna använder vi en prototyp av en lärplattform 

som stöd, för att ställa frågor kring användning och efterfrågan av funktioner. 

Prototypen används för att respondenterna lättare ska kunna minnas och reflektera 

över användning av funktioner, och för att respondenterna ska kunna koppla 

intervjufrågorna till rätt funktioner, i syfte att säkerställa att insamlad data är adekvat 

för studien. 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi utgick från en 

färdig intervjuguide (se bilaga A) med frågor som är baserade på olika teman, men var 

flexibla när det gäller ordningsföljden av frågorna (Denscombe, 2009; Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de skapar möjlighet att 

ställa öppna frågor och följdfrågor. Öppna frågor är även lämpliga när målet är av 

utforskande karaktär och då betoningen ligger på att den intervjuade utvecklar sina 

tankar och synpunkter (Denscombe, 2009; Preece et al., 2011). Genom att vi under 

intervjuerna ställde öppna frågor gav det respondenten möjlighet att tala fritt, och att 

utveckla sina tankar och synpunkter, och vi kunde därmed följa upp med improviserade 

följdfrågor för att utforska och stämma av berörda ämnen mer djupare. Under 

intervjuerna var vi också noggranna med att ställa ”varför”-frågor som 

uppföljningsfrågor, för att stämma av tolkningar om lärande, samt respondentens 

handling till att använda specifika funktioner i lärplattformar (Denscombe, 2009; 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Samtidigt var vi också noggranna 

med att lyssna in och identifiera vilka huvudsakliga funktioner som respondenten gav 

uttryck för att använda under intervjun, och sedan ställa uppföljningsfrågor kopplat till 

funktionerna, genom att be respondenten att beskriva ytterligare situationer och 

exempel på när respondenten använt funktionen. Syftet var dels att få längre 

utvecklande svar av respondenten, dels att stämma av tolkningar och reda ut eventuella 

motsägelser. I genomförandet av samtliga intervjuer utgick vi ifrån en och samma 

intervjuguide, men avvek ifrån den då respondenten tog upp intressanta saker vid 

intervjutillfället. På så sätt fick intervjuerna lite olika karaktär och utveckling i och med 

att vi improviserade, dock var vi noggranna med att behandla alla frågor som fanns med 

på vår intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen. 
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Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens två övergripande teoretiska områden: 

lärstilar och funktioner. Vi gjorde ett operationaliseringsschema i form av en 

intervjumall (se bilaga B), för att sätta fokus på begreppen lärstilar och funktioner, och 

för att intervjufrågorna skulle vara baserade på teori. Vår ansats till att mäta hur 

funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid användning operationaliseras 

genom respondenters svar på hur de använder olika funktioner, hur de ställer sig till 

efterfrågan på funktioner, samt svarar på frågor härledda ur det teoretiska ramverket 

som appliceras.  

 

Intervjufrågorna är baserade på följande punkter: 

 

 Hur personen föredrar att lära  

 Hur personen använder funktioner  

De utvalda respondenterna intervjuades ansikte-mot-ansikte, och intervjuerna 

dokumenterades med ljudinspelning och anteckningar.  Vi valde att spela in intervjuerna 

för att ha möjligheten att kunna lyssna igenom dem igen, och anteckningar fördes som 

ett komplement till inspelningarna, i syfte att notera eventuella betoningar, 

ansiktsuttryck, gester och tystnader som intervjupersonen gav uttryck för. Vid 

intervjutillfällena närvarade vi båda, för att kunna fokusera på samtalet med 

intervjupersonen fullt ut valde vi att dela upp uppgifterna, så att en av oss intervjuade 

och ställde frågor, medan den andra förde anteckningar. 

 

3.4 Metod för analys och tolkning  

Efter att vi samlat in empirisk data påbörjade vi analys och tolkning av materialet. 

Analys- och tolkningsprocessen presenteras nedan. 
 

3.4.1 Transkribering 

För att kunna analysera och tolka materialet transkriberade vi först de inspelade 

intervjuerna. En transkribering är en ordagrann utskrift av en intervju, vilken används 

som underlag för analys (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

Transkriberingen av intervjuerna strukturerades upp i kolumner, som representerar 

radnummer, dialogen mellan intervjuare och respondent, samt egna noteringar och 

kommentarer kring respondentens uttalande. Upplägget av transkriberingen medför att 

all intervjudata får samma struktur och blir lättare att analysera (Trost, 2010). Vid 

transkriberingen överfördes det som respondenterna sagt ordagrant, samtidigt som vi 

lade till egna noteringar och kommentarer om eventuella betoningar, ansiktsuttryck, 

gester och tystnader, för att ge en rikare bild av det som sagts under intervjuerna 

(Denscombe, 2009). 
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3.4.2 Innehållsanalys 

För att analysera och tolka vårt material har vi använt en kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter, och att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll (Lundman & 

Graneheim, 2008). Den kvalitativa innehållsanalysen inbegriper att identifiera, koda, och 

kategorisera mönster och teman i det empiriska materialet (ibid.). Vi har använt en 

induktiv ansats och en konventionell riktning, vilket används främst då tidigare 

forskning inom ett område är begränsat (Elo & Kyngäs, 2008; Hsieh & Shannon, 2005). 

Den konventionella innehållsanalysen innebär att vi förutsättningslöst analyserade 

intervjuerna, det vill säga vi utgick inte ifrån förutbestämda kategorier, utan 

kategorierna genererades fram ifrån empirin. Vi lät därmed empirin tala, och empirin 

var ledande framför teorin i själva analysen, vilket utmärker den induktiva ansatsen (Elo 

& Kyngäs, 2008). Syftet med den empiristyrda ansatsen genom den konventionella 

riktningen var att generera fram teman baserade på begrepp och kategorier, för att öka 

förståelse och insikt givet vår frågeställning. 

 

Processen inleddes med att vi läste igenom och diskuterade det transkriberade 

materialet flertalet gånger för skapa förtrogenhet med det (Denscombe, 2009). I nästa 

steg bröt vi ned texten i mindre enheter, och meningsbärande enheter plockades ut i 

texten genom att vi identifierade analysenheter såsom åsikter, uppfattningar, händelser 

och handlingar (Denscombe, 2009). De meningsbärande delarna av texten som 

plockades ut bedömdes ha ett relevant innehåll för studiens frågeställning och syfte. 

Därefter kondenserades och abstraherades meningsenheterna. Genom kondensering 

gjordes texten kortare och mer lätthanterlig, samtidigt som det centrala innehållet 

bevarades och lyftes fram (Lundman & Graneheim, 2008). Den kondenserade texten 

abstraherades genom att den tilldelades koder, som kortfattat beskrev dess innehåll. 

Koderna skrevs ned på post-it lappar, och koder som identifierades ha ett samband 

genom ett liknande innehåll sammanfördes till kategorier. Skapandet av kondenserade 

meningsenheter, koder och kategorier medförde en iterativ process, vilket innebar en 

förflyttning fram och tillbaka mellan helheten och delar av textmaterialet. Den iterativa 

processen ökade giltigheten eftersom tillvägagångssättet säkerställde att viktig data inte 

gick förlorad under analysprocessen (ibid.). I analysprocessen genererades kategorier 

som exempelvis karaktärsdrag, informationsöverföring, diskussion, möten, och dialog 

fram. Till slut skapades fyra olika teman genom att sammanbinda det underliggande 

innehållet i kategorierna (Lundman & Graneheim, 2008). De teman som genererats fram 

genom analysen är information, kommunikation och samarbete, produktivitet och 

kombination av funktionalitet, vilka ligger till grund för studiens resultat och analys. 

Respondenternas olika uttalanden spänner över flera lärstilar, och respondenterna 

återfinns därför under flera olika teman. Vi har under analysprocessen observerat att 

respondenterna har gett en indikation på att ha flera olika lärstilar, vilket vi har varit 

noggranna med att beakta i analysen för att kunna återge respondenternas uttalanden 
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på ett så objektivt sätt som möjligt, och för att inte påverka eller styra studiens resultat 

på något sätt. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Vi har som forskare vissa forskningsetiska principer som vi har skyldighet att förhålla 

oss till vid forskning (Denscombe, 2009). Vetenskapsrådet (2002) definierar fyra etiska 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilka vi tagit hänsyn till och förhållit oss till i studiens genomförande. 

Det innebär att varje enskild respondent informerades om undersökningens syfte och 

omfattning, samt resultatets användningsområde. Respondenternas samtycke 

inhämtades innan intervjuerna påbörjades, och då intervjuerna spelades in 

informerades respondenterna om syftet med det, och vi belyste även att de kunde 

avbryta intervjun när som om de så önskade. För att erbjuda respondenterna 

konfidentialitet och för att upprätthålla deras integritet, tilldelades respondenterna 

nummerbeteckningar för att vara anonyma. De uppgifter som samlades in om de 

enskilda respondenterna i samband med undersökningen användes endast för att 

besvara studiens syfte och frågeställning, och har inte delgivits andra för att nyttjas av 

utomstående. 

 

3.6 Metoddiskussion  

För att undersöka lärstilar har vi förankrat undersökningen i en vedertagen teori om 

lärstilar. Att vi hade en teoretisk grund för utformning av rekommendationer och 

intervjufrågor medför att den insamlade datan har relevans för den givna 

frågeställningen vi ville undersöka. Att arbeta med utgångspunkt från en förekommande 

teori gör det också lättare att hålla sig objektiv (Patel & Davidson, 2003). Enligt 

Denscombe (2009) är objektivitet ett avgörande kriterium för att bedöma 

forskningsfyndens trovärdighet. Det innebär forskning som är opartisk och neutral 

beträffande forskarens inverkan på resultatet, och utmärker datainsamlings- och 

analysprocesser som är rättvisa och ärliga (ibid.). För att uppnå objektivitet vid 

datainsamling har vi vid intervjutillfällena varit noggranna med att vara neutrala, genom 

att undvika att ställa ledande frågor, genom att vara lyhörda och tillåtande, och genom 

att inte döma respondenternas svar. Vid undersökningar som genererar kvalitativ data, 

kan forskarens identitet, värderingar och övertygelser dock inte uteslutas helt 

(Denscombe, 2009). Vi tolkar information olika baserat på tidigare kunskap och 

erfarenheter. Medvetna om att kvalitativ data är en produkt av en tolkningsprocess, har 

vi i analysprocessen därför varit noggranna med att ha ett öppet sinne och att inte dra 

förhastade slutsatser utifrån intervjuerna, samt att data inte bara är tagen ur en intervju 

eller ur sitt sammanhang. För att stämma av våra tolkningar av data hade vi velat 

återkoppla till respondenterna, i syfte att säkerställa att vi uppfattat respondenterna på 

rätt sätt. Respondentvalidering är något som enligt Denscombe (2009) tillför en studie 

större trovärdighet, genom kontroll av forskningsfyndens validitet. På grund av tidsbrist 

har det dock varit omöjligt för oss att genomföra respondentvalidering i vår studie. 
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Vi anser att det har varit en styrka att kunna använda prototypen som underlag vid 

datainsamling i form av intervjuer, då det möjliggjorde för respondenterna att minnas 

och reflektera över funktioner. Det krävde dock att respondenterna kunde skapa sig en 

egen uppfattning och förståelse av gränssnittet, samt koppla hur funktionerna kan 

användas i verkligheten. Vi uppmärksammade dock inget som tydde på att prototypen 

misstolkats av respondenterna. Däremot fick vi vid enstaka tillfällen beskriva 

funktionernas användningsområden, då respondenterna inte hade någon tidigare 

erfarenhet av dem. Det kan vidare ha påverkat respondenternas svar beträffande 

efterfrågan av funktioner, i och med att vi exemplifierade ett av flera möjliga 

användningsområden. Vid intervjutillfällena var vi ibland även tvungna att leda 

intervjun mot specifika frågor beträffande prototypen och dess funktioner, samt påpeka 

för respondenterna att återkoppla till egna erfarenheter, då de stundtals upplevdes 

prata alltför generellt om lärande och inte specifikt ur eget perspektiv.  

 

Kvalitativ forskning brukar bedrivas på en liten mängd människor, vilket är fallet i vår 

studie. Inom kvalitativ forskning är möjligheten att generalisera begränsad, eftersom 

urvalet ofta är litet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Generaliserbarheten hos en 

studie innebär att resultaten även gäller för andra individer, än de som förekommit i 

studien (Denscombe, 2009; Jacobsen, 2002). Eftersom urvalet av intervjupersoner för 

vår studie är relativt litet, och då studien baseras på en kvalitativ datainsamlingsmetod i 

form av intervjuer som speglar intervjupersonernas subjektiva upplevelse, kan 

resultatet för vår studie endast generaliseras inom ramen för studiens urvalsgrupp. Då 

studien inte heller har upprepats och då vår empiriska data inte kan relateras till 

tidigare studier inom forskningsfältet, påverkar det studiens validitet. I syfte att 

säkerställa validiteten diskuterar vi empirin med utgångspunkt i studiens teoretiska 

referensram.    
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4. Resultat och analys 

Vi kommer här att presentera resultatet av den empiriska undersökningen och delar av intervjuerna 

med respondenterna. Inledningsvis presenteras de fem respondenterna som deltagit i studien, och 

därefter presenteras resultatet från intervjuerna tillsammans med citat. Resultatet presenteras under 

fyra olika teman som genererats fram under analysprocessen, vilka är information, kommunikation 

och samarbete, produktivitet, och kombination av funktionalitet. Varje tema innehåller citat som vi 

tolkat är representativa för olika lärstilar. Citaten är hämtade från våra transkriberingar, och 

respondenterna identifieras efter respektive citat.  

4.1 Presentation av respondenter och lärstilar 

Nedan följer en presentation av de respondenter som deltagit i studien. Baserat på 

intervjuunderlaget och respondentens uttalanden gör vi en tolkning av vilken eller vilka 

lärstilar respektive respondent ger en indikation på att kunna hänföras till.  

 

Respondent 1 uttalade sig under intervjun om att hen lär sig bäst genom att läsa och 

lyssna, vilket är assimilerande karaktärsdrag. Respondenten uttryckte också att hen 

föredrar att lära sig genom teori, och uppgifter som ger möjlighet att knyta an till egna 

erfarenheter och teori, vilket följande citat visar: 

 

”Jag lär mig bäst genom uppgifter som innehåller reflektion, där man reflekterar 

över en text, genom att relatera till egna erfarenheter eller koppla samman 

teoretiskt.” [R1] 

 

Respondenten uttryckte också att hen tycker om föreläsningar, och att arbeta ensam, 

vilket är assimilerande och konvergerande karaktärsdrag. Under intervjun uttalade sig 

respondenten även om att hen tycker om att arbeta i grupp och att diskussion är ett 

viktigt moment i lärandet. Respondenten uttryckte genom följande citat att hen lär 

genom diskussioner med andra, och att andras synpunkter i form av tolkningar och 

åsikter kan bidra till reflektion och mer kunskap: 

 

”I mötet med andra och i diskussion kan vi utvecklas, genom att du berättar för mig 

hur du tolkat skapar det mer kunskap för mig. Därför tycker jag att diskussion är 

viktigt.” [R1] 

 

Diskussion och att lära genom andras synpunkter, samt att arbeta i grupp, är 

divergerande karaktärsdrag och ger en indikation om att hen också, till viss del har 

divergerande karaktärsdrag. Därutav gör vi en tolkning som implicerar att respondent 1 

är en kombination av lärstilarna assimilerare, konvergerare och divergerare.  
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Respondent 2 uttryckte under intervjun att föreläsningar och lektioner är givande, 

vilket är både assimilerande och konvergerande karaktärsdrag. Respondenten beskrev 

sig som teoretiskt lagd, och att hen lär sig lättast genom teori, vilket följande citat visar: 

 

”I teori finns det kanske mer rätt eller fel, är det praktiskt kan det vara mycket 

tolkningar och så och då är det inte lika lätt att lära sig.” [R2] 

 

Respondenten uttryckte även att hen föredrar att arbeta på egen hand, vilket också är 

assimilerande och konvergerande karaktärsdrag. Då respondenten även uttalade sig om 

att hen lär sig mer genom att få nya infallsvinklar, ger det en indikation om att hen till 

viss del också har divergerande karaktärsdrag. Därutav gör vi en tolkning som 

implicerar att respondent 2 är en kombination av lärstilarna assimilerare, konvergerare 

och divergerare.  

 

Respondent 3 uttryckte under intervjun att hen lär bäst genom att läsa och lyssna, och 

att föreläsningar är givande, vilket är assimilerande respektive konvergerande och 

assimilerande karaktärsdrag. Respondenten beskrev att hen både tycker om att arbeta 

ensam och i grupp, vilket är assimilerande och konvergerande, respektive divergerande 

karaktärsdrag.  Respondenten beskrev också att hen gärna planerar och styr upp projekt, 

vilket är konvergerande karaktärsdrag. Respondenten uttalade sig även om att 

diskussion är viktigt och att hen lär genom att diskutera med andra, vilket följande citat 

visar: 

 

”Jag tycker det är viktigt att diskutera med olika människor, eftersom människor har 

olika perspektiv, bakgrund och sätt att tänka. Man kan lära sig mycket genom andra.” 

[R3] 

 

Det ger en indikation om att hen också, till viss del, har divergerande karaktärsdrag. 

Därutav gör vi en tolkning som implicerar att respondent 3 är en kombination av 

lärstilarna assimilerare, konvergerare och divergerare.  

 

Respondent 4 uttryckte under intervjun att hen lär bäst genom att läsa, vilket är 

assimilerande karaktärsdrag. Respondenten uttryckte också att hen lär bäst genom att 

ta till sig information på egen hand och att arbeta ensam, vilket är både assimilerande 

och konvergerande karaktärsdrag. Respondenten uttryckte även att hen som person 

inte är särskilt praktisk, men beskrev genom följande citat att hen lär sig genom att 

omsätta teori i praktiken: 

 

”Jag tror att när man får möjlighet att sätta saker och ting i praktiken så lär man sig 

bäst. Då får man öva på det man har lärt sig i teorin.” [R4] 
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Respondenten beskrev vidare genom följande citat att hen tycker om uppgifter som 

bygger på en kombination av teori och praktik: 

 

”Den typ av uppgifter jag känner passar mig väldigt bra är när man applicerar en 

viss teori i praktiken, och när man får skriva och uttrycka sig med egna ord kring ett 

problem.” [R4] 

 

Att föredra teori är både assimilerande och konvergerande karaktärsdrag, och att 

föredra att inhämta teoretisk kunskap innan den omsätts i praktiken är konvergerande 

karaktärsdrag. Då respondenten även uttalade sig om att hen brukar vara väldigt aktiv 

och diskutera i samband med seminarier, ger det en indikation om att hen, till viss del, 

också har divergerande karaktärsdrag. Därutav gör vi en tolkning som implicerar att 

respondent 4 är en kombination av lärstilarna assimilerare, konvergerare och 

divergerare.  

 

Respondent 5 uttryckte under intervjun att hen lär genom att läsa, vilket är 

assimilerande karaktärsdrag. Respondenten beskrev också att hen föredrar att först läsa 

teori och sedan få möjlighet att omsätta den i praktiken, vilket visas genom följande 

citat: 

 

”Jag lär mig bäst genom att först läsa teori och sen gå ut och kolla det praktiska.” 

[R5] 

 

Respondent uttryckte också att hen tycker om föreläsningar, och att arbeta på egen hand, 

vilket både är assimilerande och konvergerande karaktärsdrag. Då respondenten även 

uttryckte att diskussion och andras synpunkter är en viktig del, ger det en indikation om 

att hen också, till viss del, har divergerande karaktärsdrag. Därutav gör vi en tolkning 

som implicerar att respondent 5 är en kombination av lärstilarna assimilerare, 

konvergerare och divergerare.  

 

4.2 Information  

Ett tema som framkom i analysen var information. Flera respondenter, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare och konvergerare, 

vilket innebär att föredra att inhämta information genom föreläsningar och att läsa, 

uttrycker att de mest använder funktioner som ger möjlighet till det. Exempelvis 

svarade respondenterna 3, 1 och 5 följande, på frågan om vilka funktioner de använder 

mest: 

 

”Jag använder mest videofunktionen för att titta på lektioner, och självklart 

slideshow för att hålla mig uppdaterad.” [R3] 

 

”Jag använder mest PowerPoint.” [R1] 
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”Jag använder mest föreläsningar.” [R5] 

 

Tre respondenter, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av de 

assimilerande och konvergerande lärstilarna, uttrycker att video i form av föreläsningar 

är bra. Respondent 5 uttrycker följande: 

 

”Jag tycker att det är jättebra med sådana videoföreläsningar. På alla kurser som jag 

har läst har det inte varit det, vilket jag tycker är rätt dåligt eftersom man med 

videoföreläsning kan kolla på en video och sen läsa det avsnitt som är anpassat till 

videon.” [R5] 

 

”[...] jag känner att jag har lite lättare att lära mig på det sättet helt enkelt.” [R5] 

 

Respondent 1 och 2 uttrycker sig också positivt om föreläsning, vilket visas genom 

följande citat: 

 

”Jag tycker om föreläsning, man kan gå in och titta hur många gånger man vill. Är 

det något man inte förstår kan man gå tillbaka och titta igen.” [R1]  

 

”Vi hade sådana här online föreläsningar. Jag tycker att föreläsning fungerade bra, 

man kunde ta lite anteckningar och få ut vad som var viktigt, det var inte bara det 

här att läsa.” [R2] 

 

Två respondenter, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av de 

assimilerande och konvergerande lärstilarna, uttrycker att slideshow är användbart för 

att ta till sig information. Respondent 3 beskriver exempelvis att slideshow är en bra 

funktion för att lära: 

 

”Jag använder slideshow för att memorera, slideshow är bra eftersom där finns korta 

bitar med information, på så sätt tycker jag det är ett bra sätt att lära.” [R3] 

 

Respondent 1 uttrycker att slideshow är ett bra stöd när hen ska läsa litteratur: 

 

”Jag använder det som ett stöd när jag ska läsa viss litteratur, eftersom där finns 

alltid värdefull information, läraren lägger upp vad som är viktigt.” [R1] 

 

Respondent 1 utvecklar vidare sitt svar och uttrycker samtidigt en problematik kring 

slideshow:  

 

”Det är komplext med PowerPoint, eftersom allting är taget ur sitt sammanhang. Jag 

tycker därför att det kan vara svårt att förstå, jag skulle gärna se att läraren skriver 

kommentarer så det blir lättare att associera till.” [R1] 
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Svaret framhåller att respondent 1, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag 

av de konvergerande och divergerande lärstilarna, efterlyser mer skrivet material i form 

av kommentarer, för att hen lättare ska kunna uppfatta och associera till materialet. 

 

Respondent 2, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den konvergerande 

lärstilen, har ingen tidigare erfarenhet av att använda slideshow i en lärplattform, men 

uttrycker genom följande citat en önskan om att vilja ha funktionen då det ger möjlighet 

till en strukturerad inlärningsmetod: 

 

”Jag har inte använt slideshow såhär på distans, men jag gillar när det är 

strukturerat och man får följa med i OH-bilder.” [R2]  

 

Respondent 4, som inte heller har någon tidigare erfarenhet av att använda slideshow i 

en lärplattform, uttrycker också en önskan om att vilja ha det, vilket visas genom 

följande citat:  

 

”Läraren har typ vidarebefordrat sin PowerPoint på mail och så har vi kunnat 

bläddra i den, men något sånt här har jag inte sett tidigare. Det hade ju varit kanon.” 

[R4] 

 

På frågan om ”varför” beskriver respondenten, som ger en indikation på att ha 

karaktärsdrag av de assimilerande och konvergerande lärstilarna, att det ger möjlighet 

att associera till föreläsningar: 

 

”[...] det känns som ett jättebra komplement, möjlighet att knyta an till det som sagts 

på föreläsningar.” [R4] 

 

4.3 Kommunikation och samarbete  

Kommunikation och samarbete är ett tydligt tema som framkom i analysen. Flera 

respondenter, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den divergerande 

lärstilen, vilket innebär att föredra diskussion, att lyssna till andras synpunkter, få 

personlig feedback och att arbeta i grupp, uttrycker att de mest använder funktioner 

som ger möjlighet till kommunikation med andra. Exempelvis svarade respondent 1 och 

3 följande, på frågan om vilka funktioner de använder mest: 

 

”Jag använder mest de där man kan kommunicera med andra, som chatt, forum, 

blogg, och finns det videokonferens så använder jag det jättegärna.” [R1]  

 

”Jag använder mest diskussionsforumet och videokonferens, eller någon typ av 

funktion där man kan kontakta lärare eller andra studenter.” [R3] 
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Respondent 2 uttrycker på liknande sätt genom följande citat att hen mest använder 

funktioner för att kommunicera med andra:   

 

”Det är mycket det här att ställa frågor till både föreläsare, lärare och till andra.” 

[R2]  

 

Tre respondenter, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den 

divergerande lärstilen, uttrycker också att videokonferens är användbart för 

diskussioner. Respondent 1 beskriver exempelvis att videokonferens i form av 

seminarier är en bra lösning för att skapa diskussion och för att utbyta erfarenheter med 

studiekamrater, vilket visas genom följande citat: 

 

”Online seminarier skapar diskussion vilket öppnar upp för frågeställningar och min 

åsikt får omprövas i relation till vad andra tycker. Är det bara jag och min text som 

kommunicerar blir mitt lärande begränsat till mig och min tolkning.” [R1] 

 

”Jag tycker online seminarier är helt fantastiskt eftersom det skapar närvaro och 

delaktighet. Möten i lärplattformen skapar kontakt med läraren och möjlighet att 

utbyta erfarenhet med studiekamraterna.” [R1] 

 

Respondent 4 beskriver genom följande citat att videokonferens är användbart för 

diskussion och för att få personlig återkoppling från läraren: 

 

”Jag använde videokonferensen när jag skulle ha handledning och det fungerade bra. 

Vi diskuterade hur den senaste perioden hade gått, det var en öppen dialog. Det var 

givande.” [R4] 

 

Respondent 3 uttrycker också att videokonferens är användbart för diskussionsändamål 

i grupp, vilket visas genom följande citat:  

 

”Jag och min grupp använde den för att föra en diskussion om vårt projekt.” [R3] 

 

Flera respondenter, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den 

divergerande lärstilen, uttrycker att de använder forumet som form för att diskutera 

med andra. Nedan lyfter vi fram hur respondenterna uttryckte sig kring användning av 

forum och hur det stöttade respondenterna. Respondent 5 och 3 uttrycker följande: 

 

”Om man har frågor kring ett visst avsnitt man läst eller om man sett en video innan, 

så är det väldigt bra med forum så man kan diskutera med andra studenter.” [R5] 
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”Jag tycker om att ha diskussioner efter en föreläsning, och ofta dyker det upp frågor 

under föreläsningen, forum är bra för att kunna diskutera frågeställningar med 

andra.” [R3] 

 

Respondent 1 uttrycker på liknande sätt att forum är användbart för diskussion, men 

framhåller också möjligheten att arbeta tillsammans, vilket visas genom följande citat: 

 

”I forum är det mycket det här att reflektera och diskutera, det blir som ett 

grupparbete där man samlas och snackar om olika delar av kursen.” [R1] 

 

Respondent 2 beskriver genom följande citat att forum kan utveckla lärandet genom att 

det skapar möjlighet att ta del av andras synpunkter: 

 

”Om man gjort en uppgift kanske man inte tänkt på samma sätt som de andra, då 

kan man kolla i forumet för att få nya infallsvinklar, och på så sätt lära sig mer.” [R2] 

 

Respondent 4, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den divergerande 

lärstilen, har ingen tidigare erfarenhet av att använda forum. På frågan om det är en 

funktion som respondenten saknar och skulle vilja ha i en lärplattform, uttrycker 

respondenten genom följande citat en önskan om att vilja ha funktionen för att kunna 

diskutera med andra studenter och för att kunna ta del av studiekamraters synpunkter: 

 

”Ett forum hade varit bra, framförallt för att kunna diskutera mellan studenter.” [R4] 

 

”[...] så man kan ta del av sina studiekamraters tankar och frågeställningar.” [R4] 

 

Tre respondenter, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den 

divergerande lärstilen, uttrycker att de använder chatten för att ta del av andras 

synpunkter, och för att få personlig feedback. Respondent 1 beskriver exempelvis att 

chatt är en funktion som möjliggör att ta del av studiekamraters synpunkter, vilket visas 

genom följande citat: 

 

”Chattfunktionen blir som en daglig dialog, man sitter och skriver och läser, samt 

ställer frågor om sådant som kommer upp. Det handlar hela tiden om själva 

lärandet, ’hur tänker du kring det där, har du läst det här kapitlet?’.” [R1]  

 

Respondent 2 lyfter på liknande sätt fram att chattfunktionen skapar möjlighet att ta del 

av andras synpunkter:  

 

”I chattrummet kunde man gå in och lösa uppgifter tillsammans. Vi bestämde en tid 

och så satt man och räknade tillsammans och så frågade man ‘hur gjorde du där?’. 

Det var bra att kunna få hjälp.” [R2] 
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Respondent 3 uttrycker genom följande citat att chattfunktionen är användbar för att få 

personlig feedback från läraren: 

 

”Jag har inte använt chatten med andra studenter, bara med läraren. Om jag har en 

fråga så skickar jag ett meddelande till honom och så svarar han.” [R3] 

 

En respondent, som ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den divergerande 

lärstilen, uttrycker att bloggfunktionen underlättar lärandet genom att det skapar 

möjlighet att arbeta tillsammans, vilket visas genom följande citat: 

 

”Vi skulle läsa mycket i en kurs och då gjorde vi en blogg om varje bok, där varje 

person skrev inlägg om vad personen tänkte kring boken. Det underlättar lärandet, 

eftersom det skapar möjlighet till reflektion: jag läser, jag reflekterar, jag skriver in. 

Samtidigt underlättar det lärandet genom att man inte blir så ensam och utelämnad, 

det skapar delaktighet.” [R1] 

 

4.4 Produktivitet  

Ett annat tema som framkom i analysen var produktivitet. En respondent, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av den konvergerande lärstilen, uttrycker på 

frågan om det är någon funktion som hen saknar i vår prototyp, en önskan om en 

kalenderfunktion, vilket visas genom följande citat: 

 

”Jag vill ha en kalender där man kan planera projekt på ett bättre sätt. Sätta upp 

datum för när saker ska vara klart och planera möten när gruppen kan diskutera. 

Jag vill ha en funktion som stödjer detta.” [R3] 

 

4.5 Kombination av funktionalitet  

I analysen framkom också temat kombination av funktionalitet. Prototypen som 

användes som underlag i samband med intervjuerna innehöll en kombination av 

funktionerna video och forum, det vill säga ett forum var placerat bredvid 

videofunktionen. På frågan om vad respondenterna tyckte om kombinationen, 

framkommer att samtliga respondenter visar intresse för det. Respondent 1, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av den divergerande lärstilen, uttrycker sig 

positivt då det skapar möjlighet kunna diskutera med andra och att ta del av andras 

synpunkter, vilket visas genom följande citat: 

 

”Jättebra med diskussionsmöjlighet, jag kommenterar hela tiden och det är så jobbigt 

när man inte kan. Här kan man stoppa videon och fråga andra, ’vad tyckte ni om det 

här?’ eller ‘vad tänkte ni kring detta?’.” [R1] 

 

Respondent 5, som också ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den 

divergerande lärstilen, uttrycker sig positivt om kombinationen av funktioner eftersom 
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respondenten tycker att det är viktigt att ta del av andras synpunkter, vilket visas genom 

följande citat: 

 

”Det låter jättebra, jag tycker det är väldigt viktigt att få andras input på den 

information som man har tagit till sig, på det sättet kan det utveckla lärandet.” [R5] 

 

Respondent 3, 4 och 2, som också ger en indikation på att dels ha karaktärsdrag av den 

divergerande lärstilen, uttrycker genom följande citat ett positivt intresse för 

kombinationen av funktioner, och lyfter fram möjligheten att kunna diskutera och ställa 

frågor: 

 

”Jag tycker det är jättebra, det känns som att det är något jag har saknat. Det känns 

som ett bra sätt att ställa frågor på och att diskutera saker under kursens gång.” 

[R4] 

 

”Jag tycker det är bra med diskussionsfunktionen, eftersom missar man någonting så 

kan man fråga andra direkt, som då kan hjälpa en, det är bra för att kunna diskutera 

med andra.” [R3] 

 

”Jag tycker det är bra med forum, man kan ställa frågor om det är något man inte 

riktigt förstår, det blir lite mer som en vanlig föreläsning.” [R2]  

 

Respondent 2 uttrycker även en önskan om en annan kombination av funktioner, 

nämligen att ha möjlighet att kunna anteckna i anslutning till slideshowfunktionen, 

vilket visas genom följande citat: 

 

”Jag tycker det är skönt att kunna anteckna, med en funktion bredvid så hade man 

kunnat anteckna, det hade varit bättre. Då kan man skriva ned sina egna reflektioner 

kring det man ser och hör, det blir lättare sedan när man ska plugga, för då kommer 

man ihåg vad det innebär.” [R2]  

 

Svaret framhåller att respondent 2, som dels har karaktärsdrag av både de 

assimilerande och konvergerare lärstilarna, upplever att kombinationen av att både 

kunna lyssna och anteckna gör det lättare att minnas.   



35 

 

 

5. Diskussion 

Vi kommer här att föra en diskussion kring det empiriska materialet i förhållande till 

litteraturstudiens rekommendationer och Kolbs teori om lärstilar. Vi kommer att diskutera utifrån de 

fyra teman som tidigare identifierats, och diskussionen kommer att leda fram till ett antal 

designriktlinjer. 

Vårt empiriska material visar att samtliga respondenter ger en indikation på att 

karaktäriseras av assimilerande, konvergerande och divergerande lärstilar. Enligt Kolbs 

teori (Börjeson, 2004; Platsidou & Metallidou, 2009) kan individer föredra en eller flera 

specifika lärstilar för att lära och behandla information effektivt. I vår studie framgick att 

respondenterna har flera olika föredragna sätt att lära och behandla information, vilket 

är i enlighet med Kolbs teori (ibid.). I vår studie uppvisar respondenterna karaktärsdrag 

som kan härledas till både den assimilerande, konvergerande och divergerande lärstilen. 

I enlighet med Kolbs teori (Platsidou & Metallidou, 2009) kan det uppfattas som att 

lärande hos respondenterna sker genom en kombination av reflektiv observation, 

konkret upplevelse och abstrakt konceptualisering.  

 

5.1 Information 

Vårt empiriska material visar att samtliga respondenter, som ger en indikation på att 

dels ha karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare och konvergerare, föredrar 

föreläsningar, och använder eller efterfrågar funktioner som stödjer det. 

Rekommendation 1 (se avsnitt 2.3) bygger på att individer med karaktärsdrag av de 

assimilerande och konvergerande lärstilarna använder videofunktionen, eftersom den 

stödjer föreläsningar. I vår empiriska studie fann vi att tre respondenter, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare och konvergerare, 

uttalade sig positivt om föreläsning och använder funktionen video för att ta del av 

föreläsningar. Rekommendation 2 bygger på att individer med karaktärsdrag av de 

assimilierande och konvergerande lärstilarna använder slideshowfunktionen, eftersom 

den stödjer föreläsning. I studien fann vi att två respondenter, som ger en indikation på 

att dels ha karaktärsdrag av lärstilarna assimilerare och konvergerare, använder 

funktionen slideshow för att ta del av föreläsningar. I undersökningen fann vi också att 

två respondenter som saknar erfarenhet av att använda slideshowfunktionen, 

efterfrågar funktionen. Båda respondenterna uttryckte att funktionen kunde stödja dem, 

men på olika sätt. En respondent uttalade sig om att funktionen skulle stödja hen genom 

att det ger möjlighet till en strukturerad inlärningsmetod, vilket är i linje med Kolbs 

teori som påpekar att individer med en konvergerande lärstil föredrar en strukturerad 

och styrd inlärningsmetod (Nationellt centrum för flexibelt lärande, n.d.). Den andra 

respondenten som saknar erfarenhet av att använda slideshowfunktionen uttalade sig 

istället om att funktionen skulle underlätta lärandet genom att det ger möjlighet att 

associera till föreläsningar. Det uttalandet kan relateras till Kolbs teori om de 
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assimilerande och konvergerande lärstilarna, som lär sig genom föreläsning (Nationellt 

centrum för flexibelt lärande, n.d.). Utifrån det som framkommit i empirin och i 

anslutning till Kolbs teori, som påpekar att individer med karaktärsdrag av lärstilarna 

assimilerare och konvergerare föredrar föreläsning, tolkar vi det sammanfattningsvis 

som att rekommendation 1 och 2 är relevanta att beakta för att stödja lärstilarna 

assimilerare och konvergerare.  

 

Rekommendation 3 bygger på att individer med karaktärsdrag av de assimilierande och 

konvergerande lärstilarna använder videokonferens, eftersom den stödjer föreläsning. I 

vår empiriska studie framkom dock inte att någon av respondenterna har erfarenhet av 

att använda videokonferens i det syftet. Därför kan vi inte med utgångspunkt i vår 

studies empiri styrka att rekommendation 3 är relevant att beakta för att stödja 

lärstilarna assimilerare och konvergerare.  

 

5.2 Kommunikation och samarbete 

Vårt empiriska material visar att tre av respondenterna, som ger en indikation på att 

dels ha karaktärsdrag av lärstilen divergerare, använder funktionen videokonferens, 

men av olika anledningar. Rekommendation 6 (se avsnitt 2.3) bygger på att individer 

med karaktärsdrag av lärstilen divergerare använder videokonferens för att den stödjer 

diskussion. Samtliga tre respondenter uttalade sig om att de använder funktionen för att 

diskutera, medan en respondent uttalade sig om att hen även använder funktionen för 

att få personlig återkoppling från lärare. Utifrån det som framkommit i empirin och i 

anslutning till Kolbs teori (Kolb & Kolb, 2005), som påpekar att individer med 

karaktärsdrag av den divergerande lärstilen föredrar diskussion och personlig feedback, 

tolkar vi det sammanfattningsvis som att rekommendation 6 är relevant att beakta för 

att stödja lärstilen divergerare.  

 

I den empiriska undersökningen fann vi också att fyra respondenter, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av lärstilen divergerare, använder funktionen 

forum, men av olika anledningar. Rekommendation 8 bygger på att individer med 

karaktärsdrag av lärstilen divergerare använder forum för att den stödjer diskussion 

och brainstorming. I studien fann vi att två respondenter, som ger en indikation på att 

dels ha karaktärsdrag av lärstilen divergerare, använder funktionen forum för 

diskussion, medan en respondent uttalade sig om att forum även stödjer att arbeta i 

grupp. Givet studien fann vi också att en respondent använder forum för ta del av andras 

synpunkter. Det kan ses ligga i linje med Kolbs teori som påpekar att individer med en 

divergerande lärstil föredrar diskussion, att arbeta i grupp och att ta del av andras 

synpunkter (Nationellt centrum för flexibelt lärande, n.d.). I undersökningen fann vi 

även att en respondent, som saknar erfarenhet av att använda forum, efterfrågar 

funktionen. Då respondenten uttalade sig om att funktionen skulle kunna stödja hen 

genom att möjliggöra att diskutera, tolkar vi det i anslutning till Kolbs teori (Kolb & Kolb, 

2005) som att basen för inlärning för respondenten dels sker genom diskussion. Dock 
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framkom det inte i den empiriska undersökningen att någon av respondenterna 

använder funktionen för brainstorming. Utifrån det som framkommit i empirin och i 

anslutning till Kolbs teori (Kolb & Kolb, 2005), som påpekar att individer med 

karaktärsdrag av den divergerande lärstilen föredrar diskussion, personlig feedback och 

att arbeta i grupp, tolkar vi det sammanfattningsvis som att rekommendation 8 är 

relevant att beakta för att stödja lärstilen divergerare.  

 

I den empiriska undersökningen fann vi även att tre av respondenterna, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av lärstilen divergerare, använder funktionen 

chatt, men av olika anledningar. Rekommendation 7 bygger på att individer med 

karaktärsdrag av lärstilen divergerare använder chatt för att den stödjer diskussion. 

Vårt empiriska material påvisar att två av respondenterna använder chatten för att ta 

del av andras synpunkter, medan en respondent använder chatten för att få personlig 

feedback. Dock framkom det inte i den empiriska undersökningen att någon av 

respondenterna använder funktionen för diskussion. Utifrån det som framkommit i 

empirin och i anslutning till Kolbs teori (Kolb & Kolb, 2005), som påpekar att individer 

med karaktärsdrag av den divergerande lärstilen föredrar att lyssna till andras 

synpunkter och att få personlig feedback, tolkar vi det sammanfattningsvis som att 

rekommendation 7 är relevant att beakta för att stödja lärstilen divergerare. 

 

I den empiriska undersökningen fann vi dessutom att en av respondenterna, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av lärstilen divergerare, använder 

bloggfunktionen. Rekommendation 5 bygger på att individer med karaktärsdrag av 

lärstilen divergerare och ackommoderare använder blogg för att den stödjer grupp- och 

projektarbete. Vårt empiriska material visar att en respondent upplever att bloggen 

underlättar lärandet genom att det skapar möjlighet att arbeta tillsammans. Detta stöds 

av litteraturen som visar att individer med karaktärsdrag av den divergerande lärstilen 

föredrar att arbeta i grupp (Kolb & Kolb, 2005). Utifrån det som framkommit i empirin 

och i anslutning till Kolbs teori, tolkar vi det sammanfattningsvis som att 

rekommendation 5 är relevant att beakta för att stödja lärstilen divergerare. Det går 

dock inte att styrka att rekommendationen skulle stödja lärstilen ackommoderare, då vi 

i vår empiriska studie inte har kunnat härleda någon respondent till den lärstilen. 

 

Rekommendation 4 bygger på att individer med karaktärsdrag av lärstilarna 

divergerare och ackommoderare använder wiki för att den stödjer grupp- och 

projektarbete. Dock har det i vår studie inte framkommit att någon av respondenterna 

använder, känner till eller efterfrågar, wikifunktionen. Utifrån det kan vi inte styrka att 

rekommendation 4 är relevant att beakta för att stödja lärstilarna divergerare och 

ackommoderare. Vi kan inte heller styrka att rekommendation 9, som bygger på att 

individer med karaktärsdrag av lärstilen divergerare använder funktionen whiteboard 

för att den stödjer diskussion och brainstorming, är relevant att beakta för att stödja 

lärstilen divergerare. Det på grund av att det i vår empiriska undersökning inte 
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framkommit att någon av respondenterna använder eller efterfrågar funktionen 

whiteboard.  

 

5.3 Produktivitet 

En funktion som kom upp i vår empiriska undersökning, men som inte tagits upp i 

litteraturstudien eller designats in i prototypen, var en kalenderfunktion.  I den 

empiriska undersökningen framhöll en respondent, som ger en indikation på att dels ha 

karaktärsdrag av den konvergerande lärstilen, en önskan om att vilja ha en funktion som 

stödjer att planera projekt. Enligt Kolb (1984) har lärstilen som kallas konvergerare 

karaktärsdrag som innebär att de i grupp ofta tar på sig rollen att planera 

tillvägagångssättet och det praktiska genomförandet av gruppens intentioner. Vår 

tolkning i anslutning till Kolbs teori (1984) är därmed att individer med konvergerande 

karaktärsdrag skulle kunna stödjas av en funktion som skapar möjlighet att planera 

projekt, det vill säga en kalenderfunktion. 

 

5.4 Kombination av funktionalitet 

I den empiriska undersökningen fann vi att samtliga respondenter, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av lärstilen divergerare, uttalade sig positivt om 

en kombination av funktionerna video och forum, men av olika anledningar. 

Rekommendation 10 (se avsnitt 2.3) bygger på att en kombination av video och forum 

kan skapa möjlighet att aktivt diskutera i samband med videoföreläsning, vilket kan 

stödja individer med karaktärsdrag av lärstilarna divergerare eller ackommoderare, 

baserat på att de gillar att diskutera respektive att vara aktiva. I vår studie framkom att 

tre av respondenterna uppskattade möjligheten att kunna diskutera i forumet i 

anslutning till video. En respondent uppskattade möjligheten att både kunna diskutera 

och ta del av andras synpunkter genom forumet, medan en respondent endast uttalade 

sig om att ta del av andras synpunkter. Utifrån det som framkommit i empirin och i 

anslutning till Kolbs teori (Kolb & Kolb, 2005), som påpekar att individer med 

karaktärsdrag av lärstilen divergerare föredrar att diskutera och lyssna till andras 

synpunkter, tolkar vi det sammanfattningsvis som att rekommendation 10 är relevant 

att beakta för att stödja lärstilen divergerare. Det går dock inte att styrka att 

rekommendationen skulle stödja lärstilen ackommoderare, då vi i vår empiriska studie 

inte har kunnat härleda någon respondent till den lärstilen. 

 

En annan kombination av funktioner som kom upp i vår empiriska undersökning, men 

som inte behandlats i litteraturstudien eller designats in i prototypen, är en 

anteckningsfunktion i anslutning till slideshowfunktionen. En respondent, som ger en 

indikation på att dels ha karaktärsdrag av lärstilen konvergerare, uttryckte en önskan 

om att kunna anteckna samtidigt som hen tar del av en slideshow. Det finns dock inte 

belägg i Kolbs teori för att konvergerare stödjs eller lär genom att anteckna, men det går 

ändå att diskutera att det finns en möjlighet att konvergerare skulle kunna stödjas av 
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den kombinationen, baserat på att de tycker om att vara aktiva i en lärandesituation 

(Kolb & Kolb, 2005; Platsidou & Metallidou, 2009). 
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6. Slutsats 

Här uppvisas de slutsatser som går att härleda från resultat och analys. Här besvaras studiens 

frågeställning och syfte. Vi avslutar med att presentera designriktlinjer som vi tagit fram i en 

sammanfattande tabell, vilka baseras på den empiriska undersökningen samt diskussionen. 

Uppsatsen syftar till att besvara frågan om hur vi kan designa lärplattformar för att 

stödja olika lärstilar. För att besvara frågan genomförde vi en litteraturstudie, varpå vi 

formulerade tio rekommendationer och tog fram en prototyp. Genom en studie med 

designinslag och med prototypen som underlag vid intervjuer, kunde vi kartlägga hur 

funktioner i lärplattformar stödjer olika lärstilar vid användning, samt ta fram 

designriktlinjer med fokus på förbättringsförslag för att stödja olika lärstilar på 

lärplattformar. Baserat på litteraturstudiens tio rekommendationer och det empiriska 

materialet kunde vi ta fram designriktlinjer och därigenom besvara vår frågeställning, 

som representerar hur vi kan designa lärplattformar för att stödja olika lärstilar. 

 

Utifrån resultatet framkommer att sju av de tio ursprungliga rekommendationerna är 

viktiga att beakta för att stödja olika lärstilar. Vårt resultat visar att lärplattformar bör 

innehålla funktioner i form av video och slideshow, baserat på att de individer i 

urvalsgruppen som ger en indikation på att ha assimilerande och konvergerande 

karaktärsdrag stöds av de funktionerna. Studiens resultat visar också att lärplattformar 

bör innehålla funktionerna forum, chatt, videokonferens och blogg, baserat på att de 

individer i urvalsgruppen som ger en indikation på att ha divergerande karaktärsdrag 

stöds av de funktionerna. Lärplattformar bör även inrymma en kombination av 

funktioner i form av video och forum, då studiens resultat tyder på att det väcker 

intresse hos de respondenter som ger en indikation på att ha divergerande 

karaktärsdrag. Resultatet visar dessutom att lärplattformar bör innehålla en 

kalenderfunktion som möjliggör att planera projekt, baserat på att en individ i 

urvalsgruppen, som ger en indikation på att ha konvergerande karaktärsdrag, 

efterfrågar det. Baserat på vår studies resultat föreslår vi därför följande åtta 

designriktlinjer (se tabell 2), vilka designers och utvecklare kan beakta i syfte att 

designa lärplattformar för att stödja olika lärstilar. 
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Tabell 2. Designriktlinjer. 

Tema Lärstil  Designriktlinje 

Information Assimilerare och konvergerare  Lärplattformar bör innehålla funktionen 
video för att möjliggöra föreläsning, och 
stödja lärstilarna assimilerare och 
konvergerare. 

Assimilerare och konvergerare  Lärplattformar bör innehålla funktionen 
slideshow för att möjliggöra föreläsning, och 
stödja lärstilarna assimilerare och 
konvergerare. 

Kommunikation 
och samarbete 

Divergerare  Lärplattformar bör innehålla funktionen 
videokonferens för att möjliggöra diskussion 
och personlig feedback, och stödja lärstilen 
divergeraren. 

Divergerare  Lärplattformar bör innehålla funktionen 
forum för att möjliggöra diskussion, att 
arbeta i grupp, samt ta del av andras 
synpunkter, och stödja lärstilen divergerare. 

Divergerare  Lärplattformar bör innehålla funktionen 
chatt för att möjliggöra att ta del av andras 
synpunkter och få personlig feedback, och 
stödja lärstilen divergerare. 

 Divergerare  Lärplattformar bör innehålla funktionen 
blogg för att möjliggöra att arbeta 
tillsammans, och stödja lärstilen divergerare. 

Produktivitet Konvergerare  Lärplattformar bör innehålla en 
kalenderfunktion för att möjliggöra att 
planera projekt, och stödja lärstilen 
konvergerare. 

Kombination av 
funktionalitet 

Divergerare   Lärplattformar bör innehålla en kombination 
av video och forum för att möjliggöra att 
diskutera och ta del av andras synpunkter, 
och stödja lärstilen divergerare. 
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6.1 Vidare forskning 

Vi har under vår undersökning uppmärksammat att den kombination av funktioner som 

vi har designat in i prototypen har väckt intresse hos samtliga respondenter. I den 

empiriska undersökningen framkom ytterligare en efterfrågan av en kombination av 

funktioner, i form av en anteckningsfunktion i anslutning till slideshowfunktionen. Det 

hade varit intressant att vidare undersöka hur en tänkt designutformning av en sådan 

anteckningsfunktion skulle kunna se ut i en lärplattform. Intressant vore också att 

undersöka om det finns fler kombinationer av olika funktioner som väcker intresse hos 

specifika lärstilar. Då vi i vår studie inte kunnat härleda någon respondent till lärstilen 

ackommoderare, skulle fortsatt forskning kunna inbegripa ett större antal respondenter 

för att möjliggöra att undersöka hur funktioner i lärplattformar stödjer lärstilen 

ackommenderare. Då vår studie har haft sin utgångspunkt i Kolbs lärstilar, och inte 

lärandesätten, anser vi att det även kan vara väsentligt att undersöka området genom att 

lägga vikt vid Kolbs fyra lärandesätt.  
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Bilagor 

 
Bilaga A – Intervjubilaga 

 

Uppvärmningsfråga/bakgrund 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv (jobbar eller studerar du, ålder?) 

2. Har du studerat på distans tidigare?  

3. Kan du berätta vad du har läst på distans? Om program, vilka kurser? 

4. Varför valde du att läsa just den kursen/kurserna?  

5. Kan du berätta om dina erfarenheter av kursen/kurserna? Var du nöjd/missnöjd? 

Varför? 

6. Vad tyckte du om kursens/kursernas upplägg? Var det något eller några moment du 

saknade i kursen/kurserna? Varför? 

 

Om lärstilar   

7. Vilka kurser/ämnen upplever du att du har lättast att lära dig i? Varför? 

8. Upplever du att du lär dig bättre i kurser/ämnen som bygger på praktiska eller 

teoretiska moment? Varför? 

9. Kan du beskriva vilka typer av uppgifter du tycker om, och som du lär dig mest 

genom? Kan du ge ett exempel på en typ av uppgift, som du upplever att du lär dig mer 

genom? Varför?  

10. Finns det något eller några sätt som du lär dig ny information mer effektivt på? 

Vilka? Varför? 

11. Föredrar du att arbeta i grupp eller ensam?  

     a) Grupp, varför?  

     b) Ensam, varför? 

12. Kan du beskriva hur du agerar och vilken roll du har i ett grupparbete?  

13. Kan du beskriva vilken typ av grupparbete du tycker om? Kan du ge ett exempel på 

ett grupparbete du tycker om? Varför? 

 

Om funktioner/lärplattformar  

14. Vad har du själv för erfarenhet av att använda en lärplattform? Har du använt olika 

lärplattformar, vilka?  

15. Hur tycker du att det fungerade att använda den/dem lärplattformarna i 

kursen/kurserna? Vad var det som gjorde att du tyckte att det fungerade bra eller mindre 

bra? 

 

16. Är video en funktion som du använt dig av i den kursen/kurserna du läst?  

a) Om ja, kan du beskriva hur du använder dig av funktionen? Varför? 

b) Om nej, varför inte? Är det en funktion du saknar i kursen/lärplattformen? Varför? 

 

17. Vad tycker du om att ha ett forum bredvid videon för att kunna diskutera innehållet? 
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a) Om positiv, varför? 

b) Om negativ, varför? 

 

18. Är slideshow en funktion som du använt dig av i den kursen/kurserna du läst?  

a) Om ja, kan du beskriva hur du använder dig av funktionen? Varför? 

b) Om nej, varför inte? Är det en funktion du saknar i kursen/lärplattformen? Varför? 

 

19. Är videokonferens en funktion som du använt dig av i den kursen/kurserna du läst?  

a) Om ja, kan du beskriva hur du använder dig av funktionen? Varför? 

b) Om nej, varför inte? Är det en funktion du saknar i kursen/lärplattformen? Varför? 

 

20. Är forum en funktion som du använt dig av i den kursen/kurserna du läst?  

a) Om ja, kan du beskriva hur du använder dig av funktionen? Varför? 

b) Om nej, varför inte? Är det en funktion du saknar i kursen/lärplattformen? Varför? 

 

21. Är chatt en funktion som du använt dig av i den kursen/kurserna du läst?  

a) Om ja, kan du beskriva hur du använder dig av funktionen? Varför? 

b) Om nej, varför inte? Är det en funktion du saknar i kursen/lärplattformen? Varför? 

 

22. Är wiki en funktion som du använt dig av i den kursen/kurserna du läst?  

a) Om ja, kan du beskriva hur du använder dig av funktionen? Varför? 

b) Om nej, varför inte? Är det en funktion du saknar i kursen/lärplattformen? Varför? 

 

23. Är blogg en funktion som du använt dig av i den kursen/kurserna du läst?   

a) Om ja, kan du beskriva hur du använder dig av funktionen? Varför? 

b) Om nej, varför inte? Är det en funktion du saknar i kursen/lärplattformen? Varför? 

 

24. Är whiteboard en funktion som du använt dig av i den kursen/kurserna du läst?  

a) Om ja, kan du beskriva hur du använder dig av funktionen? Varför? 

b) Om nej, varför inte? Är det en funktion du saknar i kursen/lärplattformen? Varför? 

 

Uppföljningsfrågor 

25. Kan du beskriva en situation där du valde att använda dig av ”funktionen”? 

26. Vilka funktioner använder du mest i en lärplattform? Varför? 

27. Kan du beskriva vilka funktioner som du tycker är viktigast i en lärplattform? Varför? 

28. Är det någon funktion du brukar använda i en lärplattform som du saknar i våra 

skisser? Varför? Kan du ge ett exempel på en situation där du använder den funktionen? 

29. Ser du några problem eller svårigheter med att använda en lärplattform? Vilka? 

Varför? 

30. Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga B – Intervjumall  

 

Nr Fråga Syfte Referens 

1 Kan du berätta lite kort om dig själv 
(jobbar eller studerar du, ålder?) 

Uppvärmningsfråga för att ha 
underlag till beskrivning av 
respondenten i fråga.  

Uppvärmningsfråga 

2 Har du studerat på distans tidigare?  Bakgrundsfråga för att styrka och 
bekräfta urval. 

Uppvärmningsfråga   

3 Kan du berätta vad du har läst på 
distans? Om program, vilka kurser? 

Bakgrundsfråga för att styrka och 
bekräfta urval, samt få en insikt i 
hur stor erfarenhet respondenten 
har av att läsa på distans.  

Uppvärmningsfråga 

4 Varför valde du att läsa just den 
kursen/kurserna? 

Bakgrundsfråga för att få insikt i 
om det var någonting i kursen 
som fick respondenten att välja 
den. 

Uppvärmningsfråga 

5 Kan du berätta om dina erfarenheter av 
kursen/kurserna? Var du nöjd/missnöjd? 
Varför? 

Bakgrundsfråga, ta reda på 
respondentens upplevelse av 
kursen/kurserna, samt om det 
kan ha en koppling till 
lärplattformar och dess 
funktioner. 

Uppvärmningsfråga 

6 Vad tyckte du om kursens/kursernas 
upplägg? Var det något eller några 
moment du saknade i kursen/kurserna? 
Varför? 

Ta reda på vilka lärandemoment 
respondenten föredrar, samt om 
det är något moment 
respondenten saknar. 

Uppvärmningsfråga 

7 Vilka kurser/ämnen upplever du att du 
har lättast att lära dig i? Varför? 

Ta reda på om respondenten har 
något karaktärsdrag som kan 
kopplas till lärstilar. 

Tematisk fråga 
(lärstilar) 

8 Upplever du att du lär dig bättre i 
kurser/ämnen som bygger på praktiska 
eller teoretiska moment? Varför? 

Ta reda på om respondenten har 
något karaktärsdrag som kan 
kopplas till lärstilar. 

Tematisk fråga 
(lärstilar) 

9 Kan du beskriva vilken typ av uppgifter 
du tycker om, och som du lär dig mest 
genom? Kan du ge ett exempel på en typ 
av uppgift, som du upplever att du lär dig 
genom? Varför?  

Ta reda på om respondenten har 
något karaktärsdrag som kan 
kopplas till lärstilar. 

Tematisk fråga 
(lärstilar) 

10 Finns det något eller några sätt som du 
lär dig ny information mer effektivt på? 
Vilka? Varför? 

Ta reda på om respondenten har 
något karaktärsdrag som kan 
kopplas till lärstilar. 

Tematisk fråga 
(lärstilar) 

11 Föredrar du att arbeta i grupp eller 
ensam?  
a) Grupp, varför?  
b) Ensam, varför? 

Ta reda på om respondenten har 
något karaktärsdrag som kan 
kopplas till lärstilar. 

Tematisk fråga 
(lärstilar) 

12 Kan du beskriva hur du agerar och Ta reda på om respondenten har Tematisk fråga 
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vilken roll du har i ett grupparbete?  något karaktärsdrag som kan 
kopplas till lärstilar. 

(lärstilar) 

13 Kan du beskriva vilken typ av 
grupparbete du tycker om? Kan du ge ett 
exempel på ett grupparbete du tycker 
om? Varför? 

Ta reda på om respondenten har 
något karaktärsdrag som kan 
kopplas till lärstilar. 

Tematisk fråga 
(lärstilar) 

14 Vad har du själv för erfarenhet av att 
använda en lärplattform? Har du använt 
olika lärplattformar, vilka?  

Ta reda på vilken erfarenhet 
respondenten har av användning 
av lärplattformar. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

15 Hur tycker du att det fungerade att 
använda den/dem lärplattformarna i 
kursen/kurserna? Vad var det som 
gjorde att du tyckte att det fungerade 
bra/mindre bra? 

Ta reda på respondentens 
upplevelse och erfarenhet, samt 
om det finns en koppling till 
funktioner i lärplattformar. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

16 Är video en funktion som du använt dig 
av i den kursen/kurserna du läst? 
a) Om ja, kan du beskriva hur du 
använder dig av funktionen? Varför? 
b) Om nej, varför inte? Är det en funktion 
du saknar i kursen/lärplattformen? 
Varför? 

a) Ta reda på om respondenten 
använder funktionen, samt hur 
och varför.  
b) Ta reda på varför 
respondenten inte använder 
funktionen, samt om och varför 
respondenten saknar funktionen. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

17 Vad tycker du om att ha ett forum 
bredvid videon för att kunna diskutera 
innehållet? 
a) Om positiva, varför? 
b) Om negativ, varför? 

a) Ta reda på om det väcker 
intresse hos en specifik lärstil. 
b) Ta reda på varför det inte 
väcker intresse.  

Tematisk fråga 
(funktioner) 

18 Är slideshow en funktion som du använt 
dig av i den kursen/kurserna du läst? 
a) Om ja, kan du beskriva hur du 
använder dig av funktionen? Varför? 
b) Om nej, varför inte? Är det en funktion 
du saknar i 
kursen/lärplattformen?  Varför? 

a) Ta reda på om respondenten 
använder funktionen, samt hur 
och varför.  
b) Ta reda på varför 
respondenten inte använder 
funktionen, samt om och varför 
respondenten saknar funktionen. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

19 Är videokonferens en funktion som du 
använt dig av i den kursen/kurserna du 
läst? 
a) Om ja, kan du beskriva hur du 
använder dig av funktionen? Varför? 
b) Om nej, varför inte? Är det en funktion 
du saknar i kursen/lärplattformen? 
Varför? 

a) Ta reda på om respondenten 
använder funktionen, samt hur 
och varför.  
b) Ta reda på varför 
respondenten inte använder 
funktionen, samt om och varför 
respondenten saknar funktionen. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

20 Är forum en funktion som du använt dig 
av i den kursen/kurserna du läst? 
a) Om ja, kan du beskriva hur du 
använder dig av funktionen? Varför? 
b) Om nej, varför inte? Är det en funktion 
du saknar i kursen/lärplattformen? 
Varför? 

a) Ta reda på om respondenten 
använder funktionen, samt hur 
och varför.  
b) Ta reda på varför 
respondenten inte använder 
funktionen, samt om och varför 
respondenten saknar funktionen. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

21 Är chatt en funktion som du använt dig a) Ta reda på om respondenten Tematisk fråga 
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av i den kursen/kurserna du läst? 
a) Om ja, kan du beskriva hur du 
använder dig av funktionen? Varför? 
b) Om nej, varför inte? Är det en funktion 
du saknar i kursen/lärplattformen? 
Varför? 

använder funktionen, samt hur 
och varför.  
b) Ta reda på varför 
respondenten inte använder 
funktionen, samt om och varför 
respondenten saknar funktionen. 

(funktioner) 

22 Är wiki en funktion som du använt dig 
av i den kursen/kurserna du läst? 
a) Om ja, kan du beskriva hur du 
använder dig av funktionen? Varför? 
b) Om nej, varför inte? Är det en funktion 
du saknar i kursen/lärplattformen? 
Varför? 

a) Ta reda på om respondenten 
använder funktionen, samt hur 
och varför. 
b) Ta reda på varför 
respondenten inte använder 
funktionen, samt om och varför 
respondenten saknar funktionen. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

23 Är blogg en funktion som du använt dig 
av i den kursen/kurserna du läst? 
a) Om ja, kan du beskriva hur du 
använder dig av funktionen? Varför? 
b) Om nej, varför inte? Är det en funktion 
du saknar i kursen/lärplattformen? 
Varför? 

a) Ta reda på om respondenten 
använder funktionen, samt hur 
och varför. 
b) Ta reda på varför 
respondenten inte använder 
funktionen, samt om och varför 
respondenten saknar funktionen. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

24 Är whiteboard en funktion som du 
använt dig av i den kursen/kurserna du 
läst? 
a) Om ja, kan du beskriva hur du 
använder dig av funktionen? Varför? 
b) Om nej, varför inte? Är det en funktion 
du saknar i kursen/lärplattformen? 
Varför? 

a) Ta reda på om respondenten 
använder funktionen, samt hur 
och varför. 
b) Ta reda på varför 
respondenten inte använder 
funktionen, samt om och varför 
respondenten saknar funktionen. 

Tematisk fråga 
(funktioner) 

25 Kan du beskriva en situation där du 
valde att använda dig av ”funktionen”? 

Återkoppla till de funktioner som 
respondenten gett uttryck för att 
använda, för att få ett mer 
innehållsrikt svar. 

Uppföljningsfråga 

26 Vilka funktioner använder du mest i en 
lärplattform? Varför? 

Ta reda på vilka huvudsakliga 
funktioner som respondenten 
använder, samt stämma av 
tolkning om varför respondenten 
använder 
funktionen/funktionerna. 

Uppföljningsfråga 

27 Kan du beskriva vilka funktioner som du 
tycker är viktigast i en lärplattform? 
Varför? 

Ta reda på vilka funktioner 
respondenten upplever är viktiga 
i en lärplattform och varför. 

Uppföljningsfråga 

28 Är det någon funktion du brukar 
använda i en lärplattform som du saknar 
i våra skisser? Varför? Kan du ge ett 
exempel på en situation där du använder 
den funktionen? 

Ta reda på om respondenten 
använder någon ytterligare 
funktion som prototypen inte 
innehåller, och varför 
respondenten saknar funktionen. 

Uppföljningsfråga 

29 Ser du några problem eller svårigheter 
med att använda en lärplattform? Vilka? 
Varför? 

Ta reda på om respondenten 
upplever några problem eller 
svårigheter med att använda en 
lärplattform, med koppling till 

Uppföljningsfråga 
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funktioner. 

30 Är det något du vill tillägga? Säkerställa att det inte finns något 
som respondenten vill tillägga 
och berätta om som de inte haft 
möjlighet till.  

Avrundande fråga 
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