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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur universitetsstudenter upplever att sociala 

interaktioner med kurskamrater påverkas och förändras i digital undervisning, samt vilka 

hinder och möjligheter som finns i att uttrycka sin identitet som student över Zoom. Det 

empiriska materialet baseras på tolv semistrukturerade intervjuer med studenter vid Uppsala 

universitet och grundar sig i en kvalitativ studie som utgår från en riktad innehållsanalys. De 

teorier som används och testas i undersökningen är George Meads symbolinteraktionistiska 

teori och Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Resultatet visar att den digitala 

undervisningen medför stora negativa effekter på sociala interaktioner mellan studenter. Det 

som särskilt lyfts fram i intervjuerna är att kommunikationen förändras avsevärt och påverkar 

den enskilda studentens sätt att vara, vilket får konsekvenser för de sociala interaktionerna. 

När universiteten förlorar den rumsliga miljön förändras kontexten, vilket leder till att 

oskrivna regler omförhandlas och ger universitetsmiljön ett nytt sammanhang. Tekniska 

aspekter öppnar upp för både möjligheter och begränsningar för studenters förutsättningar att 

ge uttryck för sin identitet.  

 

Nyckelord: digital undervisning, universitetsstudenter, sociala interaktioner 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat i vår studie. Era upplevelser, 

tankar och reflektioner kring ämnet har gjort vår uppsats möjlig. Tack!   

 

Vi vill även tacka vår handledare Dominik Döllinger för din feedback och den hjälp som vi 

har fått under processen i arbetet med vår uppsats! 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vad innebär det för människor att mötas via Zoom, där kroppar och den fysiska kontakten 

med andra lämnas utanför rummet? Det är en intresseväckande fråga som sociologen Maria 

Törnqvist ställer sig i en artikel som publicerades i Dagens Nyheter den fjortonde december 

2020. I artikeln granskar hon det virtuella mötesrummet och menar att människor blir 

spöklika inför varandra utan våra fysiska kroppar. Medmänskligheten förutsätter kroppslighet 

och Zoom begränsar oss att se varandra: istället tittar vi på bilder av varandra (Törnqvist, 

2020). Törnqvists reflektioner väcker ett intresse att närmare undersöka detta utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv, med universitetsstudenters upplevelser i fokus.  

 

I samband med den globala pandemin som orsakats av den nya infektionssjukdomen Covid-

19 har människor världen över tvingats förändra sin sociala tillvaro i förhållande till de 

restriktioner och rekommendationer som blivit en del av olika länders strategier för att hejda 

pandemins framfart. Bland annat har Sveriges regering under våren 2020 vidtagit olika 

åtgärder, exempelvis genom att övergå till distansundervisning på högskolor och universitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). De sociala interaktioner som oftast är en del av studenters 

vardag har därmed minskat, men framförallt förändrats och i många fall digitaliserats.  

 

Distansstudierna har inneburit stora förändringar sett till hur studenter kommunicerar och 

interagerar med varandra under föreläsningar och seminarium. Studenter behöver anpassa sig 

till ett nytt digitalt undervisningsforum där kommunikationen ser annorlunda ut vilket kan 

påverka den enskilda studentens sätt att uttrycka sin identitet på. Universitetet är en etablerad 

institution med tydliga normer, förväntningar och oskrivna regler. När universiteten förlorar 

den rumsliga miljön förändras kontexten, vilket leder till att oskrivna regler omförhandlas 

och ger universitetsmiljön ett nytt socialt sammanhang. Detta riskerar att påverka studenters 

sätt att kommunicera på, då kroppsspråk som exempelvis ögonkontakt och gester går 

förlorade.  

 

I bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur sociala interaktioner mellan studenter 

påverkas i den digitala undervisningskontexten samt vilka effekter detta kan få för den 

enskilda studentens sätt att framställa sin identitet. Undersökningen baseras på tolv 

semistrukturerade intervjuer med studenter på Uppsala universitet, som kopplas till ett 
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teoretiskt ramverk bestående av Goffmans dramaturgiska perspektiv och Meads 

symbolinteraktionistiska teori.  

 

Då många studier hittills har fokuserat på Corona pandemins effekter på studenters psykiska 

välmående, där bland annat ökade depressioner, stress och ångest har framkommit (se: Islam, 

Barna, Raihan, Khan & Hossain, 2020; Sahu, 2020), blir vårt ämne relevant och mycket 

aktuellt att undersöka i relation till den speciella tid vi lever i, då sociala interaktioner är en 

viktig del av mänskligt välbefinnande. I en tid av social distansering minskar de sociala 

interaktionerna och eventuellt bekräftelsen från andra. Detta gör att interaktioner i digitala 

undervisningssammanhang blir extra betydelsefulla.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur universitetsstudenter 

upplever att sociala interaktioner med kurskamrater påverkas i digital undervisning samt 

vilka möjligheter och hinder som finns i att framställa sin identitet i det digitala 

sammanhanget. Denna kunskap kan bidra till underlag som skapar bättre förutsättningar för 

social interaktion i digital undervisning. Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

- Hur upplever studenter att sociala interaktioner med kurskamrater förändras och 

påverkas i digital undervisning över Zoom?  

- Vilka möjligheter och hinder finns för studenter att uttrycka sin identitet i digital 

undervisning över Zoom? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt; kapitel 2 innehåller tidigare forskning om 

distansstudier och digital undervisning i relation till sociala faktorer för att belysa den 

kunskap som finns gällande konsekvenser för socialt samspel i digital undervisning. I kapitel 

3 presenteras de socialpsykologiska teorierna som ligger till grund för analysen, för att göra 

en tydlig redovisning för dessa. Dessa perspektiv är Meads symbolinteraktionistiska teori och 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. I kapitel 4 behandlas metod där material, kodning, 

giltighet och tillförlitlighet samt etiska överväganden diskuteras. Kapitel 5 behandlar resultat 

och analys där uppsatsens teman presenteras. Slutligen innehåller kapitel 6 en avslutande 
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diskussion vilket innefattar summering, resultat i relation till tidigare forskning, resultat i 

relation till metod, slutsats och förslag på vidare forskning.  

 

2. Tidigare forskning 

Utifrån en sammanställd bild av tidigare forskning från 23 artiklar som behandlar frågor 

gällande undervisning som sker online och olika former av kommunikationsmedel på internet 

har vi funnit tre tydliga teman i relation till vårt syfte, vilka är följande; hur studenters 

sociala samspel påverkas, hur studenters känsla av samhörighet påverkas samt 

framställningen av studenters identitet i digitala undervisningskontexter. Dessa tre teman ger 

en övergripande bild av den forskning som hittills gjorts i relation till uppsatsens 

frågeställningar. 

 

2.1 Studenters sociala samspel i digital undervisning 

Flera forskningsrapporter visar resultat som tyder på att Online-studier kan upplevas minst 

lika bra som fysiska studier. I en studie från 2018 svarade en överväldigande majoritet att de 

skulle föredra ett Online-program framför ett fysiskt studieprogram, vilket främst baseras på 

frågor kring tillfredsställelse gällande kursinnehåll (Haywood & Murty). Online Community 

formation beskrivs som förmågan hos online-grupper eller klasser att bli enhetliga även om 

det inte finns någon kontakt ansikte mot ansikte. Forskning om internetgemenskaper visar hur 

det finns likheter med den gruppgemenskap som uppstår i interaktioner ansikte mot ansikte 

(Wellman & Gulia, 1999; R. Woods & Ebersole, 2003; R. H. Woods & Baker, 2004). 

Forskning som fokuserar på den sociala dimensionen av klassrummet beskriver dock att det 

krävs vissa förutsättningar för att uppnå interaktioner som motsvarar de interaktioner som 

sker ansikte mot ansikte. Exempelvis menar Koeber & Wright (2008) att när digitala 

undervisningsmedel används framgångsrikt görs det nästan alltid genom att engagera 

studenterna att delta i större utsträckning än vad som krävs för interaktioner som sker i fysisk 

undervisning. Videokonferenser på internet ses ofta som den bästa ersättningen för 

föreläsningar och diskussioner som inte kan äga rum i ett fysiskt klassrum (Koeber & Wright, 

2008).  

 

Studier har även undersökt hur socialt stöd mellan studenter upplevs och betydelsen av det 

(Voigt, 2009). I Voigts studie definieras socialt stöd som en individs uppfattning om positivt 

stödjande beteenden från andra (Voigt, 2009, s. 2). Författaren motiverar sin studie och 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Haywood,+Jerry+L,+Jr/$N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Murty,+Komanduri+S/$N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Koeber,+Charles/$N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Wright,+David+W/$N?accountid=14715
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belyser den som viktig då den litteratur som finns kring traditionell utbildning visar att socialt 

stöd bland studenter är en viktig del av den sammantagna universitetetsupplevelsen. Med 

detta menar Voigt att det är rimligt att anta att det också är viktigt för studenter som studerar 

online (Voigt, 2009, s. 5). Annan forskning som har fokuserat på den sociala dimensionen av 

online-klassrummet visar att studentinteraktion och kommunikation är en aspekt av 

tillfredsställelse och framgång i Online-sammanhang (Haythornthwaite 2000; 2001; 2003; 

Haythornthwaite, et al., 2000; Kazmer & Haythornthwaite, 2001). I Haythornthwaites (et al, 

2000) studie framkom det att interaktioner med andra elever var nödvändiga för att bekräfta 

upplevelser och minska känslan av isolering vid Online-studier. För att upprätthålla en 

stödjande miljö var studenter även tvungna att anstränga sig mer än vid fysiska studier för att 

uppnå detta (Haythornthwaite et al, 2000).  

 

2.2 Studenters känsla av samhörighet i digital undervisning 

De studier som finns gällande Online-studier har bland annat undersökt skillnader och 

likheter mellan synkrona och asynkrona kommunikationsmedel. Synkront lärande är 

undervisning som sker en bestämd tid online, exempelvis en live-föreläsning eller ett 

seminarium där studenter kan få direktkontakt och interagera med lärare eller kursare. 

Asynkront lärande innefattar kursarbete som levereras via internet, till exempel en 

förinspelad föreläsning. Asynkront lärande kan genomföras både online och offline. Med 

denna typ av undervisning finns det inte möjlighet till någon direktkontakt med varken lärare 

eller andra studenter (Easy LMS, 2020). I Roseth, Saltarelli och Glass (2011) studie har de 

kommit fram till resultat som visar att asynkrona former av undervisning förstärker ett 

individualistiskt tänk och minskar viljan att samarbeta. Synkrona kommunikationsmedel 

bidrar istället till en ökad samarbetsvilja, vilket gynnar och förstärker en gruppkänsla 

(Roseth, Saltarelli och Glass, 2011, s. 812). Detta tyder på att universitetslärare som 

undervisar online kan främja interaktionerna mellan studenter genom att främst använda sig 

av synkrona kommunikationsmedel, som exempelvis live-föreläsningar. En annan studie som 

undersökt frågor kring asynkrona former av kommunikationsmedel visar bland annat att 

studenter känner sig mer bekväma med att ställa frågor till läraren i digitala 

undervisningssammanhang och är mindre oroade över hur klasskompisar uppfattar dem. Den 

anonymitet som digital undervisning för med sig såg en del studenter därmed som något 

positivt. Några negativa aspekter som framkom i resultatet var dock att studenterna uppgav 

att Online-sammanhanget bidrog till mindre personliga diskussioner samt att de ibland 
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upplevde svårigheter med att kommunicera och samarbeta med sina klasskamrater 

(Vonderwell, 2003). 

 

Det finns även studier som betonar negativa effekter av ett socialt avstånd och brist på 

kontakter ansikte mot ansikte i virtuellt lagarbete, främst gällande förtroende och samarbete 

mellan teammedlemmar (Jarvenpaa & Leidner 1999; O'Mahoney & Barley 1999; Kirkman et 

al, 2002). Flaches studie (2004) belyser vikten av regelbundna offline-möten mellan 

teammedlemmar, vilket går att sätta i relation till rådande samhällssituation kring Covid-19 

och hur fysiska interaktioner mellan studenter försvåras i och med detta. Koeber & Wright 

(2008) genomförde en studie där de undersökte vilken risk det eventuellt finns med att teknik 

kan komma att “koppla bort studenter” med kommunikationstekniker som videokonferenser. 

De menar att det är viktigt att lärare är medvetna om hur användningen av teknik kan påverka 

deras kurser och studenter, då denna typ av undervisning blir allt vanligare. I studien 

jämfördes en klassrumsbaserad introduktionskurs med en digital introduktionskurs. På grund 

av problem med, samt begränsningar gällande tekniken upplevde studenterna som fick digital 

undervisning större svårigheter att kommunicera med läraren. De kände sig även mer 

isolerade och var mindre engagerade i kursen. Gällande resultatet kring effekter på studenters 

närvaro i klassrumsinteraktioner visade det sig att videokonferenser på internet orsakade att 

studenterna var mindre villiga att interagera med läraren och vice versa. Ytterligare 

konsekvenser av användandet av videokonferenser som kommunikationsmedel var att det 

skapade en brist på fysisk närvaro vilket medförde en känsla av separation och distans mellan 

studenterna. Andra resultat pekade på teknologins begränsningar som utgjorde hinder för 

lärar-student-interaktion. Främst då det skapade begränsningar i att kommunicera med 

symboler för talat språk samt att skicka och ta emot fysiska gester. Dessa hinder försvårade 

att uppfatta, tolka och svara på subtila ledtrådar, exempelvis när någon såg förvirrad eller 

oförstående ut. Ytterligare en svårighet var att få ögonkontakt med varandra då studenter och 

lärare behövde lära sig att prata och titta rakt in i kameran istället för att titta på bilderna av 

de individer som de interagerade med på sin datorskärm (Koeber & Wright, 2008).  

 

2.3 Framställningen av studenters identitet i digitala undervisningskontexter 

Att som student få möjlighet att uttrycka sin identitet i digital undervisning visar sig enligt 

forskning vara av stor betydelse för det sociala samspelet. Forskning visar att det leder till att 

sociala interaktioner förstärks vilket bidrar till att mer meningsfulla diskussioner mellan 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Koeber,+Charles/$N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Wright,+David+W/$N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Koeber,+Charles/$N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Wright,+David+W/$N?accountid=14715
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studenter uppstår. När studenter delar med sig av personliga erfarenheter, och därmed visar 

upp en mer autentisk bild av sig själva framför sina klasskompisar, tenderar samtalen att bli 

djupare (Ke, Chavez, Causarano & Causarano, 2011) Resultatet går att koppla till Jaber & 

Kennedys (2017) studie där relationen mellan studenters sociala närvaro, identitet och 

inlärning utforskas. När studenters identitet kommer fram i digitala 

undervisningssammanhang tenderar studenter att lära sig på ett djupare plan på grund av att 

de är mer socialt närvarande (Jaber & Kennedys, 2017).  

 

I en annan forskningsrapport från 2016 har Harrison undersökt hur studenter i online-

diskussioner utvecklar och upprätthåller sociala identiteter genom att tillämpa 

intrycksstyrningsstrategier (Harrison, 2016, s. 8). I resultatet framgår det bland annat att 

studenter är mer villiga att delta i online-diskussioner när de får uttrycka sina befintliga 

identiteter och koppla ihop egna personliga erfarenheter med kursinnehållet. Att få socialt 

stöd i diskussioner visar sig ge positiva effekter i form av att studenter är mer villiga att 

utveckla sina sociala identiteter, genom intrycksstyrning, som stämmer överens med de 

förväntningar som ställs i sammanhanget (Harrison, 2016, s. 196).  

 

I en studie av Wegge (2006) förhåller sig författaren kritisk till att kommunikation via 

videokonferenser skulle kunna anses likvärdig som den interaktion som sker ansikte mot 

ansikte. Han menar att det finns starka bevis för att kommunikation via videokonferens har en 

unik karaktär och däribland några potentiella nackdelar. Dessa handlar främst om tekniska 

begränsningar och de fysiskt separerade rummen, något som påverkar interaktionerna och 

kan leda till kommunikationsproblem. I digitala undervisningssammanhang där studenter 

deltar i videokonferenser som kommunikationsmedel och har kameran på kan just bilden av 

sig själv på datorskärmen väcka negativa affektiva reaktioner hos en individ. Enligt teorin om 

objektiv självmedvetenhet (Wicklund, 1979; Wicklund & Frey, 1980) kan presentationen av 

ens egen bild ha flera effekter. I många fall konstateras att se sin egen spegelbild ökar 

självmedvetenheten, vilket medför att en person blir mer kritisk gentemot sig själv. Denna 

kunskap anser vi viktig då spegelbilden av studenten med stor sannolikhet kommer att 

påverka kontakten mellan studenterna och riskerar att flytta fokus från interaktionerna till 

individen själv.  
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2.4 Kunskapslucka 

I och med att samtliga forskningsartiklar har genomförts och publicerats innan den digitala 

omställningen som gjorts i relation till Corona-pandemin bidrar denna undersökning till ett 

nytt perspektiv då de studenter som nu undervisas med hjälp digitala kommunikationsmedel 

gör detta i relation till en annan samhällssituation. Studenters upplevelser kan eventuellt 

skilja sig från de upplevelser som rapporterats i studier som genomförts innan Covid-19, 

vilket styrker relevansen för denna studie.  

 

Då vi finner minimal forskning som undersöker mer specifikt hur studenter uttrycker sin 

identitet i samspelet med sina klasskamrater i digitala undervisningssammanhang fylls en 

intressant, socialpsykologisk kunskapslucka ut i och med denna studie. Med hjälp av 

uppsatsens teoretiska ramverk kan fenomenet analyseras och bidra till ny kunskap kring 

frågan om identitetsarbete i samband med digital undervisning.   

 

3. Teoretiska angreppssätt 

Detta kapitel innehåller en redogörelse för de teorier som kommer att testas och användas vid 

analysen av materialet. Teorierna tillhör den symbolinteraktionistiska strömningen och 

förväntas ge en teoretisk förståelse för det som ska undersökas. Utifrån Meads 

symbolinteraktionistiska teori undersöks betydelsen av respons, gester och språk i den sociala 

interaktionen då dessa delar kan tänkas förändras i de digitala undervisningssammanhangen. 

Utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv undersöks hur studenter presenterar sig själva 

och uttrycker sin identitet i interaktioner med kurskamrater och hur de kan styra den 

uppfattningen som klasskamrater ska ha om dem. Utöver dessa teorier används även ett 

kompletterande begrepp från Cooleys symbolinteraktionistiska perspektiv, vilket är 

spegeljaget. Spegeljaget används för att referera till andras värderingar om oss och hur dessa 

har betydelse för bilden av oss själva (Cooley, 1983).  

 

3.1 Meads symbolinteraktionistiska teori 

I detta avsnitt ges i det första stycket en kort och övergripande presentation av Meads 

symbolinteraktionistiska teori. I resterande delar av texten är fokus på de av Meads tankar 

och begrepp som är utvalda i relation till uppsatsens syfte då dessa är mest intressanta för 

denna analys.  
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Förenklat kan man säga att ledorden inom Meads symbolinteraktionistiska perspektiv är 

mening, samspel och tolkning. Fokus ligger på social interaktion. Människan ses som en 

aktiv varelse som skapar och tillskriver saker mening, exempelvis till jaget och andras 

beteenden. Det handlar även om att ge mening till och definiera situationer som en individ 

hamnar i och hur individen tolkar dessa. Meningarna förstås med andra ord som sociala 

produkter som delas av just den grupp som det handlar om. Detta innebär att vi agerar utifrån 

den mening som vi har skapat, utifrån hur vi tolkar situationen och använder olika tecken i 

dessa sammanhang (Mead, 1976; Blumer, 1986). Människor engagerar sig för att bilda 

gemensamma handlingar för att hantera situationer som de möter (Blumer, 1986, s. 71).  

 

Enligt Mead kan jaget hos människan betraktas som en social produkt som utvecklas i 

relation till de interaktioner som sker tillsammans med den sociala omgivningen (Mead, 

1976, s. 126 - 127). Likt Goffman (2014) utgår även Mead från att individer intar andras 

roller och kontrollerar sitt eget beteende utifrån de förväntningar som finns.  

Blumer (1986) betraktas som förgrundsgestalten till den symbolinteraktionistiska 

strömningen och har tolkat Meads bidrag till perspektivet. Han förklarar att Meads perspektiv 

ser bildandet av jaget som en process där individen blir ett objekt för sig själv. På så vis kan 

en människa uppfatta och reflektera över sig själv, ha föreställningar om sig själv, 

kommunicera med sig själv och agera mot sig själv. När en individ gör detta kan man tala om 

en typ av självinteraktion. Genom denna förmåga kan människor förutse sitt eget och andras 

agerande. Genom ytterligare självinteraktion kan en individ senare bedöma, analysera samt 

utvärdera de situationer som individen har föreställt sig kan inträffa. På detta vis kan 

individen senare planera och organisera sina handlingar utifrån vad individen har förutsett 

eventuellt kan ske (Blumer, 1986, s. 62). Agerandet baseras på att en individ definierar en 

viss process istället för att endast svara på något som sker. Människan är en aktiv organism i 

sig själv som möter, hanterar och agerar mot de föremål som individen ställs inför. Processen 

som beskriver hur jaget formar det mänskliga handlandet är en process som kräver lyhördhet 

och skicklighet. Det är exempelvis möjligt att en individ misslyckas i att notera saker som 

individen borde vara medveten om, eller gör en felaktig bedömning i kartläggandet av 

framtida scenarier (Blumer, 1986, s. 64).  

 

Enligt Mead (1976) kommunicerar människor med hjälp av gester. Allt människan gör och 

alla objekt i hennes miljö har en symbolisk mening bakom sig, som delas av majoriteten av 

människorna i samhället. Gester kan ses som symboler då de står för något specifikt och 
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orsakar handlande. Gester kan även sägas ha en mening, exempelvis kan en knuten hand 

symbolisera ett slag. Dessa typer av betydelser blir objektivt närvarande i sociala situationer. 

För att detta ska uppnås måste symboler och gester bli just signifikanta symboler eller gester, 

vilket sker i en social process och förutsätter att individer kan tolka den specifika meningen 

som en viss gest har (Mead, 1976, s. 17 - 18). Mead menar att det är möjligt för människor att 

imitera varandra om en handling som en individ utför liknar en handling som den andra 

individen redan har definierat. Genom att framkalla en respons hos någon annan tenderar vi 

att framkalla samma reaktion hos oss själva. Detta är grunden till imitation, vilket kan 

möjliggöras i exempelvis tal, val av kläder och attityder. Särskilt genom imitation av språket 

väcks reaktioner som gör att individer tar in andra personers attityder i sitt eget handlande. 

Den avgörande betydelsen för imitation är den stimulus som framkallar samma reaktioner hos 

den individ som pratar som den hon pratar med. Betydelsen av vokal stimulus är att en 

individ kan höra vad hon säger och genom att höra detta kan hon reagera på samma sätt som 

den som hon pratar med reagerar (Mead, 1976, s. 67 - 68).  

 

Blumer förklarar hur Mead identifierade två nivåer av interaktion: icke-symbolisk interaktion 

och symbolisk interaktion. I den icke-symboliska interaktionen svarar människor direkt på 

varandras gester eller handlingar. I symbolisk interaktion tolkar de varandras gester och 

agerar utifrån den betydelse som tolkningen ger (Blumer, 1986, s. 65). Grunderna för den 

symboliska interaktionen är att människor måste bygga upp sina respektive uppförandelinjer 

genom konstant tolkning av varandras pågående handlingslinjer. När en social interaktion 

äger rum måste deltagarna inom denna interaktion ta hänsyn till varandras pågående 

handlingar och justera sina egna känslor och avsikter. På samma sätt måste de bedöma 

lämpligheten av värden och normer för den situation som bildas av andras handlingar. 

Processen av tolkning och definition verkar både för att upprätthålla etablerade mönster för 

gemensamt uppförande och för att öppna dem för förändring. Det finns etablerade mönster 

inom olika grupper, dessa tolkningsscheman upprätthålls endast genom individers fortsatta 

bekräftelse av varandras definierade handlingar (Blumer, 1986, s. 67). På samma sätt som 

människor beskriver och definierar varandras handlingar tillskrivs även objekt olika 

innebörder utifrån människors definitioner, vilket innebär att även objekt bildas och förändras 

i social interaktion och kan variera i sin betydelse (Blumer, 1986, s. 68 - 69).  

 

Den sociala interaktionen som sker i den digitala undervisningen skiljer sig från tidigare 

sociala interaktioner i undervisningssammanhang för många studenter. Situationen är även 
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något som studenter har fått anpassa sig till på kort tid. Det är därmed av vikt att analysera 

hur studenterna tolkar, tillskriver mening och definierar denna situation. Genom detta ges 

information om studenternas tankar om sig själva och de andra studenternas beteenden, vilket 

får betydelse för jaget och den sociala interaktionen. 

 

3.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffmans idéer bygger vidare på symbolinteraktionistiska tankar. Genom denna 

vidareutveckling använder han sig av liknelser från teaterns värld för att beskriva social 

interaktion mellan människor (Goffman, 1959; Goffman, 2014, s. 9, 11, 22). Han definierar 

sociala interaktioner som “individers ömsesidiga inflytande på varandras handlingar” 

(Goffman, 2014, cit. s. 23). I hans dramaturgiska perspektiv utgår han ifrån att individer 

ständigt gör framträdanden och intar olika roller i sociala sammanhang. Framträdande som 

begrepp används för att referera till den aktivitet som en individ visar upp under en period av 

kontinuerlig närvaro inför en speciell grupp av observatörer, vilka har ett visst inflytande på 

observatörerna (Goffman, 2014, s. 28). I framträdandet kan individen styra den uppfattning 

andra ska ha om henne genom att presentera sig själv på ett sätt som stämmer överens med 

publikens förväntningar. Denna strategi kallar Goffman för intrycksstyrning, och syftar till att 

individen anpassar och ändrar sitt sätt att vara för att leva upp till de förväntningar som finns i 

sammanhanget (Goffman, 2015, s. 15). I situationer där individer möter nya kontakter kan 

människor använda sig av ledtrådar som de fått genom tidigare erfarenheter av individer som 

påminner om den nya individen som de möter. På så sätt kan de, genom sina förutfattade 

meningar från tidigare interaktioner, agera utifrån dessa ledtrådar på ett sätt som de uppfattar 

överensstämma med individens personlighet (Goffman, 2014, s. 11).  

 

I relation till framträdanden beskriver Goffman att det finns bakre- och främre regioner. En 

bakre region kan definieras som en plats i anknytning till ett visst bestämt framträdande. I 

denna region finns det oftast inte någon publik och individen kan slappna av utan att inta 

någon form av roll. I den främre regionen finns publiken närvarande och individen går 

därmed in i ett framträdande (Goffman, 2014 s. 101 – 102, 109). Ett framträdande består även 

av inramningen och personlig fasad. Inramningen handlar om den rekvisita som används i 

framträdandet (Goffman, 2014, s. 29). En viss plats kan automatiskt få en individ att gå in i 

en viss roll, eftersom rollen är förknippad med platsen. Exempelvis innebär detta att så fort 

studenter går in i en skolmiljö, går de även in i en social roll. Den personliga fasaden handlar 
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om individens expressiva utrustning i framträdandet, såsom detaljer som individen förknippas 

med, exempelvis kläder. Detta kan upplysa publiken om aktörens sociala status. Publiken 

förväntar sig att den personliga fasaden ska ligga i samklang med aktörens agerande 

(Goffman, 2014, s. 30).  

 

Goffman beskriver team som en grupp människor som aktivt deltar i ett framträdande för att 

åstadkomma ett visst intryck genom sitt samarbete, vilket liknar hur Mead definierar 

samarbeten i kollektiva handlingar där deltagarna får sina beteenden att passa ihop (Goffman, 

2014, s. 75; Blumer, 1986, s. 70 - 71). Samtidigt som teammedlemmarna går in i sina 

specifika roller behöver de samarbeta med sina gruppmedlemmar för att upprätthålla 

definitionen av situationen. Ett teamarbete förutsätter att medlemmarna har en gemensam 

uppfattning av den sociala situationen som de befinner sig i, vilket bidrar till att individer vet 

vad de kan förvänta sig av varandra (Goffman, 2014, s. 73). Varje rutin består av uttalade och 

outtalade normer som medlemmarna tillsammans förhåller sig till (Goffman, 2014, s. 73). 

Medlemmarna behöver kunna lita på att ingen i teamet kommer sabotera framträdandet 

(Goffman, 2014, s. 77).  

 

Goffmans bidrag till symbolisk interaktionism hjälper oss att förstå hur studenter eventuellt 

kan uppfatta det digitala sammanhanget som en scen, vilket kan leda till att de ingår i 

framträdanden och samarbeten som speglar publikens förväntningar. Det kan även hjälpa oss 

att få en djupare förståelse för hur studenter presenterar sig själva i samspel med 

kurskamrater och hur de kan styra den uppfattning som klasskamrater ska ha om dem. 

Goffmans och Meads teorier utgår ifrån en liknande grundsyn på världen men betonar 

mänskliga interaktioner på olika sätt vilket gör att teorierna går att relatera till varandra, 

samtidigt som de kompletterar varandra väl, beroende på det fokus som studiens olika delar 

intar.  

 

4. Metod  

I den första delen av kapitlet görs en redogörelse av materialet och den analytiska ansats som 

studien utgår ifrån, samt hur insamlingen av materialet har gått till.  I denna del presenteras 

även de kriterier som ligger till grund för urvalet samt hur materialet hanterats efter 

insamlingen. Den andra delen representerar kodningsprocessen som grundar sig i en tidigare 
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genomförd pilotstudie som bearbetats utifrån en riktad innehållsanalys. I avslutande delar 

presenteras studiens giltighet och tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

 

4.1 Analytisk ansats 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur sociala interaktioner mellan studenter påverkas och 

förändras i digital undervisning samt vilka möjligheter och hinder studenter upplever i att 

uttrycka sin identitet i ett sådant sammanhang. En kvalitativ innehållsanalys tillämpas då 

denna metod passar uppsatsens frågeställningar och sättet som materialet angrips på. Den 

kvalitativa innehållsanalysen syftar till att analysera innehållet i texter med målet att hitta 

budskap och bakomliggande teman i innehållet. Forskaren analyserar vanligtvis stora 

mängder data som sedan reduceras ner till teman som sammanfattar materialet i sin helhet 

(Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Den inriktning som lämpar sig bäst i undersökningen är en riktad kvalitativ innehållsanalys. 

Inriktningen tillämpas när befintliga teorier kring uppsatsens tema redan existerar. Målet är 

därefter att testa teorierna i relation till materialet för att kunna utvidga, nyansera och 

vidareutveckla dessa teorier. Processen är mer strukturerad och har en deduktiv karaktär 

(Hsieh & Shannon, 2005, s. 1281). I den konventionella innehållsanalysen växer kategorier 

istället fram ur materialet och forskaren går in med en större öppenhet. Målet är att forskaren 

vill beskriva ett fenomen som han inte vet särskilt mycket om (Hsieh & Shannon, 2005, s. 

1279). Denna inriktning har valts bort då vi redan i början av processen ansåg att 

undersökningens tema gick att koppla till Goffmans dramaturgiska perspektiv och Meads 

symbolinteraktionistiska teori. Intervjufrågorna utformades med dessa teorier i åtanke redan 

från start, och därav har processen varit mer åt det deduktiva hållet (Hsieh & Shannon, 2005, 

s. 1281). Syftet med studien är att undersöka hur universitetsstudenters upplevelser och 

erfarenheter kring temat varierar och vad som är gemensamt i deras utsagor. Den 

fenomenologiska ansatsen fanns som en alternativ analysmetod men har valts bort då en av 

de viktigaste aspekterna vid denna ansats är att forskaren ska ha ett öppet sinne och därmed 

lägga undan alla sina förutfattade meningar kring fenomenet (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008, s. 95).  

 

Den riktade metodansatsen påverkar och lämnar givetvis avtryck i analys- och resultatdelen. 

Det går att nämna både för- och nackdelar, bland annat är några nackdelar enligt oss att 
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analysen blir mer begränsad och stängd i relation till de förutbestämda teorierna, vilket kan 

göra att vi missar andra viktiga aspekter som respondenterna delar med sig av. Fördelen är 

dock att vi tydligt avgränsar oss vilket bidrar till att vi lättare kan fokusera på specifika 

detaljer i relation till våra frågeställningar. Detta möjliggör att få konkreta svar i relation till 

syftet.  

 

4.2 Material 

För att besvara undersökningens frågeställningar har semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Semistrukturerade intervjuer handlar i regel om en situation där intervjuaren har 

en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, dock kan 

frågornas ordningsföljd variera. Frågorna är något mer allmänt formulerade än vid 

strukturerade intervjuer, och det är vanligt att den som håller intervjun ställer följdfrågor 

(Bryman, 2011, s. 206). Urvalet består av tolv respondenter från Uppsala universitet, varav 

fyra av dessa är av manligt kön och resterande av kvinnligt kön. Respondenterna studerar 

olika kurser och program på Uppsala universitet, bland annat till socionom, statsvetare, 

läkare, ekonom och lärare.  

 

Intervjuerna varade i mellan 30 - 45 minuter. Två intervjuer blev kortare än 30 minuter men 

har bedömts ge motsvarande kvalité som de längre intervjuerna. Anledningen till att längden 

skiljer sig åt är att vissa respondenter fick fler följdfrågor eller svarade mer målande, svävade 

iväg eller pratade om närliggande ämnen. Andra respondenter svarade mer kortfattat och 

koncist. Vi upplever dock att intervjuernas innehåll, oavsett längd har motsvarande kvalité 

och givit oss utsagor som ger rikligt underlag för den fortsatta analysen. En intervju som 

genomfördes blev dock endast 14 minuter lång. Troligtvis baseras intervjuns längd på att 

respondenten redan innan intervjun uppgav att hen inte hade så mycket att säga kring ämnet. 

Denna intervju har valts bort då kvalitén kan ifrågasättas baserat på dess längd då den skiljer 

sig för mycket från de övriga intervjuerna som genomfördes. Efter detta beslut 

kompletterades undersökningen med ytterligare två intervjuer för att säkerställa giltigheten.  

 

På grund av rådande omständigheter i samhället ägde alla intervjuer rum över 

kommunikationsverktyget Zoom, och spelades in med hjälp av Zooms inbyggda 

inspelningsfunktion. Beslutet grundar sig i att vi vill respektera de restriktioner som 

regeringen beslutat för att begränsa smittspridningen, även om det medför vissa nackdelar i 
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intervjusituationen. Detta kommer att diskuteras i avsnittet om giltighet och tillförlitlighet. 

När intervjuerna var genomförda transkriberades ljudfilerna i ett Word-dokument där 

respondenternas namn anonymiserades.  

 

I det inledande arbetet kring insamlingen av materialet skapades en intervjuguide, bestående 

av 20 frågor, och ett informationsbrev som skickades till vår handledare för godkännande (se 

bilaga 8.1, 8.2). När informationsbrevet hade godkänts komprimerades informationen för att 

publicera en motsvarande text i olika Facebook-grupper för studenter i Uppsala. Det ansågs 

som nödvändigt att korta ner informationen kring studien för att nå ut till potentiella 

respondenter genom att de då snabbt kunde få en överblick kring vad studien avser att 

undersöka. Urvalet i undersökningen är målstyrt, vilket innebär att respondenter har valts ut 

utifrån vissa kriterier med målet att få ut nödvändig information i form av respondenternas 

tankar och upplevelser kring ämnet, vilka kan besvara frågeställningarna (Bryman, 2018, s. 

498).  

 

Tabell 1. Information om respondenter 

Fiktiva namn  Utbildning Kön 

Respondent A Läkare Kvinna 

Respondent B  Statsvetenskap Man 

Respondent C Socionom Kvinna 

Respondent D Barn- och ungdomsvetenskap Kvinna 

Respondent E Personalvetare Man 

Respondent F Personalvetare Kvinna 

Respondent G Beteendevetare Kvinna 

Respondent H Ekonomi  Man 

Respondent I  Sociolog Kvinna 

Respondent J Beteendevetare Kvinna 

Respondent K Lärare Man 

Respondent L Personalvetare Kvinna 

Tabellen ovan redogör för samtliga respondenters beteckningar och pågående utbildning.  
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Kravet för att få delta i studien var att studenten skulle ha erfarenhet av både fysisk och 

digital undervisning samt studera heltid på Uppsala universitet. Att studera heltid innebär 

vanligtvis att utbildningen är individens primära sysselsättning, och att de interaktioner som 

sker i undervisningen därav är av större betydelse, till skillnad från en individ som studerar på 

halvtid eller går en kvällskurs och förmodligen har ett arbete vid sidan av studierna. Dessa 

antaganden ligger till grund för urvalet. Att ha erfarenhet av både fysisk och digital 

undervisning möjliggör att studenten kan dela med sig av tankar och reflektioner kring hur  

sociala interaktioner med klasskamrater har påverkats och förändrats i och med övergången 

från fysisk till digital undervisningen. Det gör även att studenten har en större inblick i 

positiva och negativa aspekter kring distansundervisningen till skillnad från någon som 

endast studerat på distans.  

 

De tolv intervjuerna fördelades jämnt, vilket innebär ett ansvar för sex intervjuer vardera. För 

att effektivisera en tidskrävande process och säkerställa en mer korrekt transkribering 

ansvarade respektive intervjuare för att transkribera sina egna intervjuer. En diskussion fördes 

kring detta och ledde fram till beslutet efter visst övervägande. Detta beslut motiveras baserat 

på att det kan skapa bättre förutsättningar för att transkribera på ett sätt som överensstämmer 

med den faktiska situationen som ägde rum, då erfarenheten från interaktionen skapar 

förutsättningar för att få med och uppmärksamma sinnesstämningar eller bakomliggande 

uttryck i det som förmedlas. Kodningen av samtliga intervjuer genomfördes tillsammans för 

att skapa en gemensam bild av det insamlade materialet.  

 

4.3 Kodning 

Innan arbetet med denna uppsats startade genomfördes en pilotstudie baserad på en intervju, 

för att testa uppsatsidén. Detta kapitel avser att presentera hur kodningen för pilotstudien 

genomfördes då den ligger till grund för kodningen av de resterande elva intervjuerna. 

Kodningsprocessen kring resterande material har gått till på samma sätt som i pilotstudien, 

men har resulterat i andra teman än de som kom fram i pilotstudien. 

Intervjun i pilotstudien lästes igenom noggrant och upprepade gånger för att skapa en 

generell uppfattning av respondentens utsagor, tankar och reflektioner kring ämnet. Efter 

detta moment påbörjades kodningen och analysen. Detta gjordes i relation till Lindgrens tre 

steg: 1) Reduktion av data (kodning) 2) Presentation av data (tematisering) och 3) Slutsatser 

och verifiering (summering) (Lindgren, 2014, s. 34). Det första steget går ut på att 
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grovsortera materialet, dvs. reducera ner data för att identifiera centrala delar som är 

relaterade till forskningsfrågan (Lindgren, 2014, s. 37). I dokumentet markerades nyckelord, 

fraser och uttryck som var betydelsefulla i relation till undersökningens frågeställningar och 

teorier. Detta kan ses som in vivo-koder, dvs. det som respondenten uttrycker genom sitt 

språk (David & Sutton, 2016, s. 274). Exempel på dessa koder är följande citat från 

respondenten: “mindre bekräftad”, “ingen respons”, “prata ut i tomma intet” och “chansa på 

att man sagt rätt”. Därefter sammanfattades dessa små-koder i större teman utifrån det 

teoretiska ramverket. Koderna ovan kunde exempelvis kopplas till Meads begrepp om icke-

symboliska gester. Detta steg syftar till att ordna materialet ännu mer noggrant och hitta 

större kategorier som sammanfattar respondentens utsagor, samt undersöka hur olika koder är 

sammankopplade med varandra. Tematiseringen handlar om att hitta mönster, likheter och 

skillnader i respondentens utsagor (Lindgren, 2014, s. 40). Med den kvalitativa 

innehållsanalysen finns det alltid en risk att kodningen som syftar till att kartlägga mönster 

leder till att innebörder fragmenteras och att kodade segment därmed skiljs från det 

sammanhang som ger dem mening (David & Sutton, 2016, s. 272). Detta är en medvetenhet 

som finns med under kodningens arbete.  

 

För att demonstrera hur kodningsprocessen har gått till har ett avsnitt från pilotstudiens första 

tema valts ut. Detta tema handlar om aspekter som försvårar samspelet mellan studenter på 

Zoom. Materialet som kategoriserats under detta tema innehåller utsagor som återbeskriver 

hur just den sociala interaktionen försvåras i dessa sammanhang. De ljusgröna markeringarna 

i kodningen representerar ett tidigt skede i kodningsprocessen där intressanta utsagor i 

förhållande till temat och valda teorier markerades. Den kodade texten nedan innehåller 

turkos-markerade fraser och ord, vilket var ett senare steg i kodningen. Dessa markeringar 

innefattar ord som symboliserar upplevelser i relation till det första temat: 

 

“Seminarium blir helt själlösa. När man har en presentation får man ju ingen respons, 

det är helt tyst. Det känns bara jättekonstigt. Jag känner att det är mycket jobbigare att 

prata över zoom än vad det är i verkligheten. Det är ingen som sitter och nickar lite 

glatt så man känner att man är på rätt spår. Det känns verkligen som att man pratar ut i 

tomma intet, så får man chansa på att man sagt rätt.” 

 

I detta stycke finns information om hur respondenten upplever undervisningstillfällena på 

Zoom. Dessa sammanhang gör respondenten osäker, hen upplever att det är svårt att få 
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respons, vilket bidrar till att det är svårare att prata och veta om man sagt rätt. Detta är bara 

ett exempel av många kodningar som går att finna under detta tema. Upplevelserna går att 

relatera till teorier inom symbolisk interaktionism där teoretiker betonar att språket är en 

viktig del av människans sätt att interagera, hur människor kommunicerar med gester, både 

verbalt och icke verbalt (Cooley, 1983; Mead 1976). Detta innefattar även utbytet av just 

gester. Inom perspektivet ser man det som att mänskligt handlande formas av två processer: 

social interaktion och individens aktiva tänkande och reflexivitet. Individen har en aktiv roll i 

att påverka faktorer i interaktion med andra.  

 

Den fortsatta kodningen för de resterande elva intervjuerna tar sin utgångspunkt i samma 

systematiska arbetssätt som beskrivits ovan. Kodningen för dessa resulterade i fem teman, 

med några underkategorier, som presenteras i analysen. Se kodningsschema nedan.  

 

Tabell 2. Kodningsschema 

Tema Koppling till teoretiska begrepp Kodningsexempel 

Tema 1: 

Kommunikationen 

förändras på Zoom 

  

Definition av situationen  

Symboler 

Team  

“Svårt att uppfatta 

upplysningar, signaler och 

ledtrådar som till exempel 

att någon vill börja prata.” 

Tema 2: Tekniska aspekter 

skapar möjligheter och 

hinder för interaktioner 

Främre- och bakre regioner 

Tappa masken 

Falla ur sin roll 

 

“Inte lika närvarande i 

interaktionerna.” 

“Litar inte på de tekniska 

funktionerna.” 

Tema 3: Universitetet 

tappar sin rumsliga kontext  

Främre- och bakre regioner  

Sociala roller 

“Svårigheter med att hem 

och skola är i samma 

miljö. Påverkar fokus och 

närvaro.” 

Tema 4: Begränsningar 

och nya möjligheter för 

framställningen av jaget 

Intrycksstyrning 

Ledtrådar 

Spegeljaget 

Inramning 

Främre- och bakre regioner 

“Bakgrunden kan 

representera en 

personlighet.” 

“Svårigheter med att få 

fram sin personlighet.” 

Tema 5: Faktorer som 

skapar bättre 

förutsättningar för positiv 

upplevelse av interaktion 

Symboler  

Team  

“Ha kameran på.” 

“Delta i mindre grupper.” 
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Kodningsschemat baseras främst på uttryck och begrepp av Goffman. Detta på grund av att 

Goffman är mindre abstrakt än Mead, vilket gör begreppen mer användbara och ger bättre 

kodningsmöjligheter. Meads och Goffmans liknande grundsyn på världen gör att Meads 

tankar även kan inrymmas i Goffmans begrepp.  

 

4.4 Giltighet och tillförlitlighet 

Två begrepp som är viktiga att reflektera över under forskningsprocessen är giltighet och 

tillförlitlighet. Giltighet syftar till att resultatet i undersökningen ska besvara forskningsfrågan 

som ställs och tillförlitlighet handlar om att studien ska kunna genomföras på nytt och få ett 

likvärdigt resultat (Bryman, 2012, s. 72). För att ta reda på hur sociala interaktioner påverkas 

och förändras i digital undervisning samt hur studenter framställer sig själva över Zoom, 

skapades en intervjuguide bestående av frågor som möjligen skulle kunna besvara dessa 

forskningsfrågor. Intervjuguiden testades i pilotstudien och justerades därefter, baserat på de 

frågor som fungerade och de frågor som inte fungerade. Intervjuerna gav oss slutligen 

innehållsrikt material som på ett konkret sätt kunde svara på dessa frågeställningar.  

I kvalitativa studier läggs fokus på att fånga människors upplevelser kring något, hos en 

grupp som delar samma erfarenhet, och därefter hitta mönster i deras utsagor. Eftersom 

erfarenheten kan upplevas på olika sätt från individ till individ pratar man dock inte om 

generaliserbarhet på samma sätt, därav värderas dessa begrepp på ett annat sätt i kvalitativa 

studier. Bryman (2012, s. 465) pratar om tillförlitlighet kopplat till trovärdighet och 

pålitlighet, som syftar till att undersökningen ska genomföras utifrån de regler som finns. Om 

forskaren genomför en fullständig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen innehåller 

studien en hög grad av pålitlighet (Bryman, 2012, s. 468 – 467). Den andra delen som tas upp 

i litteraturen handlar om att resultatet i undersökningen ska ge en rättvis bild av den 

population som studeras och att urvalet ska ses som en representation för den population som 

studeras (Bryman, 2012, s. 470).  

 

Att intervjuerna ägt rum över Zoom, kan påverka tillförlitligheten på så sätt att intervjuaren 

går miste om kroppsspråk och ansiktsuttryck som kan vara av betydelse för resultatet. Ett 

fåtal respondenter valde att stänga av kameran när vi nämnde att samtalets rörliga bild skulle 

spelas in. Detta är självfallet något som måste diskuteras då det kan påverka 

intervjusituationen. Slutsatsen kring denna aspekt är dock att ett bättre material och underlag 

möjliggjordes när respondenten kände sig bekväm. Hade respondenten motvilligt gått med på 
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att få videon inspelat hade det kunnat göra respondenten obekväm, vilket skulle kunna riskera 

att leda till kortare intervjuer eller missvisande utsagor. Den mest betydelsefulla aspekten för 

undersökningens tillförlitlighet är att verbala uttryck kommer fram. Negativa aspekter som 

uppstod under Zoom-intervjun var hur det sociala samspelet påverkades, det blev exempelvis 

enklare att råka avbryta varandra eller att prata i munnen på den andra personen. Det uppkom 

även andra tekniska problem, exempelvis avbröts ljudinspelningar ett fåtal gånger och ibland 

behövde respondenter upprepa sina svar på grund av dålig internetanslutning. En fördel med 

att genomföra intervjuer över Zoom är dock att studenter på ett enkelt sätt kan visa vad de 

menar samtidigt som de beskriver något. Det kan till exempel röra sig om att de kan visa hur 

de i Zoom-miljön kan tillämpa, dra nytta av eller uppleva begränsningar på grund av tekniska 

funktioner, eftersom vi använder oss av samma kommunikationsverktyg som studeras under 

intervjutillfällena. 

 

4.5 Etiska överväganden 

För att skapa ett professionellt och positivt intryck gentemot respondenterna i deras 

upplevelse av intervjuerna har de etiska principerna som finns inom samhällsvetenskaplig 

forskning tagits i beaktande. Principerna presenterades i informationsbrevet som 

respondenterna fick skickat till sig via mejl innan intervjuerna genomfördes. 

Informationsbrevet inleddes med en kort beskrivning om undersökningens syfte 

(informationskravet), därefter nämndes det att respondentens medverkan var frivillig och att 

hen kunde avbryta när som helst (samtyckeskravet), att alla uppgifter behandlas med 

konfidentialitet (konfidentialitetskravet) och att materialet endast skulle användas i 

forskningsändamål (nyttjandekravet) (Bryman, 2018, s. 170 - 171). Risken för att 

respondenterna skulle känna sig obekväma eller osäkra under intervjuerna ansågs som relativt 

låg då ämnet inte är av känslig karaktär. I relation till uppsatsens ämne behöver de etiska 

övervägandena därmed inte diskuteras i samma utsträckning som vid känsliga ämnen.  

 

5.0 Resultat och analys 

I undersökningen har 12 semistrukturerade intervjuer genomförts med studenter från Uppsala 

universitet med målet att närmare undersöka hur de upplever att sociala interaktioner med 

klasskamrater förändras och påverkas av digital undervisning samt vilka möjligheter och 

hinder som finns i att uttrycka sin identitet över Zoom. Utifrån kodningen har vi funnit fem 

teman som sammanfattar och presenterar en övergripande bild av det som respondenterna 
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förmedlat under intervjutillfällena. Dessa teman är följande; kommunikationen förändras på 

Zoom, tekniska aspekter skapar möjligheter och hinder för interaktioner, universitetet tappar 

sin rumsliga kontext, begränsningar och nya möjligheter för framställningen av jaget och 

faktorer som skapar bättre förutsättningar för positiv upplevelse av interaktion. Dessa ligger 

till grund för det slutgiltiga resultatet för studien och analyseras nedan i relation till studiens 

teoretiska ramverk.  

 

5.1 Kommunikationen förändras på Zoom 

Många av respondenterna uppger att det är svårare att uttrycka samt uppfatta kroppsspråk och 

gester i digital undervisning, vilket får konsekvenser för interaktionen på flera sätt. Enligt 

Mead (1976) har kroppsspråket en betydande roll i sociala interaktioner eftersom människor 

inte bara uttrycker sig genom språket utan även parallellt med icke-verbala gester. Detta 

bekräftas i respondenternas utsagor kopplat till deras upplevelser av bristande kroppsspråk i 

digital undervisning. Ett exempel på detta är hur studenterna berättar att de går miste om 

upplysningar och ledtrådar i konversationer vilket leder till vad många benämner som “sämre 

flyt”. Respondenterna förklarar digitala interaktioner som mer mekaniska, i jämförelse med 

fysisk undervisning, där en del av det mänskliga mötet försvinner. Som en konsekvens av 

detta försvåras konversationer och diskussioner mellan studenter på Zoom, de blir snarare av 

en karaktär som påminner mer om en monolog än en dialog. De uppger även att det är lättare 

att avbryta någon då avsaknaden av kroppsspråk och gester leder till att studenterna har 

svårare att uppfatta att någon annan är på väg att börja prata. Respondenterna uppger att de 

får bekräftelse från andra studenter via små nickningar och att andra inflikar med 

kommentarer, med andra ord både via symboliska- samt icke-symboliska uttryck. De 

handlingar som respondenterna anser är ett uttryck för bekräftelse verkar dock vara svåra att 

uppfatta, delvis på grund av tekniska faktorer. Så här beskriver en respondent sin upplevelse 

av interaktioner med klasskamrater på seminarium via kommunikationsverktyget Zoom:  

 

“Man blir mycket mindre bekräftad på något sätt. När man prata med någon i verkligheten så 

får man hela tiden små indikationer, kroppsspråk och hur någon kollar på en gör att man 

känner sig bekräftad. Det får man inte på samma sätt över Zoom. Det är mycket mer stelt och 

trist.” (Respondent B)  

 

Respondenten beskriver att han upplever att han inte får någon respons på Zoom vilket bidrar 

till att han känner sig osäker, vilket kan bero på att det är svårare för studenter att bilda en 
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gemensam definition av situationen. I ett framträdande, som exempelvis på ett seminarium, 

projicerar studenter medvetet eller omedvetet en definition av situationen, där deras 

jaguppfattning ingår som en viktig del. I vissa situationer kan händelser som inte är förenliga 

med definitionen av situationen inträffa, vilket kan leda till att pinsamma och obekväma 

situationer. Konsekvensen av detta kan bli att situationen kan upphöra att vara definierad, där 

de positioner som studenter tidigare har intagit visar sig vara ohållbara. Deltagarna kan även 

inse att det inte finns någon bestämd handlingslinje att följa, vilket får negativa konsekvenser 

då studenterna känner sig besvärade och nervösa (Goffman, 2014, s. 210). Seminarium som 

tidigare har ägt rum i en fysisk miljö har ingått i ett socialt system som skapats och 

upprätthållits i en välordnad social interaktion där individer är väl införstådda med hur man 

bekräftar andra och får bekräftelse tillbaka. Genom etablerandet av digital undervisningen har 

det sociala systemet som seminarium ingår i förändrats, vilket försvårar en gemensam 

definition av situationen mellan deltagarna och påverkar studenters agerande.  

 

Vidare i intervjun bekräftar han hur handlingslinjen har förändrats i relation till den digitala 

interaktionens begränsningar. Gester som indikerar att klasskamrater lyssnar och förstår 

upplevs gå förlorade eller är svåra att uppfatta i digital undervisning, vilket påverkar 

respondenten och interaktionen negativt. Enligt Mead (1976) bygger sociala interaktioner på 

utbytet av responser där individen hela tiden anpassar sitt handlande utefter den andres 

handling. Den enas handling kommer, genom hela interaktionen, påverka den andres 

handling och vice versa. När dessa responser, exempelvis bekräftande ord och ögonkontakt 

går förlorade, skapas störningar i interaktionen eftersom individerna har svårt att uppfatta den 

andres avsikter (Mead, 1976, s. 67 - 68).  

 

5.1.2 Svårare att arbeta som ett team  

Ett mönster som går att identifiera i materialet är att respondenterna upplever det som svårare 

att arbeta som ett team tillsammans med kurskamrater över Zoom. Samtidigt som aktören går 

in i sin specifika roll behöver hon samarbeta med sina gruppmedlemmar (Goffman, 2014, s. 

73). I ett fysiskt klassrum går det att avläsa små ledtrådar som indikerar att en gruppmedlem 

exempelvis är nervös eller stressad, vilket skapar förutsättningar för ett lyckat samarbete. 

Medlemmarna kan på så sätt hjälpa varandra för att rädda situationen. Dessa ledtrådar går 

inte att uppmärksamma på samma sätt i digital undervisning, vilket kan bidra till ett mer 

individualistiskt tänk. En respondent beskriver detta genom följande citat:  
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“Det går ju inte att se om någon är nervös. Till exempel nu, om jag sitter och pillar med saker, 

det kan ju inte du se, om jag är nervös och i så fall hjälpa mig.” (Respondent B) 

 

Avsaknaden av teamkänsla över Zoom kan eventuellt vara en bidragande faktor till varför 

många av respondenterna uppger att känslan av gemenskap och samhörighet har påverkats 

negativt. Många uppger även att det blir svårare att etablera relationer över Zoom, vilket kan 

diskuteras utifrån en mängd olika faktorer. En av dessa faktorer är att Zoom-miljön uppfattas 

leda till ett mer individualistiskt klimat. Många uppger att de tycker att det är svårare att 

bjuda in andra studenter till diskussioner över Zoom än vad det är i verkligheten, samtidigt 

som de uppger att de inte känner samma typ av ansvar för att skapa meningsfulla 

interaktioner.  

 

“Jag tycker att det var mycket enklare att känna samhörighet i klassen när man hade fysiska 

föreläsningar, för då kan man prata med dom man inte pratar med vanligtvis, under rasterna 

och innan och efter föreläsningen. (..) det är ju verkligen mer splittrat nu, att man håller sig i 

sina grupper som man brukar umgås med, (...). Vi är en klass, men man känner inte att vi alla 

här är samlade tillsammans, vi läser PA, det är inte alls på samma sätt.” (Respondent L)  

 

När en grupp studenter samarbetar i framställningen av specifika rutiner, förutsätter det att 

dessa individer har en gemensam definition av situationen (Goffman, 2014). Dessa rutiner 

utgår vanligtvis från universitets normer som ligger inom den fysiska miljön. I samband med 

övergången från fysiska studier till digital undervisning behöver studenter bilda en ny 

gemensam definition av situationen med andra spelregler än de förutbestämda. Den digitala 

undervisningen har därmed satt definitionen av situationen i gungning, något som leder till 

omförhandling och skapar nya förutsättningar för social interaktion, vilket försvårar 

möjligheten för studenter att tillsammans bilda en gemensam definition av situationen. 

Avsaknaden av en bestämd handlingslinje, bestående av tydliga normer, kan leda till att 

studenter blir mindre engagerade och mer individualistiska då det ställs lägre krav på 

interaktion i de moment som äger rum i sammanhanget. Studenter känner därmed inte lika 

stort socialt ansvar gentemot sina teammedlemmar, vilket synliggörs i följande citat:   

 

“Jag är där och jag är aktiv men jag känner inte att det ger mig lika mycket och därför 

anstränger jag mig inte på samma nivå.” (Respondent F)  
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Det går att tolka respondentens svar som att hon inte engagerar sig för att få teamarbetet att 

fungera. Denna inställning styrks i ett flertal intervjuer och bekräftar det individualistiska 

klimatet på Zoom. Det individualistiska klimatet exemplifieras tydligt i citatet ovan där 

respondenten förklarar att hennes inställning beror på att de sociala interaktionerna inte ger 

henne lika mycket, jämfört med i ett fysiskt klassrum. Detta kan tänkas vara en konsekvens 

av att respondenten upplever att hon inte får någon respons av de övriga teammedlemmarna 

som ingår i sammanhanget och att hon därav känner sig omotiverad att anstränga sig mer än 

vad som behövs för att hålla igång interaktionen. Ytterligare en orsak till hennes inställning 

kan bero på att hon känner en låg tillfredsställelse i självidentifiering av jaget i dessa 

situationer. Jaget förverkligas i förhållande till andra, genom att individer runt omkring oss 

erkänner de värden som vi önskar besitta. I olika typer av sociala konstellationer intar vi olika 

typer av positioner som hjälper oss människor till självidentifiering. I dessa situationer 

försöker vi finna något som ger oss en känsla av överlägsenhet, då det är en del i att uppnå en 

tillfredsställd känsla av självidentifiering (Mead, 1976, s. 151 - 152). Relationen mellan 

självidentifiering och de begränsningar som tidigare har uttryckts i detta avsnitt, gällande 

försämrade förutsättningar för att ge och ta emot responser kan förklaras vara en av orsakerna 

till att samarbetet försvåras. En viktig del av de sociala interaktionerna som en individ ingår i 

är att ska skapa en tillfredsställd känsla hos jaget som leder till självidentifiering. När detta 

försvåras finns det mindre engagemang hos individer att ingå i ett team eller att anstränga sig 

i sociala interaktioner.   

 

5.2 Tekniska aspekter skapar möjligheter och hinder för interaktioner 

De sociala interaktionerna påverkas även av tekniska aspekter, som exempelvis dålig 

internetanslutning eftersom det kan orsaka fördröjningar i kommunikationen. Hanteringen av 

funktioner som mute/unmute och kamerafunktionen påverkar interaktionerna som sker i 

universitetssammanhanget. Dessa funktioner kan leda till att studenter tappar masken och 

faller ur sin roll som just student. I sådana situationer riskerar det inte bara att bli pinsamt, 

utan en student kan även riskera att få ett misskrediterande rykte (Goffman, 2014, s. 211). 

Detta kan påverka studenters inställning till att ingå i fortsatta interaktioner då det kan finnas 

en rädsla för att göra bort sig igen.  

 

En viktig aspekt att ta upp i relation till funktionerna mute/unmute samt kameran är hur dessa 

funktioner kan användas för att göra sig själv aktiv samt inaktiv i interaktioner. Denna 
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valmöjlighet finns inte på samma sätt i ett klassrum. Även om en individ väljer att inte delta i 

en diskussion är det omöjligt att göra sig själv osynlig. Studenten är därmed fortfarande en 

del av sammanhanget. Användandet av dessa funktioner kan förstås som ett socialt strategiskt 

medel där många studenter enbart gör sig synliga på deras egna villkor, förutsatt att inga 

andra krav ställs. Några respondenter medger att de inte är lika närvarande i interaktionerna 

efter att de har bidragit i en diskussion och “gjort sitt” samt att Zooms verktyg fyller en viktig 

funktion för att kunna utöva denna strategi. Nedan beskriver en respondent en sådan 

situation:  

 

“Men idag kände jag att nu när jag har sagt mitt och när jag har deltagit så har jag gjort mitt. 

Då kunde jag lämna lite åt de andra så då satte jag mig med mobilen och (...) kolla runt 

Facebook och Instagram (...).” (Respondent H) 

 

Funktionen mute/unmute gör det möjligt för studenter att själva välja när de ska höras eller 

inte höras. En respondent beskriver hur han upplever att man “försvinner” när man stänger av 

mikrofonen eller kameran. 

 

“Ibland försvinner man ju, särskilt om man stänger av alla funktioner, mutar sig själv och 

videon och så.” (Respondent H) 

 

Det mest vanliga är att de flesta har sitt ljud avstängt tills att de vill säga något. Några av 

respondenterna menar att detta leder till ett extra moment när man ska säga något då valet att 

trycka på unmute gör att de tänker till en extra gång, vilket ibland bidrar till att de avstår att 

prata.  Det går att likställa och diskutera detta extramoment i relation till hur det fungerar att 

räcka upp handen i ett klassrum, vilket är ett symboliskt tecken för att prata och uppfattas 

oftast omgående av omgivningen. Om en individ har tagit beslutet att räcka upp handen är det 

oftast försent att dra initiativet tillbaka. Har individen då glömt vad hon ska säga kan det leda 

till att hon tappar masken. En individ uppfattar rent generellt detta som en pinsam situation 

och sänder ut detta via både symboliska- samt icke-symboliska uttryck, vilket omgivningen 

speglar sig i och känner en motsvarande känsla. Situationen blir därmed spänd. I den fysiska 

miljön finns det större förutsättningar för en klass att arbeta som ett team då respondenterna 

uppger att gruppkänslan är starkare i de fysiska sammanhangen, vilket ökar chansen för att 

någon i teamet ska rädda situationen. Funktionen mute/unmute är inte lika lätt att 

uppmärksamma för omgivningen som den uppsträckta handen och momenten skiljer sig 
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därav åt, vilket bidrar till att det är lättare att ångra valet att trycka unmute utan att någon har 

uppmärksammat det. Ytterligare en aspekt av hur dessa funktioner fungerar och får 

konsekvenser för de sociala interaktionerna är att det är svårt att uppfatta vilka eller hur 

många det är som vill prata då det inte är möjligt att uppfatta det på samma sätt som i det 

fysiska rummet, vilket leder till att ett fåtal personer tar plats och inte uppfattar att de bör 

lämna utrymme så att fler ges möjlighet att prata.  

 

Något annat som framkommer i intervjuerna är att en del av respondenterna inte litar på de 

tekniska funktionerna, vilket gör att de regelbundet tittar så att allt är avstängt. Detta är ett 

moment som kan upplevas stressande, vilket stjäl fokus från interaktionerna. En respondent 

tejpar för sin kamera direkt när en föreläsning är slut då hon inte litar på funktionen, vilket 

tyder på att respondenten känner sig övervakad i sitt hem även när undervisningen är 

avslutad. Detta kan diskuteras utifrån Goffmans (2014) begrepp främre- och bakre regioner 

och hur de olika regionerna smälter samman.  

 

“Jag är väldigt noga med att se till att jag har stängt av allting och så fort en föreläsning är 

över tejpar jag för kameran (..), man blir nojig att något ska vara igång.” (Respondent B) 

 

Hennes känsla kan bero på att det finns en underliggande rädsla för att någon ska se den 

bakre regionen där hon klätt av sig sin roll som student. Om detta skulle inträffa skulle det 

kunna leda till en situation där hon tappar masken, något som kan påverka nästkommande 

interaktioner med kurskamrater och deras bild av henne. Det skulle exempelvis kunna leda 

till en känsla av underlägsenhet i relation till hennes självidentifiering. Resultatet tyder på att 

tekniska aspekter framkallar olika känslor, som exempelvis en rädsla att falla ur sin roll som 

student.  

 

5.3 Universitetet tappar sin rumsliga kontext 

I det insamlade materialet finner vi beskrivningar kring svårigheter med att hem och skola är 

i samma miljö. Gränserna blir tvetydiga och påverkar studenters interaktioner negativt. En 

respondent beskriver att de förberedelser som ingår i hennes rutiner när hon ska till 

universitetet leder till en form av studieritual som försätter henne i en viss känsla och bidrar 

till en mer positiv inställning kring studierna och de tillhörande interaktionerna, och menar att 

detta är något som inte uppnås i det digitala formatet. När universitetet tappar sin rumsliga 

kontext leder det även till att nya handlingsmönster skapas, vilket gör att studenter 
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omdefinierar varandras handlingar utifrån en tolkningsprocess. Den digitala undervisningen 

bidrar därmed till förändringar i studenters sociala interaktioner.  

 

Att universitetet tappar sin rumsliga kontext för med sig vissa konsekvenser. Bland annat 

uppger en av respondenterna att han känner sig mycket mer övervakad i sitt hem och att det 

skapar en jobbig känsla i och med att han upplever att det förstör hans hemmiljö. 

Respondenten reflekterar även kring att sitt hem filmas och beskriver att det känns väldigt 

exponerande. Detta går att koppla samman med Goffmans begrepp främre- och bakre 

regioner (2014, s. 108 – 109). I de bakre regionerna kan vi ta av oss den expressiva masken, 

där är vi inte observerade av andras ögon eftersom publiken inte finns där. Regionen är ofta 

avskild från direkt interaktion. I den främre regionen intar vi en roll och agerar enligt dess 

förväntningar i interaktion med andra. Respondenterna upplever att gränsen mellan hem och 

skola har suddats ut, i och med att dessa två sammanhang äger rum inom samma miljö. 

Skillnaderna mellan de bakre- och främre regionerna förlorar dess kontraster, vilket även 

bidrar till att det är lättare att tappa masken och falla ur sin roll som student. Den miljö som 

studenter befinner sig i påverkar studenters fokus och närvaro vilket kan påverka de sociala 

interaktionerna som studenten ingår i. En individs olika roller, som exempelvis att vara både 

mamma och student blir mer tydliga när individen byter miljö då det skapar förutsättningar 

för att koppla på och av olika sociala roller.  

 

“När man åker upp till Campus (...) är man en annan person, man är inte mamma utan man 

kommer dit och är människa, en student, kompis och kursare och är i en neutral miljö än 

hemma i sin hemmiljö hela tiden.” (Respondent C) 

 

Respondenten menar att miljön ingriper olika roller men att hon har svårt att särskilja dessa 

när hon inte byter miljö. Goffman (2014) menar att individer besitter olika sociala roller som 

aktören använder sig av baseras på det sociala tillfället och dess närvarande publik (s. 23). 

Dessa sociala roller kan ses som masker som aktören intar i olika situationer för att leva upp 

till de förväntningar som ställs i sammanhanget. Majoriteten av respondenterna uppger att det 

är lätt att förväxla roller eller vara alla samtidigt när man befinner sig på en och samma plats 

hela tiden. Detta leder till förvirring och missgynnar den sociala interaktionen. 
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5.4 Begränsningar och nya möjligheter för framställningen av jaget  

Undersökningens andra frågeställning syftar till att närmare undersöka vilka möjligheter och 

hinder studenter upplever i att uttrycka sin identitet på Zoom i samspel med klasskompisar. 

När kodningen var genomförd kunde vi finna att Zoom både begränsar och skapar nya 

möjligheter för studenter att framställa sin identitet. Något som tydligt framgår i materialet är 

att respondenter upplever det som utmanande att vara sig själva. En anledning till detta kan 

återigen vara att kroppsspråk och ledtrådar från klasskamrater till viss del går förlorade över 

Zoom, vilket gör att studenter finner svårigheter i att agera på ett sätt som speglar publikens 

förväntningar. I och med detta uppstår en osäkerhet i vilken social roll som ska intas, vilket i 

sin tur hindrar studentens agerande då agerandet styrs utifrån de responser vi får av 

omgivningen. Detta är även något som har diskuterats i temat kommunikationen förändras på 

Zoom. Studenter använder därav nya sätt att uttrycka sin identitet på, vilket de tekniska 

möjligheterna öppnar upp för. Dessa tillvägagångssätt presenteras i följande undertema.  

 

5.4.1 Bakgrunden - en till dimension av jaget  

Ett flertal respondenter använder miljön bakom sig som ett strategiskt medel för att säga 

något om dem själva, därmed blir bakgrunden ytterligare en dimension av jaget. 

Respondenterna uppger att de reflekterar mycket över hur de framställer sig själva över Zoom 

genom sin bild, för att skapa ett visst intryck av dem själva i klasskamraternas ögon. En av 

respondenterna menar att alla objekt i hennes hem blir ledtrådar för omgivningen att ta del av, 

som ska representera henne som person. Hon brukar därmed medvetet iscensätta sin 

bakgrund genom att ställa krukor bakom sig för att skicka ut signaler till klassen att hon är på 

ett visst sätt. Likaså väljer hon även bort vissa platser i hemmet, exempelvis sovrummet, för 

att undvika att klasskamraterna ska uppfatta henne som en “slapp” person. Detta visar att 

respondenten förknippar specifika objekt med personliga egenskaper som är mindre 

gynnsamma utifrån klassens normer. Dessa utsagor kan kopplas till Goffmans 

intrycksstyrning, det vill säga att individen styr den uppfattning som omgivningen ska få om 

personen, på olika sätt (Goffman, 2014).  

 

“Jag vill att min bakgrund ska representera mig som person, på något sätt. Om jag visar min 

säng kommer dom tro att jag är en slapp person som inte bryr mig, så då sätter jag mig vid 

fönstret istället, och så ställer jag fram krukor.” (Respondent D) 
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Vidare uppger samma respondent att hon ständigt söker efter något i klasskamraternas 

bakgrund som representerar dem som personer. Miljön och alla objekt i deras hemmiljö blir 

ett sätt för respondenten att minnas vem som är vem. Respondenten tar upp ett exempel på 

detta där hon, i början av terminen, uppfattat en klasskamrat som en typisk postmodernist. 

Detta bekräftades när respondenten senare i kursen, fick syn på second hand-inredning och 

vintage-kläder i klasskamratens bakgrund. Objekten kan ses som upplysningar som gör det 

möjligt för respondenten att placera individen ifråga.  

 

”Det finns en person i klassen, som pratar på ett speciellt sätt, så jag tänkte ”hon är säkert är 

postmodernist” och så kollade jag på hennes bakgrund. Då är det fullt med konst- och 

secondhandsaker. Sakerna och miljön blir som en representation av henne.” (Respondent D) 

 

Goffman (2014, s. 11) menar att individen, i mötet med andra, ständigt söker efter 

upplysningar hos omgivningen för att kunna definiera situationen. Dessa upplysningar gör att 

individen får kännedom om sin omgivning, och därmed vet vad hon ska förvänta sig av 

personen ifråga. Respondenten tillskriver dessa objekt en viss mening, vilket bidrar till att 

hon får förutfattade tankar om personen som äger dessa objekt, vilket kan påverka sättet hon 

bemöter denna individ på.  

 

En annan respondent uppger en önskan om att iscensätta sin bakgrund för att skapa ett intryck 

av att hon är smart. Denna önskan grundar sig i att hon jämför sin egen hemmiljö med andras. 

Hon berättar att många klasskompisar väljer att sätta sig på fina platser i hemmet samt att 

majoriteten av lärarna har en bokhylla bakom sig med böcker.  

 

“Jag önskar att jag hade en bokhylla bakom med mig massor av böcker så att jag såg smart ut. 

Jag tittar också på hur andra har det och jag märker ju att vissa väljer fina platser i sitt hem 

och sådär. Sen har jag märkt att majoriteten av lärarna har någon slags bokhylla bakom sig 

med massor av böcker.” (Respondent S) 

 

Den digitala undervisningen försvårar möjligheten att uppfatta andras värderingar om oss, 

vilket får betydelse för sättet vi ser på oss själva och hur vi utifrån det agerar. Temat och 

respondenternas beskrivningar går att koppla till Goffmans (2014) begrepp inramning och 

personlig fasad. En annan respondent beskriver bland annat:  
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“Sen har jag faktiskt, för skojs skull, satt en bakgrund, när jag pratar, så det ser ut som att jag 

sitter på en bergstopp (skratt).” (Respondent B) 

 

Inramningen kan sägas öka möjligheten för studenten att framställa sig själv på, exempelvis 

genom val av bakgrundsbild eller vart i hemmet studenten placerar sig. Detta tyder återigen 

på att de digitala undervisningssammanhangen för med sig både begränsningar och 

möjligheter. Denna möjlighet finns inte på samma sätt i de fysiska 

undervisningssammanhangen. Samtidigt finns det motstridigheter i detta då respondenternas 

beskrivningar och vår kodning indikerar att den sociala rollen begränsas, till exempel när det 

blir svårt att uppfatta andras värderingar då den roll som en individ spelar är anpassad till de 

roller som spelas av de andra närvarande individerna, samtidigt som de också utgör publiken 

(Goffman, 2014, s. 9). 

 

5.4.2 Ökad självmedvetenhet  

Majoriteten av respondenterna uppger en ökad självmedvetenhet, kopplat till att se sig själva 

på skärmen samtidigt som de deltar i en diskussion. Fokus och medvetenhet kring 

framställningen av sig själv leder till att studenter tappar fokus från själva interaktionen med 

kursare. Vissa studenter kan tänkas inta ceremoniella roller, vilket innebär att de lägger mer 

fokus på själva framträdandet än den undervisningsaktivitet som de deltar i. Detta beror på att 

de individer som intar denna typ av roll är mer intresserade av det intryck som de sänder ut 

(Goffman, 2014, s. 94). Den ceremoniella rollen kan tänkas utvecklas och förstärkas när 

studenter hela tiden ser sin egen spegelbild på datorskärmen, förutsatt att de har kameran på, 

samtidigt som de interagerar med andra. Det digitala undervisningsformatet försvårar 

dessutom möjligheten att uppfatta och tolka andra studenters tankar om en, vilket leder till att 

det uppstår reflektioner kring ens beteende och utseende. Detta synliggörs med följande citat:  

 

“Jag känner mig mer medveten om mitt utseende när jag sitter på Zoom. Det är en grej jag 

tycker är jobbigt, för det känns som att, det är ju en bild av mig, och jag tycker inte att den 

reflekterar hur jag ser ut i verkligheten.” (Respondent B) 

 

När studenten ser sig själv på skärmen finns det risk att han i sitt uppträdande blir övertygad 

om att det han ser på skärmen är det enda sanna verklighetsintrycket och därmed blir han sin 

egen publik. Goffman (2014) menar att en individ genom detta blir den agerande, samtidigt 

som han observerar sitt agerande. Genom detta införlivar han publikens normer och försöker 
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dölja vad han föreställer sig att publiken kan tänkas tycka är oförenligt med dessa normer. 

Till slut kommer han att tro på det framträdande som han gör så pass mycket att han tränger 

bort vissa av sina egenskaper, vilket till slut kan göra honom främmande för sig själv 

(Goffman, 2014, s. 76). Denna process kan förklara den ökade självmedvetenheten i digital 

undervisning. 

 

Den ökade självmedveten kan även kopplas till Cooleys spegeljaget. Hur studenter tror att 

publiken uppfattar dem kommer påverka hur de uppfattar sig själva (Cooley, 1983). Att göra 

ett bra intryck på sin publik och förmedla en bild som stämmer överens med hur man vill att 

andra ska uppfatta sig själv hamnar i stort fokus vilket leder till att studenter brister i närvaron 

och i samspelet med klasskamrater. Det blir svårt för studenten att tolka sig själv i publikens 

ögon då responser går förlorade i större utsträckning. Ett flertal respondenter uppger att de 

inte känner sig bekräftade av omgivningen över Zoom, då små indikationer från 

klasskompisar inte nås fram på samma sätt som i fysisk undervisning. Avsaknaden av dessa 

indikationer kan möjligtvis vara en bidragande faktor till varför många respondenter blir mer 

självkritiska: det är svårt att uppfatta om man är på rätt spår eller inte. Ett flertal respondenter 

uppger därav att de väljer att stänga av kameran för att skydda sig själva från obehagliga och 

självkritiska tankar. Detta går att tolka som en strategi som de använder sig av för att bli mer 

bekväma och närvarande i samtalen. 

 

5.4.3 Anonymitet kontra intimitet  

Det går att finna en intressant motsägelse i materialet då det framkommer att det digitala 

klimatet på Zoom bidrar till att studenter känner att de blir mer anonyma, samtidigt som de 

ibland upplever att de delar med sig av sig själva på ett mer intimt sätt. Utifrån en aspekt 

uttrycker ett flertal respondenter att de känner sig mer anonyma över Zoom eftersom de sitter 

bakom en skärm. Från den ena sekunden till den andra kan de stänga av kameran och micken, 

och bli “osynliga”. När kameran är på upplever respondenterna å andra sidan att det blir mer 

intimt, i jämförelse med i ett fysiskt klassrum, eftersom omgivningen får ta del av deras 

privatliv på ett helt nytt sätt. Nedanför presenteras två citat, från samma respondent, som 

visar dubbeltydigheten i studentens upplevelse.  

 

“På något sätt blir det ju väldigt personligt över Zoom, om man tänker innan Corona, när man 

var i skolan som vanligt, då såg man ju aldrig en annan klasskamrats hem, det var ju inte så 
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personligt, nu ser vi liksom våra professorers hem, och deras bilder på deras väggar på deras 

familjer och barn. I fysisk undervisning blir man mer som en i mängden.” 

 

…”Men man är ju också mer anonym över Zoom, för man kan ju ha sin kamera avstängd 

under hela föreläsningen och inte prata och synas, medan på vanliga föreläsningar så syns ju 

alla studenter framför läraren, men inte som enskilda ploppande individer med deras namn 

på.” (Respondent G) 

 

Respondenten upplever det som märkligt att få ta del av lärarens hemmiljö, hon berättar 

bland annat att läraren brukar ha bilder på hans barn i bakgrunden. Objekten hon ser i 

lärarens och klasskamraternas bakgrund blir ledtrådar som gör att hon drar slutsatser om dem 

som personer, på ett helt nytt sätt som hon inte kan göra i ett fysiskt klassrum. Utsagor som 

rör detta undertema går att koppla till Goffmans (2014) främre- och bakre regioner. I början 

av analysdelen konstaterar vi att gränserna för vad som är främre- och bakre regionen är 

svåra att skilja på över Zoom. Studentens framträdande sker nu i den typiska bakre regionen, 

hemmet, vilket kan vara en bidragande faktor till varför respondenterna uppger att digitala 

träffar skapar en intim känsla. En övervägande majoritet tar upp exempel på pinsamma och 

obekväma situationer som har uppstått över Zoom, vilket visar hur digitala möten tenderar att 

bli intima snarare än anonyma, eftersom de sker i den bakre regionen. Nedanför visas ett citat 

som synliggör detta:  

 

“Jag har en klasskompis som hade en spegel bakom sig på ett Zoom-möte, vilket gjorde att 

man såg att han satt i bara kalsonger och en tisha liksom, då får man ju påminna personen. 

Det är inget som jag uppfattade som provocerande, utan något som jag bara log lite åt.” 

(Respondent F)  

 

5.5 Faktorer som skapar bättre förutsättningar för positiv upplevelse av interaktion  

Detta tema handlar om faktorer som skapar bättre förutsättningar för positiv upplevelse av 

interaktion. Ett antagande vi kan göra utifrån materialet är att sociala interaktioner i digital 

undervisning mellan studenter generellt sett förändras och påverkas negativt. Dock finns det 

aspekter som faktiskt kan gynna interaktionerna.  

 

Trots att respondenterna uppger att kamerafunktionen bidrar till att de blir mer självmedvetna 

nämner samtliga respondenter att läraren borde ställa krav på att studenter ska ha kameran på. 
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Detta kan enligt respondenterna påverka interaktionerna med klasskamrater positivt. Fördelar 

med att ha kameran på är enligt respondenterna många. Framför allt gör det att 

respondenterna känner sig mer bekräftade eftersom de får tillgång till små indikationer som 

indikerar att klasskompisar lyssnar aktivt och inte gör något annat. Det gör också att det är 

lättare att känna av gruppen. Att se varandra gynnar diskussionerna enormt, menar 

majoriteten av respondenterna. Detta går att koppla till Meads (1976) idéer om betydelsen av 

icke-verbala gester. När studenter inte ser varandra går kroppsliga gester förlorade vilket 

skapar störningar i interaktionerna. Kommunikationen förstärks av att ha kameran på, 

eftersom dessa gester går att förmedla och ta emot i större utsträckning.  

 

Ett annat mönster vi finner i materialet är att respondenterna uttrycker att de tar mindre plats i 

den digitala undervisningen, jämfört med i ett fysiskt klassrum. Detta nämns specifikt i 

anslutning till digitala träffar i helklass. När läraren däremot delar in studenter i mindre 

grupper, det vill säga i Breakout rooms, känner respondenterna sig mer bekväma med att ta 

plats och vara delaktiga i diskussioner. Respondenterna känner då ett större socialt ansvar att 

hålla igång diskussioner. I mindre grupper har studenter inte samma möjlighet att vara 

anonyma, utan studenten behöver ta mer initiativ. Breakout rooms nämns i positiv 

bemärkelse, av alla respondenter. Gruppindelningen kan ha betydelse för teamkänslan, 

eftersom att dessa indelningar oftast sker i anslutning till en tillhörande uppgift. Studenterna 

har därmed en handlingslinje att följa, vilket gör att de vet vad som förväntas av dem. 

Studenterna framträder då med en större övertygelse om att det som de bidrar med speglar 

teamets och publikens förväntningar.  

 

Att som lärare skapa ett öppet klimat för diskussion gynnar interaktionerna, menar 

respondenterna. Det kan handla om att läraren fördelar ordet mellan studenterna och bjuder in 

de studenter som vanligtvis inte deltar i diskussioner. Att koppla in något personligt i 

undervisningen, som exempelvis att alla ska berätta något om sig själva eller vad de lärt sig 

under föreläsningen, kan göra studenter blir mer delaktiga. Detta kan ses som en positiv 

konsekvens av att studenterna får en chans att uttrycka sin identitet och då erbjuds att visa 

upp en mer personlig del av sig själva.  
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6.0 Avslutande diskussion  

I det sista kapitlet summeras undersökningens resultat med målet att besvara studiens 

frågeställningar. Vidare redogörs och diskuteras undersökningens resultat kopplat till tidigare 

forskning, teori och metod. Kapitlet avslutas med en slutsats samt förslag till vidare 

forskning.  

 

6.1 Summering 

Uppsatsen har syftat till att närmare undersöka hur universitetsstudenter upplever att sociala 

interaktioner med kurskamrater påverkas och förändras i digital undervisning samt vilka 

möjligheter och hinder studenter upplever finnas i att uttrycka sin identitet i det digitala 

sammanhanget. Med hjälp av en fördjupad kunskap kring detta kan resultatet för studien 

bidra med underlag som skapar bättre förutsättningar för social interaktion i digital 

undervisning. Studien har utgått ifrån dessa två frågeställningar: “Hur upplever studenter att 

sociala interaktioner med kurskamrater förändras och påverkas i digital undervisning över 

Zoom?” och  “Vilka möjligheter och hinder finns för studenter att uttrycka sin identitet i 

digital undervisning över Zoom?”. 

 

Resultatet visar att sociala interaktioner mellan studenter, i digital undervisning, framför allt 

förändras och påverkas i negativ riktning. Anledningen till detta är framför allt på grund av 

att kommunikationen förändras då kroppsspråket till stor del går förlorat över Zoom. När 

människan interagerar med andra människor ansikte mot ansikte har icke-verbala gester en 

betydande roll för hur människor uppfattar och förstår andras avsikter. Dessa gester 

symboliserar ofta något annat än det människor uttrycker verbalt genom språket, vilket 

studenter går miste om över Zoom. Konsekvenserna av detta blir att studenter känner sig 

mindre bekräftade. Det blir även svårare att fånga upp gruppen samt veta om man är på rätt 

spår eller inte. Studenters lösning på detta är att lärare bör ställa högre krav på att kameran 

ska vara på under föreläsningar och seminarium, då detta skapar bättre förutsättningar för 

social interaktion.  
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En annan slutsats som besvarar den första frågeställningen, är att studenter finner svårigheter 

med att arbeta som ett team över Zoom. Zoom bidrar till ett individualistiskt klimat snarare 

än en gruppkänsla mellan studenter. En anledning till detta är att det är svårt att bilda sig en 

gemensam definition av situationen. Avsaknaden av det fysiska rummet kan förstås som den 

största orsaken till att dessa normer och regler omförhandlas, vilket leder till att studenter 

försätts i ett nytt socialt sammanhang med kurskamrater. I och med detta blir det svårt att veta 

vad som förväntas av varje enskild student, vilket i sin tur leder till att studenter får en 

oengagerad inställning till de sociala interaktionerna. Det bidrar även till att studenter är 

mindre närvarande och delaktiga i diskussionerna. En lösning på detta är, enligt studenterna, 

att bli indelade i Breakout rooms. På så sätt tar studenter mer socialt ansvar i att hålla igång 

diskussioner.  

 

Svaret på den andra frågeställningen blir följaktligen att Zoom-miljön både skapar 

begränsningar och nya möjligheter för studenter gällande hur de kan uttrycka sin identitet. 

Något som tydligt framgår i materialet är att respondenterna upplever det som utmanande att 

vara sig själva och uttrycka sin identitet. Detta kan förklaras utifrån att responser från 

omgivningen går förlorade, vilket gör att studenter finner svårigheter att agera på ett sätt som 

speglar omgivningens förväntningar. Detta gör att de känner sig mindre bekräftade och bidrar 

till en osäkerhet. Respondenterna uppger att de reflekterar mycket över hur de framställer sig 

själva över Zoom genom sin bild, för att skapa ett visst intryck av dem själva i 

klasskamraternas ögon. I relation till detta tillämpar studenter nya sätt att uttrycka sin 

identitet på, vilket möjliggörs med hjälp av tekniska funktioner. Dessa funktioner kan även 

utnyttjas för att styra sin egen delaktighet genom att vara aktiv samt inaktiv beroende på när 

studenter känner att de kan göra ett framträdande som representerar dem. Detta belyser även 

hur den digitala miljön kan uppfattas både som anonym och intim på en och samma gång. Ett 

flertal respondenter använder även den synliga miljön bakom sig som en strategi för att säga 

något om dem själva. Därmed blir bakgrunden ytterligare en dimension av jaget.  

 

Den digitala undervisningen försvårar möjligheten att uppfatta och tolka andra studenters 

tankar om en, vilket får betydelse för sättet som studenter ser på sig själva och utifrån det 

agerar. Majoriteten av respondenterna uppger en ökad självmedvetenhet som en konsekvens 

av den digitala miljön, kopplat till att se sig själva på skärmen samtidigt som de deltar i 

sociala interaktioner i undervisningen. Ett flertal respondenter uppger även att de väljer att 

stänga av kameran för att skydda sig själva från obehagliga och självkritiska tankar om sig 
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själv, vilket kan tolkas som en strategi som studenter tillämpar. Sett till den rumsliga 

dimensionen och de förutsättningar som den digitala miljön erbjuder menar många 

respondenter att de påverkas negativt av att ständigt ha sin skolmiljö närvarande i sin 

hemmiljö. Det negativa kring detta är främst att studenterna menar att de lättare förväxlar 

sina olika sociala roller och att de bär på en rädsla kring att falla ur sin roll som student under 

en pågående interaktion.  

 

Undersökningens teoretiska ramverk valdes innan insamlingen av det empiriska materialet, 

vilket innebär att teorierna delvis har styrt utformningen av själva studien. De teorier som 

används är Goffmans dramaturgiska perspektiv och Meads symbolinteraktionistiska teori. 

Dessa två huvudteorier testades och vidareutvecklades i analysen med hjälp av 

respondenternas utsagor. Teorierna har använts mer i sin helhet snarare än att vi valt ut några 

få specifika begrepp inom perspektiven, vilket har inneburit att vi försökt observera 

materialet med hjälp av symbolinteraktionistiska “glasögon”. Det går att diskutera om det 

eventuellt hade varit lämpligt att utgå ifrån ett färre antal begrepp utifrån de valda teorierna, 

på så sätt hade vi kunnat belysa fenomenet på ett mer inriktat och begränsat sätt. Dock har det 

breda helhetsperspektivet bidragit till en kunskapsinhämtning som gett oss en djup förståelse 

för fenomenet som studerats.  

 

De utvalda teorierna har möjliggjort att vi har kunnat fånga den komplexitet som finns för att 

förstå olika faktorer som påverkar sociala interaktioner, både utifrån ett grupp- och 

individperspektiv. I vissa delar av analysen har teorierna använts som ett komplement till 

varandra och i andra delar har vi sett hur de har förenats till en gemensam helhet. Detta har 

bland annat möjliggjort att vi har kunnat fånga in hur studenter framställer sig själva i relation 

till sin omgivning och hur social interaktion får en ny karaktär i digitala sammanhang. 

Baserat på de utvalda teorierna har vi utgått från de faktorer som dessa teorier pekar ut som 

betydelsefulla för jaget och sociala interaktioner. Fenomenet hade kunnat studeras med hjälp 

av andra socialpsykologiska teorier som pekar ut andra faktorer som betydelsefulla för 

fenomenet ifråga, vilket hade kunnat ge oss en annan förståelse.  
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6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

I följande del kommer undersökningens resultat att sättas i relation till tidigare forskning. 

Genom att studera resultaten i förhållande till väletablerad forskning kan vi bland annat finna 

samband mellan dessa, vilket kan stärka resultaten för denna studie.  

 

I motsats till tidigare forskning, som indikerar att det finns en hög nivå av tillfredsställelse 

hos studenter som studerar online (Haywood & Murty, 2018), uttrycker våra respondenter 

sammantaget en låg nivå av tillfredsställelse. Detta kan delvis bero på den rådande 

samhällssituationen i relation till social distansering och att många studenter lever relativt 

isolerat, därav har studenter högre behov samt förväntningar på den digitala undervisningen 

och de tillhörande interaktionerna. Skillnaderna i resultaten kan även bero på att denna 

undersökning och den tidigare forskningen har riktat in sig på olika syften och frågor utifrån 

detta tema, vilket givetvis påverkar vad studenterna svarar och vad utfallet blir. 

 

Den tidigare forskningen kring studenters samspel har även visat att det finns likheter kring 

den gruppgemenskap som uppstår online och den gruppgemenskap som uppstår i den fysiska 

undervisningen (Wellman & Gulia, 1999; Woods & Ebersole, 2003; Woods & Baker, 2004), 

vilket inte överensstämmer med resultaten som vi funnit utifrån det insamlade materialet för 

denna studie. Detta kan förklaras utifrån vad den tidigare forskningen säger, nämligen att det 

krävs specifika förutsättningar för uppnå interaktioner som motsvarar de interaktioner som 

sker ansikte mot ansikte, vilket eventuellt inte har lyckats utifrån vad respondenterna i denna 

studie svarar. Vår studie bekräftar snarare vad Wegge (2006) uttrycker i sin studie där han 

förhåller sig kritisk till att kommunikation via videokonferenser skulle kunna anses likvärdig 

som den interaktion som sker ansikte mot ansikte. Han menar att det finns tekniska 

begränsningar som påverkar studenter negativt samt att de fysiskt separerade rummen skapar 

utmaningar i interaktioner och kommunikation, vilket snarare stämmer överens med denna 

studies resultat. 

 

I Voigts studie (2009) undersöks individers uppfattning gällande positivt stödjande beteenden 

från andra. Liknande resultat framkommer i Haythornthwaites (et al, 2000) studie där 

interaktioner med andra studenter var nödvändiga för att bekräfta upplevelser och minska 

känslan av isolering vid Online-studier. För att upprätthålla en stödjande miljö, var studenter 

dock tvungna att anstränga sig mer än vid fysiska studier för att uppnå detta 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Haywood,+Jerry+L,+Jr/$N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Murty,+Komanduri+S/$N?accountid=14715
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(Haythornthwaites et al, 2000). Båda dessa resultat överensstämmer med utsagor i 

intervjuerna och med resultaten som framkommit i denna studie.  

 

I denna studie fann vi inget resultat som markant pekar ut synkront- eller asynkront lärande 

som det bästa sättet att undervisa på då det inte är en fråga som studien fokuserar på. Roseth, 

Saltarelli och Glass (2011) studie pekar ut att den asynkrona undervisningen förstärker ett 

individualistiskt tänk och minskar viljan att samarbeta. I relation till detta kan vi finna ett 

resultat i vår studie där en övervägande majoritet av intervjuerna pekar på att den digitala 

undervisningen, oavsett synkront eller asynkront lärande förstärker det individualistiska 

tänket och minskar viljan att samarbeta. Likt Vonderwells studie (2003) visar även vår studie 

att det finns upplevda svårigheter i att kommunicera och samarbeta med sina klasskamrater, 

vilket är ett övergripande tema som bekräftas gång på gång i denna studie.  

 

Koeber & Wright (2008) genomförde en studie där de undersökte vilken risk det eventuellt 

finns med att teknik kan komma att “koppla bort studenter” med kommunikationstekniker 

som videokonferenser. I studien pekas kommunikationssvårigheter ut som ett problem där 

begränsningar i att kommunicera med symboler för talat språk samt att skicka och ta emot 

fysiska gester uppgavs vara en stor anledning till detta. Studenter var även mindre engagerade 

och kände mindre närvaro. Dessa faktorer pekas ut som konsekvenser baserat på de tekniska 

förutsättningarna i den digitala undervisningen. Samtliga av dessa resultat överensstämmer 

med det insamlade materialet för denna studie.  

 

Att som student få möjlighet att uttrycka sin identitet i digital undervisning visar sig enligt 

den tidigare forskningen vara av stor betydelse för det sociala samspelet då det leder till att 

sociala interaktioner förstärks vilket bidrar till att mer meningsfulla diskussioner mellan 

studenter uppstår (Ke, Chavez, Causarano & Causarano, 2011). Detta bekräftas av denna 

studies respondenter. I en annan forskningsrapport (Harrison, 2016) pekar resultat på att 

studenter är mer villiga att delta i online-diskussioner när de får uttrycka sina befintliga 

identiteter och koppla ihop egna personliga erfarenheter med kursinnehållet, vilket är 

ytterligare en aspekt som lyfts fram som något gynnsamt för studenterna själva och de 

interaktioner som de ingår i. 

 

Wicklunds (1979) studie poängterar de negativa affektiva reaktionerna som kan uppkomma 

hos en individ som deltar i videokonferenser och ser sin egen bild på skärmen samtidigt som 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Wright,+David+W/$N?accountid=14715
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individen ifråga pratar. Att se sin egen spegelbild ökar självmedvetenheten, vilket medför att 

en person blir mer kritisk gentemot sig själv. Detta resultat korrelerar starkt med denna 

studies resultat och bekräftas i de utsagor som respondenterna delar med sig av då många 

studenter bekräftar en ökad självmedvetenhet vid distansstudier.  

 

6.3 Resultat i relation till metod 

I efterhand resonerar vi kring huruvida den deduktiva ansatsen som vi utgått ifrån har blivit 

så riktad som vi tänkt från början. Anledningen till att vi diskuterar detta är att koderna i sig 

inte är koder som baseras på begrepp från de valda teorier, dock är de kodade så att de har en 

grund i det socialpsykologiska ramverket. Vissa koder har lagts till och andra har tagits bort, 

därav resonerar vi kring gränserna mellan deduktiv och induktiv metodansats. En abduktiv 

ansats skulle eventuellt lämpa sig bättre för uppsatsen då detta innebär en växling mellan 

induktiv och deduktiv ansats genom processen.  

 

Eftersom vi själva är studenter på Uppsala universitet, och haft vår undervisning förlagd på 

Zoom under de senaste två terminerna, går det att diskutera kring hur den förförståelse vi har 

angående plattformen eventuellt kan ha påverkat resultatet i viss mån. Denna förförståelse går 

givetvis ej att förneka, men medvetenheten bidrar till att vi har försökt att hålla oss så 

neutrala som möjligt under intervjutillfällena. En positiv aspekt med detta är att vi 

förmodligen inte hade kunnat ställa rätt frågor till respondenterna utan denna förförståelse. 

Något som vi har reflekterat över under processen är att majoriteten av respondenterna 

beskrivit sig själva som utåtriktade, vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet i en viss 

riktning. Hade resultatet blivit annorlunda om vi intervjuat studenter som uppfattar sig själva 

som blyga och introverta? Ett möjligt resultat hade eventuellt kunnat vara att Zoom förenklar 

sociala interaktioner och bidrar till att dessa personer tar mer plats i digital undervisning. 

 

6.4 Slutsats 

Den digitala undervisningen har stora effekter på sociala interaktioner mellan studenter. 

Kommunikationen skiljer sig avsevärt och påverkar den enskilda studentens sätt att vara, 

vilket får konsekvenser för de sociala interaktionerna. När universiteten förlorar den rumsliga 

miljön förändras kontexten, vilket leder till att oskrivna regler omförhandlas och ger 

universitetsmiljön ett nytt sammanhang. Gränserna mellan studentlivet och privatlivet blir 

tvetydiga och de närliggande rollerna blir svåra att skilja åt. Det digitala sammanhanget kan 



42 

sägas bli mer intimt och anonymt på en och samma gång. Tekniska aspekter öppnar upp får 

både möjligheter och begränsningar för studenters förutsättningar för att ge uttryck för sin 

identitet. Den ökade självmedvetenheten som uppstår i relation till den tekniska funktionen 

video och de begränsningar som finns för att ta emot och ge bekräftelse gör studenter mycket 

självkritiska och osäkra.  

 

I denna studie har vi enbart valt att fokusera på studenters upplevelser av detta fenomen. I 

fortsatta studier skulle universitetslärares upplevelser kunna studeras, då många respondenter 

uppger att läraren har en betydelsefull roll för de interaktioner som sker inom dessa 

sammanhang. Vi tror att lärarrollen kan påverkas på samma sätt som studenter påverkas av de 

förutsättningar som finns i det digitala formatet gällande social interaktion och möjlighet att 

uttrycka sin identitet, därav skulle det vara intressant att få en inblick i lärares upplevelser av 

detta. 
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8. Bilagor  

 

8.1 Bilaga - Informationsbrev 

Uppsala Universitet,  

Sociologiska institutionen 

 

Vill du delta i en studie om studenters upplevelser av digital undervisning under covid-19?  

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Syftet med examensarbetet är att få en 

fördjupad förståelse kring hur studenter upplever att det sociala samspelet med kurskamrater 

har påverkats av den digitala undervisningen. Vi vill även undersöka hur det digitala 

undervisningssammanhanget eventuellt kan påverka studenters sätt att framställa sig själva 

och uttrycka sin personlighet. Dina upplevelser, tankar och reflektioner kring detta kan vara 

med och bidra till att skapa underlag som skapar bättre förutsättningar för social interaktion i 

digital undervisning.  

 

Studien riktar sig till studenter som studerar heltid på Uppsala universitet med erfarenhet av 

både fysisk och digital undervisning. Intervjuerna kommer att pågå fram till 23/11-20, därav 

är det bra om du som respondent har möjlighet att medverka i en intervju under denna 

tidsperiod. Vi är flexibla gällande tid och plats, och anpassar oss till när det passar dig för att 

genomföra intervjun. I och med rådande omständigheter i samhället kommer intervjuerna 

genomföras över Zoom. Intervjun förväntas pågå under ca 30-45 minuter och kommer att 

spelas in. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet förvaras digitalt och kommer att förvaras så att endast vi och vår 

handledare har tillgång till det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. 

Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en kandidatuppsats vid den 

Sociologiska institutionen. 

 

Önskar du delta i studien eller har frågor gällande studien vänlig kontakta någon av oss via 

mail via kontaktuppgifterna nedan. 

 

Uppsala den 6/11-2020 

 

Med vänliga hälsningar, 

Mikaela Ekstedt & Ebba Örner Lidberg 

Kontaktuppgifter:  

Mikaela.Ekstedt.5016@student.uu.se eller   

Ebba.Ornerlidberg.2461@student.uu.se 

 

Handledare: Doktorand Dominik Döllinger 
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8.2 Bilaga - Intervjuguide  
 

Huvudfrågor      

1. Vad studerar du?  

2. Berätta om hur dina studier är upplagda just nu?   

3. Hur upplever du att det fungerar att plugga på distans?   

4. Känner du någon eller några av dina kursare sedan innan och har träffat dem fysiskt?   

5. Hur förbereder du dig inför ett Zoom-möte/digital träff?  

6. Har du en speciell plats i hemmet som du sätter dig vid när det är dags för ett Zoom-

möte? Om ja; har du någon tanke med varför just den platsen?  

7. Använder du videofunktionen under digitala träffar? Varför/varför inte?  

8. Hur upplever du att det är att se dig själv på skärmen samtidigt som du deltar i 

undervisningen/pratar?   

9. Har du någon erfarenhet av att glömma bort mute/videofunktionen eller har du 

upplevt att någon kursare har glömt detta? Om ja; Hur har du och din omgivning 

reagerat på detta?  

10. Hur reflekterar du över att dina kurskamrater ser dig och ditt hem?   

11. På vilket sätt behöver du som student vara aktiv under digitala träffar?   

12. Finns det “störmoment” i din hemmiljö som du upplever påverkar din närvaro och 

studiero vid distansstudier?  

13. Upplever du att du är socialt närvarande i den digitala undervisningen?   

14. Hur upplever du att det fungerar att prata med kursare över zoom?   

15. Hur upplever du att det fungerar att delta i diskussioner över zoom, på till exempel 

seminarium?  

16. Hur tycker du att det fungerar att prata med dina kursare när ni blir indelade i 

Breakout rooms?   

17. Hur tycker du att känslan av samhörighet med kursare har påverkats av 

distansundervisning?   

18. Kan läraren på något sätt förbättra samspelet mellan studenter?  

19. Kan du beskriva vilken roll du tar på Zoom-seminarium? Ser du någon skillnad i 

vilken roll du tar nu kontra vid fysiska seminarier?   

20. Tycker du att dina kursare kan agera på något speciellt sätt, när du pratar, som bidrar 

till att du känner dig bekräftad? Om ja; hur?  
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Bilaga 8.3 - Kodningsschema pilotstudie 

 

Teman Citat 

Tema 1: Aspekter som 

försvårar samspelet mellan 

studenter på Zoom 

“själlösa”, “ingen respons”, “jobbigare att prata över 

Zoom”, “pratar ut i tomma intet”, “chansa på att man 

sagt rätt.  

Tema 2: Aspekter som kan 

främja samspelet mellan 

studenter på Zoom 

“måste ha kameran på”, “måste prata lite”, “alla får en 

egen uppgift”, “alla får presentera en del”, “gjort att 

alla pratar lite och har kameran på”.  

Tema 3: Framställningen av 

jaget påverkas i det digitala 

undervisningssammanhanget 

“mycket mindre bekräftad”, “saknar små 

indikationer”, “kroppsspråk och hur någon kollar på 

en gör att man känner sig bekräftad”, “stelt”, “satt en 

bakgrund när jag pratar så att det ser ut som att jag 

sitter på en bergstopp”, “inte alls samma möjlighet att 

vara rolig och uttrycka min personlighet”, “mer 

medveten om mitt utseende, känner mig mycket mer 

iakttagen”, “jag får sämre fokus”.  

Tema 4: Universitet tappar sin 

rumsliga kontext 

“mer övervakad i sitt hem”, “förstör min hemmiljö, 

det är ju min fristad”, “hemmiljön och skolmiljön 

smälter ihop totalt”, “väldigt exponerande”.  

 

 

8.4 Bilaga - Fördelning av arbete  

Vi har arbetat tillsammans via Zoom dagligen under hela processen och i alla delar. Löpande 

diskussioner har lett fram uppsatsens innehåll. Vi har dock delat upp vem som skrivit vad i 

vissa delar för att underlätta och effektivisera processen men sedan bearbetat och 

vidareutvecklat dessa delar gemensamt.   

 

Skriv under nedan:  

Ort, datum   Ort, datum 

Uppsala, 02-01-2020   Uppsala, 02-01-2020  

Författare 1:    Författare 2: 

Ebba Örner Lidberg  Mikaela Ekstedt  

 

 

 

 

 


