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ABSTRACT 

This study aims to contribute to the study field about social interactions and remote studying 

by researching how professors and students at Uppsala University have experienced remote 

studying during the Covid-19 pandemic. Using a conventional content analysis the authors 

tried to answer how teachers and students at Uppsala University experienced the transition to 

remote studying, which social roles and norms that exist in the university context and how the 

social roles and norms have been affected by the transition to digital interaction. Interviews 

with students and teachers at different faculties were conducted and analyzed. The results 

were that different social roles and norms do exist, for example the active and the more 

passive student and the entertaining teacher. The identified norms were the effectiveness 

norm, the appearance norm and the intelligence norm. Both the social roles and the norms 

were still noticeable during remote studies but the different social setting strengthened the 

effectiveness and intelligence norm, and weakened the conformity for the appearance norm. 

The social roles were affected in different ways, but mainly in reducing the social part of the 

student role, and the teacher role was affected mainly by having them change their way of 

teaching. The interviewed students and teachers showed different opinions about remote 

studying, some were more positive due to the increased work effectiveness and some were 

more negative due to the lack of social life.  

 

Key words: Covid-19, remote studies, social interaction, social roles, norms.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund  

Skolan och utbildningsväsendet har alltid spelat en stor och viktig roll i samhället. Genom 

undervisningen formas den yngre generationen. Utbildningslokalerna är inte bara en sfär för 

utbildning och förvärvande av sakkunskaper, den är även en viktig plats för den sekundära 

socialiseringen. Utbildningslokalerna är en plattform för social aktivitet. En plats för 

interaktion sinsemellan studenter, lärare, klasskamrater och kollegor. Även i högre utbildning 

spelar den sociala interaktionen roll. Universitetet blir en plats där studenter både får fördjupa 

sig i akademiska kunskaper samtidigt som de kan förkovra sig i diverse studentikosa 

traditioner som erbjuds vid de flesta av Sveriges gamla universitet. Uppsala Universitet är ett 

av Sveriges största och äldsta universitet med ett rikt studentliv (Uppsala universitet, 2021). 

Staden och universitetet erbjuder sina studenter allt från engagemang och aktiviteter vid 

studentnationerna till föreningsverksamhet, inspark, fest, idrottande, och studentinflytande 

genom studentkårerna. I många år har Uppsala Universitet stoltserat med sitt rika studentliv 

och högt aktade akademiska arv och tradition.  

 

Med utbrottet av Covid-19-pandemin förändrades dock dessa möjligheter till socialt liv. 

Middagar på studentnationer byttes ut mot självisolering och klassrumsmingel byttes ut mot 

distansstudier på videosamtalstjänsten Zoom. Hur har studenter och lärare uppfattat detta 

utbyte av face-to-face-undervisning mot digitala interaktioner? Det är detta som denna studie 

ämnar ge svar till. Flera företag och verksamheter har under det gångna året börjat se över om 

de verkligen behöver all sin fysiska kontorsyta då verksamheten fungerat väl när den skötts 

på distans (Lindsten, 2020). Även efter att Covid-19-pandemins slut har deklarerats är det 

inte osannolikt att tro att företag, myndigheter och övriga verksamheter i samhället kommer 

att dra lärdom av hur skötseln av verksamheten har fungerat på distans, och att dessa 

utvärderingar också kommer påverka den framtida verksamheten. Det är därför intressant att 

se till de svenska universiteten som formar en framtida arbetsför generation, och analysera 

hur den ofrivilliga övergången till distansstudier har påverkat lärarna och studenterna. Vad är 

det för erfarenheter de tar med sig från detta år och hur fungerar det att förflytta traditionella 

interaktioner i universitetsmiljö till videosamtal hemifrån? 
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En stor del av den tidigare forskningen om distansstudier har fokuserat på hur undervisning 

och lärandet sker digitalt och på distans, och hur effektivt distansundervisningen är. Många 

studier som genomförts under Covid-19-pandemin det senaste året har även haft fokus på 

hälsoaspekter, exempelvis stressnivåer och psykisk hälsa kopplat till social distansering. 

Utförlig information om hur universitetsstudenter och -lärares interaktion påverkas av att i 

kristider övergå till digitala distansstudier saknas dock.  

 

Resultatet av en amerikansk enkätstudie från mars 2020 tyder på att det finns en negativ 

korrelation mellan mental hälsa och social distansering, och restriktioner om att stanna 

hemma (Marroquín m.fl., 2020). 435 unga människor från olika platser i USA svarade på 

enkäten som skulle undersöka huruvida social distansering och att stanna hemma som följd 

av restriktioner var kopplat till symtom på psykisk ohälsa såsom depression, ångest, 

sömnlöshet, tvångstankar och akut stress. Studien kunde inte fastställa i vilken riktning 

kausaliteten går mellan faktorerna, däremot visade den att social distansering verkar vara 

kopplat till försämrad mental hälsa. Liknande resultat har framkommit i den tyska studien där 

Benke m.fl. (2020) ville undersöka effekterna på mental hälsa som olika restriktioner 

inneburit, exempelvis karantän och beslut om att befolkningen ska stanna hemma. De fann att 

hårda restriktioner där folk beordras att stanna hemma, stora minskningar av sina sociala 

kontakter och en stor upplevd förändring av sin livssituation associerades med större 

försämringar av den mentala hälsan. Förflyttningen till hemmets vrå och den sociala 

distanseringen till följd av pandemin verkar således påverka människors mående negativt 

men har övergången till distansstudier även fått andra konsekvenser? Går det att förflytta den 

typiska universitetsverksamheten och de sociala sammanhang som uppstår i klassrummen till 

att ske digitalt utan komplikationer, eller uppstår det förändringar i interaktionerna och 

dynamiken sinsemellan studiekamrater och kollegor, mellan lärare och studenter? Med denna 

uppsats hoppas vi kunna bidra med kunskap om just detta.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra med information om hur studenter och lärare vid Uppsala 

Universitet upplevt övergången till distansstudier under rådande pandemiutbrott och även ge 

information om hur interaktioner som traditionellt sker i en fysisk universitetsmiljö påverkas 
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av att förflyttas till den digitala världen. Med interaktion menar vi de sociala samspel som 

studenter och lärare är delaktiga i, antingen med varandra eller egna interaktioner med 

kollegor eller kamrater. Vi ämnar besvara följande frågeställningar;  

 

● Hur har lärare och studenter vid Uppsala Universitet upplevt övergången till 

distansstudier? 

● Vilka sociala roller finns i undervisning och har dessa påverkats av att övergå till 

distansstudier? 

● Vilka normer finns i undervisningssammanhang och har dessa påverkats av att övergå 

till distansstudier?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen kommer disponeras på så sätt att inledningen inleder uppsatsen med 

bakgrund, syfte och våra tre frågeställningar, som visas här ovan. Därefter kommer tidigare 

forskning att presenteras för att måla upp en bild av den kunskap som redan finns att hämta 

om ämnet och belysa eventuella kunskapsluckor som finns. Sedan kommer de 

socialpsykologiska teorier som är utgångspunkt och ramverk för tolkningen av studiens 

resultat att presenteras. Efter detta redovisas studiens metod och material. Här förklaras datan 

och informationen som ligger till grund för studien, vilket är transkriberingarna från våra 

semistrukturerade intervjuer, och metoden i form av kvalitativ innehållsanalys som använts 

för att samla in, bearbeta och analysera transkriberingarna. Därefter presenteras studiens 

resultat där vad vi funnit i bearbetningen av materialet tas upp. Resultatet följs sedan av den 

avslutande diskussionen som sammanfattar studien och diskuterar hur studiens resultat kan 

relateras till tidigare forskning och det teoretiska ramverk studien utgått från. I den avslutande 

diskussionen tas även förslag på vidare forskning upp.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Utifrån den tidigare forskningen som vi funnit har vi tematiskt delat in uppsatsens tidigare 

forskning i två identifierade teman som berör ämnet för vår uppsats, då dessa 
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målar upp en bild av hur studierelaterade interaktioner och socialt liv påverkas av att ske 

digitalt och på distans. Dessa kunskaper är relevanta för vår studie då vi vill undersöka hur 

studenter och lärare vid Uppsala Universitet och aspekter av sociala studierelaterade 

interaktioner såsom sociala roller och normer har påverkats av att studierna övergått till att 

ske på distans. De två tematiseringarna är klassrumsatmosfär och upplevelser av 

distansstudier under Covid-19. Under klassrumsatmosfär redovisas tidigare forskning kopplat 

till relationen mellan lärare och studenter, sociala roller i klassrummet och samhörighet inom 

utbildningsgruppen. Upplevelser av distansstudier och social distansering redovisas för 

genom att de positiva effekterna lyfts för att sedan övergå till att presentera de negativa 

effekterna.  Den tidigare forskningen målar upp bilden av kunskapen som redan finns att 

hämta om vårt valda ämne, och belyser kunskapsluckorna som vi ämnar att fylla.  

 

2.1 Klassrumsatmosfär 

2.1.1 Relation mellan lärare och studenter 

För att skapa ett gott studieklimat är relationen mellan student och lärare viktig. En god 

relation mellan student och lärare har visat sig vara fundamental för ett gott lärande 

(Scherzinger & Wettstein, 2019). Hur skapas då goda relationer mellan studenter och lärare? 

En viktig aspekt i bygget av en känsla av gemenskap och relationsbyggandet mellan lärare 

och studenter visade sig vara ögonkontakten, enligt en studie av Haataja m.fl. (2021). Studien 

om användandet av ögonkontakt genomfördes med hjälp av eye trackers under 

matematiklektionerna för tre finska klasser i årskurs 9. När eleverna var uppdelade i små 

grupper fann Haataja m.fl. att eleverna sökte ögonkontakt med läraren medan läraren på 

något vis förmedlade en gemenskap. Lärarna å sin tur använde sig ofta av sökande efter 

elevers ögonkontakt under så kallad hög agens, vilket exempelvis är medan de talar till 

skillnad från låg agens vilket exempelvis är när läraren lyssnar. Att använda sig av 

gemenskapsstärkande beteende har visat sig vara ett effektivt sätt för lärare att fånga 

studenters uppmärksamhet, vilket i sin tur är en viktig komponent för studenternas inlärning. 

Hur nära en student upplever kontakten med läraren kan även påverka studentens uppfattning 

om kvaliteten på undervisningen och den allmänna klassrumsatmosfären (Scherzinger & 

Wettstein, 2019). En schweizisk enkät- och observationsstudie om 5-6e klassares klassrum 

visade att studenterna skattade sina klasslärare, det vill säga den lärare som är ansvarig för 
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klassen och har mest kontakt med studenterna, och klasslärarnas lektioner mer positivt än de 

andra lärarna och deras lektioner. Studenterna menade att klasslärarens sätt att leda och deras 

relation till läraren var bättre än jämfört med de andra lärarna. Studenterna ansåg även att det 

var ett bättre klassrumsklimat på klasslärarens lektioner i fråga om metodologiska och 

didaktiska störningar än jämfört med störningarna på de andra lärarnas lektioner (Scherzinger 

& Wettstein, 2019). Exakt var gränsdragningen går mellan att det är en bra och nära och dålig 

eller för nära student-lärare-relation är svårt att säga. Interaktioner mellan gymnasiestudenter 

och deras lärare har visat sig stärka relationen sinsemellan dem och därmed förbättra 

klassrumsklimatet och öka studentdeltagandet på lektionerna enligt en intervjustudie av 

Kasperski och Blau (2020), där de intervjuade tio ungdomar mellan 15-18 år och deras lärare 

om deras relation på sociala medier och dess påverkan på klassrumsklimatet. Efter 

intervjuerna använde sig Kasperski och Blau även av observationer av digitala student och 

lärarkontakter. Att interagera med sin lärare eller student på sociala medier var dock inte 

enbart eftertraktat bland studiens deltagare utan aspekter som lyftes till varför studenter och 

lärare inte borde ha kontakt var bland annat att man värderade sina gränser och att hålla ett 

visst avstånd, och att en kontakt på sociala medier kunde innebära ett inkräktande på 

privatlivet med mera (Kasperski & Blau, 2020). Således verkar studiesituationer gynnas av en 

god relation mellan student och lärare, men att en viss gränsdragning sinsemellan dem ändå 

kan vara eftersträvansvärt för att bibehålla en viss kontroll över det professionella livet i 

skolan och det privata livet utanför. Insikterna kring student-lärar-relationens påverkan på 

undervisningen och inlärningen från dessa studier väcker frågan huruvida äldre studenter och 

lärare bygger relation på samma vis på universitetet och vad som klassas som en god relation 

mellan universitets-studenter och -lärare. Ytterligare en fråga väcks kring hur relationsbyggen 

fungerar under distansstudier, då ögonkontakt mellan student och lärare är omöjligt. Finns det 

något annat beteende som ersätter ögonkontakten när studenter och lärare skapar relation och 

gemenskap under distansstudier?  

 

2.1.2 Sociala roller i klassrummet 

Klassrumsklimatet avgörs inte enbart av relationen mellan studenter och lärare. De sociala 

roller som uppstår i klassrummet gör avtryck i klassrumsinteraktionerna. I ett klassrum finns 

det formella roller som är definierade på förhand, exempelvis rollen som lärare eller rollen 

som student eller elev (van Rossem & Vermande, 2004). Informella roller däremot är inte 
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definierade på förhand utan uppstår genom upprepad interaktion sinsemellan studenterna. 

Över tid kristalliseras de distinkta klassrumsrollerna. van Rossem och Vermande (2004) 

konstaterar i sin studie att redan i så ung ålder som i första klass går det att identifiera de 

sociala roller som barnen antagit i klassrummet. Rollerna och relationerna mellan barnen i 

studien fastställdes genom att barnen fick besvara frågor som “Vilka barn hjälper dig 

ibland?” och “Vilka barn säger ibland elaka saker till dig?” för att kartlägga fördelningen av 

egenskaper som hjälpsamhet och verbala aggressioner. Fördelningen av sådana egenskaper 

kartlades och analyserades för att ta fram de olika informella sociala rollerna. Alltså utvecklas 

informella sociala strukturer i vilka sociala roller skapas och antas av barn i tidig skolålder. 

Barnet placeras i den sociala strukturen och antar sin klassrumsroll genom det sätt som barnet 

relaterar till andra. Rollerna skapas och tilldelas alltså genom social interaktion sinsemellan 

barnen. Distribueringen av barnens roller och det sätt rollerna relaterar till varandra är det 

som avgör hur klassrummets sociala struktur ser ut. Exempel på sociala roller i klassrummet 

som barnen antagit i van Rossems och Vermandes studie (2004) är bland annat mobbare, 

följare, den snälla och den isolerade. De sociala rollerna korrelerar med barnens förmåga att 

anpassa sig till skolan, akademiska prestationer, störande beteenden och känsla av ensamhet. 

Mobbar-rollen och barn i rollen som “tough” var de som uppvisade högst nivå av störande 

beteende i klassrummet och även de lägsta genomsnittliga resultaten akademiskt. Barnen som 

klassats som isolerade och mobbare var de klassrumsroller som kände sig ensammast (ibid). 

 

Majoriteten av forskningen kring sociala roller i klassrummet har skett i en kontext av 

undervisning i grundskolan eller gymnasiet. Det är mer ovanligt att utreda 

klassrumsinteraktioner på universitet. Som nämnts under kapitel 2.1.1 så är relationen 

sinsemellan lärare och student viktig för studentens inlärning och det allmänna 

klassrumsklimatet. Sanchez m.fl. (2011) genomförde en undersökning där de frågade 

universitetsstudenter inom det samhällsvetenskapliga området vilken egenskap de värderar 

högst hos en ideal professor på universitetet. De egenskaper som lyfts som eftersträvansvärda 

hos den ultimata universitetsprofessorn handlade främst om tre faktorer. Studenter värderade 

professorer högt som hade en god kommunikativ förmåga, tog vara på relationen med 

studenten genom att exempelvis respektfull, förstående och öppen, och till sist att professorn 

skulle besitta en social förmåga, vara rättvis, lätt för studenterna att prata med och inte vara 

auktoritär (ibid). De förväntningar som universitetsstudenter således har på professorerna, det 

vill säga vilka egenskaper som förväntas av professorsrollen, är att professorn ska ha en god 
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relation med studenterna och behandla dem öppet och rättvist, vara lätt att närma sig som 

student och även kunna förmedla information väl.  

 

2.1.3 Samhörighet inom utbildningsgruppen  

En viktig del av studentlivet är för många studenter att tillhöra en grupp och dela gemenskap 

och sammanhang med sina kurskamrater. Att studera på distans skulle vid första anblick 

därför kunna ses som något isolerande och ensamt men att upprätthålla en gemenskap under 

distansstudier har visats vara fullt möjlig. Sådant som karaktäriserar ett så kallad 

“community” i den fysiska världen går även att översätta till den digitala världen 

(Haythornthwaites m.fl., 2000). Ett community kännetecknas typiskt av att communityt ser 

en gränsdragning mellan medlemmar och icke-medlemmar, exempelvis om communityt 

utges av en universitetskurs så kan communitymedlemmarna tala om “vi som läser kursen” 

och “de som inte läser kursen”. Communityt delar även en viss historia, har en gemensam 

mötesplats och ger sig hän åt ett gemensamt syfte (ibid). Inom communityt finner man även 

en viss anpassning efter gemensamma normativa beteenden och det finns även en hierarki 

och sociala roller. Haythornthwaites m.fl. (2000) fann i sin intervjustudie att upplevelsen av 

att ingå i ett community var viktig för masterstudenterna som gick digitala kurser på distans. 

17 studenter vid en digital masterkurs intervjuades över telefon vid 3-4 tillfällen under ett års 

tid om deras upplevelser av distansstudierna. De som gick distanskursen men inte upplevde 

delaktigheten i communityt i lika hög utsträckning som de andra kurskamraterna upplevde en 

högre nivå av stress och kände sig mer isolerade. Viktiga komponenter i skapandet av ett 

community under distansstudier visade sig vara att studenterna i början av kursen fick träffas 

fysiskt under ett kort “socialt boot camp” för att sedan tillbringa resten av terminen på var sitt 

håll och hålla kontakten via den gemensamma digitala anslagstavlan, chattforum och genom 

mejlkontakt. Ytterligare en aspekt som bidrog till skapandet och upplevelsen av community 

var att studenterna fick ta del av digitala föreläsningar samtidigt (ibid). Även i Gillis och 

Krulls (2020) studie om undervisningsstrategier vid distansstudier under Covid-19-pandemin 

visade att studenter lägger en stor vikt vid interaktioner med varandra och med 

fakultetsmedlemmar i samband med undervisningstillfällen. Gillis och Krulls (2020) menar 

däremot på att asynkrona studieformer och sociala interaktioner och chattforum var likvärdigt 

i mängden uppskattning och tillgänglighet som med synkrona undervisnings- och 

interaktionsformer, exempelvis livesända Zoom-föreläsningar. Det är således fullt möjligt att 
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skapa och upprätthålla en känsla av gemenskap och community under distansstudier. Om 

detta påverkas av studenternas och lärarnas frivillighet att sköta studierna på distans är dock 

oklart. Studenterna och lärarna vid Uppsala universitet har inte frivilligt valt att läsa och 

undervisa på distans, och om detta påverkar möjligheterna till att skapa en känsla av 

gemenskap sinsemellan är osäkert.  

 

2.2 Upplevelser av distansstudier och social distansering under Covid-

19 

2.2.1 Positiva effekter av distansstudier  

För många är den sociala interaktionen en viktig del av vardagen för att de ska kunna må bra. 

Covid-19-pandemin har som tidigare nämnts lett till distansstudier och självisoleringar där 

folk inte har kunnat interagera på samma sätt med varandra, vilket gjort att många känt sig 

ensamma och ledsna. Trots detta har det ändå verkat utvecklats positiva effekter av 

distansstudier. I en studie av Bashkirevas m.fl. (2020) undersöktes hur 280 ryska 

kandidatprogramsstudenters hälsa påverkades av distansstudier under Covid-19. Det visades 

att studenterna i allmänhet bedömde sitt hälsotillstånd som positivt under perioden de hade 

distansstudier och självisolering. 83.7% av studenterna fick positiva erfarenheter och något 

som ansågs vara positivt var att de fick mer sömn och att de slapp morgonstressen eftersom 

de inte behövde kliva upp lika tidigt som när de skulle fixa sig på morgnarna och ta sig till 

skolan. Studien visade att 50% av studenterna uttryckte en tillfredsställelse med 

distansstudierna tack vare de ökade möjligheterna med självständigt arbete, samt 

möjligheterna för självförbättring, självförverkligande och självutveckling. Detta visar på att 

distansstudierna effektiviserat tillvaron och arbetet, genom att exempelvis bidra med mer 

sömn, mindre stress och möjligheter till mer självständigt arbete. Det indikerar även att 

effektivisering i vardagen och arbetet är något som är eftersträvansvärt och att det är något 

som man helst vill åt. Enligt iakttagelserna som gjordes av författarna framkom det att 

distansstudierna är positivt för introverta studenter, skäl till detta framkommer däremot inte i 

studien (ibid).  

 

En ökad bekvämlighet och eftersträvan för effektivisering är även något som tas upp i Heldts 

m.fl. (2021) studie som genomförde en enkätstudie där fakultet och trainees vid en 
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psykiatrisk och barnpsykiatrisk institutionen fick besvara frågor om deras attityder gentemot 

distansstudier jämfört med face-to-face-studier. Författarna fann att aspekten där 

distansstudier upplevdes som mer positiva var den ökade bekvämligheten som deltagarna 

påstod sig ha fått vid distansstudierna. I övrigt föredrog majoriteten av studiedeltagarna face-

to-face-studier men trots detta var det endast en minoritet som ansåg att det effektivaste 

skulle vara att övergå helt till face-to-face-studier när pandemin är över. Majoriteten ansåg 

nämligen att man borde ha kvar vissa element av distansstudierna även när pandemin är över. 

Även Kawasakis m.fl. (2021) studie lyfte att effektivitet är eftersträvansvärt och positivt. I 

deras studie gjorde, även de, en jämförelse mellan distansstudier och studier på plats. De 

jämförde effektiviteten hos distansstudier jämfört med undervisning på plats genom att 

undersöka resultaten och de självuppsatta målen hos två sjuksköterskestudent-grupper, varav 

den ena gruppen läst en kurs fysiskt på campus under året 2019 och den andra gruppen läst 

samma kurs fast på distans året efter. Det författarna fann var att båda grupperna uppfyllde de 

uppsatta målen som de hade, vilket innebär att båda undervisningsformerna för kursen är 

likvärdigt effektiva.  

 

2.2.2 Negativa effekter av distansstudier och självisolering  

Trots att studenterna i Bashkirevas m.fl studie (2020) skattade distansstudierna positivt då 

deras hälsotillstånd och effektivisering förbättras så noterade de även några svårigheter 

gällande anpassningen till det nya undervisningsformatet. Studenterna indikerade att det var 

svårt att hitta och analysera information, att det fanns kommunikativt missnöje och ett behov 

av godkännande. Redan efter andra veckan av distansstudierna hade de däremot lyckats 

anpassa sig till det nya formatet vilket ändå indikerar på att studenterna lätt kunde anpassa sig 

till svårigheterna. Som nämnts ansågs distansstudierna vara positivt för introverta studenter, 

och tvärtom för extroverta. I studien visade det sig att distansstudierna var negativt för 

extroverta studenter, exakta skäl varför uppgavs dock inte i studien.  

 

Den sociala interaktionen är viktig för människans välmående och psykiska hälsa. En studie 

av Omiya och Tokuno (2020) som syftade att ta reda på hur isolering påverkar människors 

stressnivåer använde data insamlat från en app för att mäta och undersöka stressnivåerna i 

röstläget hos japanska medborgare vid telefonsamtal under olika tillfällen av Covid-19-

pandemin. Enligt Omiya och Tokuno (2020) minskade människors mentala aktivitet när de 
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tog del av information om negativa pandemirelaterade händelser, medan händelser som 

ansågs positiva kunde öka den mentala aktiviteten. Den sociala interaktionen är således viktig 

för människans välmående och psyke. Detta är även något som visas i Smiths m.fl. (2020) 

tvärsnittsstudie som mätte psykisk ohälsa hos socialt distanserade vuxna i Storbritannien. I 

författarnas urval av vuxna personer, som befinner sig i självisolering eller social 

distansering, associerades 36.8% av deltagarna med mycket hög ångest och depression, samt 

med låga nivåer av mental hälsa. Studien kom fram till att personer som är av det kvinnliga 

könet, har en yngre ålder, en lägre årlig inkomst, röker och har fysisk multisjuklighet är de 

som har sämre mental hälsa. Att isolering och social distansering leder till negativa känslor 

går att koppla till Omiya och Tokunos studie (2020). Båda studierna indikerade att negativa 

händelser som är kopplat till Covid-19-pandemin resulterar i negativa känslor (Smith m.fl., 

2020; Omiya & Tokuno, 2020). Liknande resultat har tagits fram i Marroquín m.fl. (2020) 

och Benke m.fl. (2020) studie som presenterades i inledningen. Båda kom fram till att social 

distansering och självisolering resulterar i en försämrad mental hälsa.  

 

Den tidigare forskningen om interaktioner i skolmiljö lämnar fortfarande en del att önska 

kring information om hur social interaktion sker i universitetsmiljö, då forskningen mestadels 

utgått från interaktioner i yngre åldrar. Den tidigare forskningen säger heller inte mycket om 

hur de sociala interaktionerna mellan lärare och studenter påverkas av distansstudier under en 

global pandemi. Tidigare forskning kring sociala processer i distansstudier har inte skett 

under en global pandemi och forskningen om social distanserings påverkan på människor har 

främst fokuserat på hälsoaspekter och inte interaktionsprocesser. Därför ämnar vår studie att 

bidra till forskningsområdet då den bidrar med kunskap om studenter och lärares sociala 

interaktion vid distansstudier under Covid-19-pandemin. 

 

3. TEORI 

För att kunna analysera hur studenter och lärares beteende och interaktioner har påverkats av 

övergången till distansstudier har vi valt att utgå från ett teoretiskt ramverk som kretsar kring 

hur just sociala roller och normer påverkar och styr individers beteenden, och hur dessa roller 

och normer skapas och upprätthålls. Den teoretiska ramen vi utgår från i denna studie är 

Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska perspektiv, Goffmans dramaturgiska 

perspektiv och Collins teori om interaktionsritualer, även kallad IR-teori. Detta på grund av 
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att dessa tre teorier behandlar hur både sociala roller och normer skapas och upprätthålls i 

sociala interaktioner. Dessa tre teorier har valts ut på grund av att de kombinerade kan ge en 

mer nyanserad bild av varför mänsklig interaktion i särskilda situationer ser ut som den gör. 

Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska teori appliceras som en mer övergripande 

teori, då den utgår från att verkligheten, eller vardagen, som vi människor uppfattar är socialt 

konstruerad. Det vill säga att vardagsverkligheten uppstår och upprätthålls i människors 

tankar och handlingar (Berger & Luckmann, 1979, s. 31-32). Den socialkonstruktivistiska 

teorin utgör därmed grundtanken i hur verkligheten skapas och uppfattas, och ger en teoretisk 

utgångspunkt i vad det är för verklighet som studenterna och lärarna agerar i. Goffmans 

dramaturgiska perspektiv har en något snävare infallsvinkel då denna teori fokuserar på 

individers interaktioner sinsemellan varandra, hur interaktioner fungerar som process och 

varför agenter beter sig på de vis de beter sig. På detta sätt är Goffmans dramaturgiska 

perspektiv ett bra teoretiskt komplement till Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska 

perspektiv när vi vill skapa en nyanserad helhetsbild av hur distansstudier påverkar studenter 

och lärares interaktioner eftersom det är viktigt att både behandla individernas egna 

interaktioner, men även det sociala ramverk som utgör verkligheten de agerar i. Collins IR-

teori är ytterligare ett gott teoretiskt tillägg då denna teori fokuserar på själva interaktionens 

processer och regler utan att lägga stor vikt vid vilka individer det är som agerar, till skillnad 

från Goffmans perspektiv där en stor vikt kring interaktion läggs vid individers reciproka 

påverkan på varandras agerande (Goffman, 2014, s. 23). På så vis bör en analys som utgår 

från dessa tre teorier ge en relativt god bild av vad det är som påverkar mänskligt beteende på 

universitetet, både utifrån ett individcentrerat perspektiv med studenter och lärares sociala 

roller i åtanke men även utifrån ett något större perspektiv där universitetslivets normer och 

oskrivna regler kan analyseras.  

 

Nedan följer en presentation av våra valda teoretiska perspektiv, begrepp och teorier för 

uppsatsen.  

 

3.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Vi kommer använda Goffmans dramaturgiska perspektiv där han genom teaterns uttryck 

beskriver den sociala interaktionen mellan människor. Goffman lyfter begreppen roller, 

framträdanden, främre och bakre regioner, och intrycksstyrning som alla kan ge en förklaring 
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till hur elever och lärare agerar i olika situationer, samt varför de agerar på det sättet. Med 

framträdande menas att den som framträder intar olika sociala roller och står framför sin 

publik och utför en aktivitet som påverkar publiken (2014, s. 23). Goffman definierar en roll, 

eller en rutin, som den i förväg bestämda beteendemönster som sker under ett framträdande, 

och som sedan kan upprepas vid andra tillfällen. Rollen eller rutinen omvandlas till en social 

roll när en aktör vid flera tillfällen spelar upp samma rutin för en viss publik, då det genom 

detta uppkommer ett socialt samband (ibid). I vår uppsats kopplar vi framträdandet till 

föreläsningarna och seminarierna på Zoom där lärare, och studenter, i sina roller presenterar 

för publiken i Zoom-mötet. Genom intrycksstyrning så styr aktören intrycken som visas upp 

under sitt framträdande för att passa in i publikens förväntningar (2014, s. 12, 15). En del av 

intrycksstyrningen som aktören gör är att hen använder sig av den så kallade fasaden för att 

hjälpa publiken att definiera situationen. Fasaden kan användas både avsiktligt och oavsiktligt 

och utgörs av inramningen och den personliga fasaden vilket är aktörens uppträdande och 

manér (Goffman, 2014, s. 28-30). För att ett framträdande, eller en aktörs handlande, ska bli 

meningsfullt för de andra i interaktionen är det viktigt att aktören under interaktionen 

anpassar och samlar sin aktivitet så att det uttrycker det som är menat att uttryckas (Goffman, 

2014, s. 35).  Som lärare är det förväntat att vara professionell och för att uppnå detta tänker 

vi att lärare därmed också väljer att presentera sig själva som professionella. Under ett 

framträdande befinner sig läraren i sin främre region där hen går in i sin sociala roll som 

lärare (2014, s. 97-98). Läraren försöker här ge ut intrycket att hens aktivitet i regionen 

bevarar och förkroppsligar normer. I den bakre regionen går läraren ”av scenen” och in 

bakom kulisserna där hen kopplar av, går ur rollen som lärare och vilar inför nästa 

framträdande (2014, s. 101-102), vilket kan vara när hen stänger av sin kamera på Zoom eller 

avslutar mötet. 

 

3.2 Collins IR-teori om interaktionsritualer och IR-kedjor 

Om samhället består av stratifierade och motstridiga grupperingar så är det enligt Collins 

(2004, s. 41) sociala ritualer som upprätthåller och håller samman samhället. Detta genom att 

ritualerna frambringar och vidmakthåller solidaritet inom grupperingarna. Collins teori om 

interaktionsritualer, IR teorin, utgår från situationer (Collins, 2004, s. 32). Collins (ibid, s. 5) 

hävdar att situationer inte enbart är resultatet av de individer som är närvarande i den, utan att 

situationerna själva har egna regler och processer. Den teoretiska grundmekanismen är att 
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situationer där en grupp individer har ett stort gemensamt fokus, så kallad intersubjektivitet, 

tillsammans med en hög grad av emotionell inblandning leder till ett gruppmedlemskap, med 

gemensamma kognitiva symboler. Intersubjektiviteten och den emotionella involveringen 

leder också till det som Collins benämner emotionell energi, vilket fyller individen med 

självförtroende och entusiasm med mera (ibid, s. 42). 

  

Collins (ibid, s. 44) beskriver vardagsliv som en upplevelse av att röra sig genom en 

interaktionsritualkedja, där symboler tillskrivs värde och symbolik i en situation medan andra 

symbolers laddning lämnas och försvagas. Förenklat kan man säga att individer går från en 

situation till en annan och bär då med sig de symboler och emotioner de förvärvat i tidigare 

situationer. Om man ser universitetsundervisning som en interaktionsritual, eftersom liknande 

situationer som föreläsningar och seminarium med flera, är återkommande inslag, kan IR-

teorin hjälpa oss att analysera vilka regler och tillvägagångssätt som är karaktäristiska för 

situationerna, och skulle även kunna ge ett intressant perspektiv på den upplevda 

förändringen vid övergången till distansstudier.  

 

3.3 Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska teori och 

skapandet av vardagens verklighet 

Berger och Luckmann (1979, s. 69) skriver att all mänsklig handling tenderar att bli 

habituerad, att upprepas och bli vanemässig. När vanemässiga handlingar blir typifierade på 

ett lika och gemensamt sätt av olika aktörer uppstår det en så kallad institutionalisering (ibid, 

s. 70). En institution innebär inte bara en typifiering av handlingar utan även av aktörerna, 

som författarna beskriver det: “Institutionen postulerar att handling X kommer att utföras av 

aktörer av typ X.” (ibid, s. 71). I vår analys skulle vi kunna använda oss av Berger och 

Luckmanns teori för att få en bild av universitetsstudier som social institution. Berger och 

Luckmanns teori kan bidra med en fördjupning eftersom de som nämnt tar upp typifierade 

aktörer i den givna situationen och att en analys av vilka dessa typifierade aktörer är under 

distansstudierna och vad typifieringen består av kan bidra med intressant infallsvinkel i 

diskussionen kring hur lärare och studenter förväntas bete sig under distansstudier. De menar 

även att institutionaliseringsprocessen är del av det som bygger upp människans 

samhällsordning (ibid, s. 69) och att institutioner till karaktären sitter på en viss kontroll över 

individen i och med att institutionerna sätter upp i förväg bestämda handlingsmönster (ibid, s. 
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71). När individer bryter mot de normer som skapas i och med institutionernas förbestämda 

handlingsmönster kan negativa sanktioner sättas in mot individen som bryter mot de 

institutionella normerna (ibid, s. 116) vilket även det visar på den kontroll som institutioner 

utövar över det mänskliga beteendet. Hur denna kontroll uttrycks och upplevs är intressant 

för oss i vår analys, exempelvis om studiedeltagarna upplever att klassrummets oskrivna 

regler har förändrats av att förflyttas till digitala rum och i så fall hur dessa har förändrats. En 

kärna i institutionalisering är att vardagslivets verklighet upprätthåller sig själv genom att det 

konkretiseras i rutiner. Sedan bekräftas vardagslivets verklighet om och om igen i individens 

interagerande med andra. På detta sätt upprätthålls bilden av vardagslivets verklighet hos 

individer tack vare sociala processer (ibid, s. 174) och man kan således hävda att bilden av 

vardagslivets verklighet är socialt konstruerad. Berger och Luckmann (ibid, s. 154) menar 

även att individer förs in i ett samhälles objektiva värld genom en process de kallar för 

socialisering. Socialiseringen kan delas upp i den primära och sekundära socialiseringen. 

Primär socialisation genomgår individer som barn och är den process vari de blir medlemmar 

av samhället, genom att de internaliserar subjektiva upplevelser av den sociala världen som 

en objektiv verklighet (ibid, s. 153-154). Den sekundära socialiseringen är den senare 

processen där redan socialiserade individer internaliserar institutionella undervärldar, eller 

undervärldar som bygger på institutionella normer (ibid, s. 154, 162). Dessa undervärldar 

utgör verkligheter som enligt Berger och Luckmann (ibid, s. 163) kännetecknas av 

sammanhållning i en viss utsträckning och innehar normativa, känslopräglade och kognitiva 

delar. Universitetet kan ses som en sådan undervärld där studenterna genomgår en sekundär 

socialisering och internaliserar universitetets institutionella normer.  

 

 

4. METOD  

I detta kapitel kommer uppsatsens metod att presenteras. Vår valda metodologiska ansats är 

kvalitativ innehållsanalys och efter att ha presenterat vår ansats kommer vi redogöra vårt 

material som är transkriberingarna från våra elva intervjuer. Här kommer vi förklara hur vi 

samlat in materialet och vilka urvalskriterier som vi tillämpat. Därefter kommer vi beskriva 

analysförfarandet, hur vi har gått tillväga för att bearbeta och analysera det empiriska 

materialet. Därpå diskuterar vi studiens reliabilitet och validitet för att sedan avsluta med 

etiska aspekter i relation till studien.  
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4.1 Ansats 

För att genomföra vår studie har vi valt att använda oss av metoden kvalitativ innehållsanalys 

(Hsieh & Shannon, 2005). Målet med en kvalitativ innehållsanalys är att förvärva kunskap 

om, och förståelse för det fenomen som åsyftas att undersökas (Downe-Wamboldt, 1992, 

refererad i Hsieh & Shannon, 2005). Hsieh och Shannon (2005) definierar kvalitativ 

innehållsanalys som en forskningsmetod där man kan tolka studiematerialet med hjälp av att 

systematiskt kategorisera och strukturera materialet genom att koda det efter de teman och 

mönster som upptäcks.  

 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen finns det tre metoder och vi har valt att använda oss 

utav metoden konventionell innehållsanalys eftersom vi anser att den lämpar sig bäst för vår 

studie (Hsieh & Shannon, 2005). Hsieh och Shannon beskriver konventionell innehållsanalys 

som en metod som passar för undersökningar där syftet är att beskriva ett fenomen, och där 

teorier och tidigare forskning om ämnet är begränsat. Konventionell innehållsanalys är en 

induktiv metod, vilket innebär att kategorierna till kodningen tas fram flödande ur 

datamaterialet som vi nedan kommer förklara lite mer djupgående. Till följd av att det finns 

en relativt stor kunskapslucka med få tidigare studier och teorier om hur studenter och lärare 

på universiteten har påverkats av övergången till distansstudier under Covid-19-pandemin, 

och med tanke på att vi ämnar undersöka distansstudier och dess effekt på interaktioner i 

universitetsmiljö, så anser vi att det därav är lämpligt att använda konventionell 

innehållsanalys som metod. Metodvalet är givande då det ger information om hur de berörda 

lärarna och studenterna själva upplever och resonerar kring distansstudiernas påverkan och 

närvaron av sociala roller och normer i universitetsvärlden.  

 

Kategorier i en kvalitativ, konventionell innehållsanalys är de teman eller mönster forskaren 

kan urskilja antingen direkt uttryckt i datamaterialet eller uttryckta implicit i materialet och 

som blir synliga genom forskarens analys (Hsieh & Shannon, 2005). Efter att kategorierna 

har identifierats så kan relationerna mellan dem urskiljas och analyseras. Vid konventionell 

innehållsanalys är det viktigt att koderna får uppstå ur det insamlade materialet och att 

forskaren undviker att använda sig av förutfattade och bestämda kategorier i kodningen av 

materialet. Forskaren ska istället grundligt sätta sig in i materialet och låta 
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kodningskategorierna och deras namn uppstå och tas fram ur det existerande datamaterialet. 

Detta på grund av att nya insikter ska kunna ge sig till känna för forskaren, vars 

databearbetning då inte är styrd av förutfattade meningar och bestämda koder. Detta kallas 

för induktiv kategoriutveckling vilket är det tillvägagångssätt som vi kommer att använda för 

att koda det empiriska materialet. 

 

4.2 Material 

Det utvalda materialet för analysen i denna uppsats är transkriberingarna från de elva 

intervjuerna som vi utfört med sex studenter och fem lärare, som alla studerar och arbetar vid 

sex olika institutioner på Uppsala Universitet. Med innehållet från våra intervjuer vill vi 

undersöka studenternas och lärarnas tankar och upplevelser om hur deras interaktion 

påverkats av digitaliserade distansstudier under Covid-19-pandemin, med syfte att på bästa 

sätt kunna besvara våra frågeställningar. Vi har valt att intervjua studenter och lärare vid 

Uppsala Universitet för att få en helhetsbild av distansstudierna ur både studenternas och 

lärarnas perspektiv. Detta med anledning av att båda dessa typer av aktörer är centrala för 

studiesituationen och genom att lyfta bådas perspektiv ges en mer nyanserad bild av 

distansstudierna.  

 

För att få information om studenternas och lärarnas upplevelse av distansstudier under Covid-

19-pandemin hölls semistrukturerade intervjuer. När det är intervjuer som utgör 

datamaterialet i en kvalitativ, konventionell innehållsanalys är det viktigt att forskaren ställer 

öppna frågor till intervjupersonerna så att intervjupersonerna kan svara fritt och leda intervjun 

utifrån svaren de ger (Hsieh & Shannon, 2005). Även följdfrågorna som ställs bör vara öppna 

eller gälla en specifik kommentar som intervjupersonerna själva sagt. Därav 

semistrukturerade intervjuer, där intervjuaren ställer frågor utifrån ett frågeschema där 

ordningsföljden på frågorna varierar utifrån intervjupersonens svar (Bryman, 2018, s. 260).  

 

För att få tag i studiedeltagare använde vi oss av ett bekvämlighetsurval, det vill säga 

deltagare som för tillfället “råkade” vara tillgängliga för oss (Bryman, 2018, s. 243-244), som 

i detta fallet var studenter och lärare vid Uppsala Universitet. Eftersom vi båda studerar vid 

Uppsala Universitet så har vi kontakter i form av vänner, kurskamrater och bekanta som 

studerar vid sex olika institutioner, och inför införskaffandet av intervjudeltagare hörde vi av 
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oss till dessa kontakter och bad dem rekommendera studenter och lärare vid deras 

institutioner som skulle kunna tänkas vilja delta i vår studie. På så sätt fick vi igång en 

snöbollseffekt, det vill säga att en bekant hör av sig till sina bekanta eller rekommenderar 

andra studenter/lärare och så vidare (Bryman, 2018, s. 245).  

 

Utifrån snöbollseffekten fick vi ihop en del potentiella deltagare till studien, och därefter 

mailade vi 19 lärare där fem av dessa ville delta i studien och via sociala medier kontaktade 

vi sex stycken studenter som även de ville delta. Vi ville se om studenter och lärare vid 

Uppsala Universitet hade liknande upplevelser av distansstudierna oberoende av 

ämnesinriktning och valde därför att intervjua personer från de sex olika institutionerna för 

att kunna skildra en bredare bild av studenter och lärares upplevelser av distansstudier under 

en pandemi. Skälet till varför vi valde Uppsala Universitet är dels för att vi båda studerar och 

har kontakter där, samt dels för att det varit ett universitet länge och att de sociala rollerna, 

normerna och traditionerna som är kopplade till universitetet således haft tid till att befästas.  

 

När vi valde vår urvalsmetod hade vi tidsaspekten i åtanke. Eftersom transkriberingar av 

intervjuer är tidskrävande ville vi förkorta urvalsprocessen genom att använda oss utav just 

bekvämlighetsurvalet och snöbollseffekten. På så sätt sparade vi tid och resurser vid 

införskaffandet av intervjupersonerna. Ifall vi själva enbart hade sökt upp och kontaktat 

studenter och lärare från olika institutioner hade vi fått en mycket längre och krävande 

insamlingsperiod.  

 

På grund av smittspridningsläget i Uppsala under studiens gång genomfördes intervjuerna 

under vårtermin 2021 på Zoom för att inte bidra till en ökad smittspridning. Tre av elva 

intervjuer höll vi gemensamt och resten enskilt för att effektivisera arbetet. Inför intervjuerna 

förbereddes två intervjuguider, en till studenterna och en till lärarna (se bilaga 8.2 och 8.3), 

med öppna frågor som sedan låg till grund för de elva 30-45 minuter långa intervjuerna. Vi 

valde att formulera två guider med anledning av att lätta anpassningar gjordes till de två olika 

intervjugrupperna, det vill säga lärarna och studenterna, för att anpassa efter deras 

universitetsposition. Intervjuguiderna utformades med öppna frågor på grund av att vi ville 

att intervjupersonerna skulle besvara dem fritt och ge oss möjlighet att vidare utforma 

intervjun utefter de svar och ämnen som de själva tagit upp, så att intervjuerna skulle 

generera en rättfärdig bild av studiedeltagarnas egna upplevelser av distansstudier utan att 

svaren påverkas av uppsatsförfattarnas egna upplevelser. Innan intervjuerna hölls med 
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studiedeltagarna genomförde vi även två pilotintervjuer för att testa intervjuguidens frågor. 

Pilotintervjuerna blev något korta vilket gjorde att intervjuguiden reviderades och ytterligare 

frågor lades till.  

 

4.3 Analys 

Efter att intervjuerna genomförts på Zoom transkriberade vi materialet var för sig för att 

återigen effektivisera arbetet. Alla elva personer som intervjuades gick med på att 

intervjuerna spelades in och dessa inspelningar spelades sedan upp vid transkriberingen. 

Under transkriberingen så antecknades inte enbart de explicit yttrade orden, utan även 

konstpauser antecknades genom “...” och andra sätt att dra ut på svaret eller uppvisa 

eftertänksamhet hos intervjupersonerna antecknades, exempelvis “eh”. Även sätt att säga 

saker på eller handlingar som inte uttryck med ord antecknades, som till exempel [ironisk 

ton] eller [skrattar]. Detta gjordes på grund av att sådana nyanser kan vara viktigt för 

förståelsen av kontexten eller innebörden av yttringarna (Bryman, 2018, s. 577-578). 

Exempelvis, en ironisk ton kan ändra innebörden av det som sägs vilket går förlorat om man 

inte uttrycker detta på något vis i transkriberingen.  

 

Efter att transkriberingen genomfördes påbörjades kodnings- och analysprocessen. Vi 

använder oss av kvalitativ, konventionell innehållsanalys i vår studie. Därför började vi med 

att läsa och gå igenom det transkriberade materialet för att få en känsla av innehållet. Därefter 

fokuserade vi mer ingående på varje ord och meningar och kodade dem efter de ämnen som 

vi ansåg att de behandlar. David och Sutton beskriver manifesta koder som de specifika och 

återkommande termer som går att finna i textmaterialet och latenta koder som något mer 

övergripande koder som utgörs av teman eller termer som går att finna mellan raderna eller 

implicit uttryckt i texten (2016, s. 274). Det är sådana koder som vi använt oss av och då 

främst latenta koder. Exempelvis skapade vi en kodkategori som vi kallade för “motivation” 

som vi använde när intervjupersonerna berättade om något som hade påverkat deras lust att ta 

tag i saker och genomföra dem, eller hur det hade påverkats.  
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4.4 Validitet och reliabilitet  

En nackdel med vår studie är omfattningens påverkan på generaliserbarheten. Vi använde oss 

av ett bekvämlighetsurval, vilket gör att det inte är möjligt att generalisera resultaten till det 

stora urvalet (Bryman, 2018, s. 244), som i detta fall täcker alla studenter och lärare som 

studerar och jobbar vid Uppsala Universitet, eller universitet generellt. Enligt Uppsala 

Universitets årsredovisning för 2020 huserade universitetet då ungefär 50 000 studenter 

(Uppsala Universitet, 2021). I ljuset av detta förstår man att vår studie med intervjuer av sex 

studenter och fem lärare omöjligt kan ge information om hur alla studenter och lärare vid 

Uppsala Universitet har upplevt övergången till distansstudier. Ett urval som varit 

representativt för alla lärare och studenter hade varit alltför stort och tidskrävande, därav 

användes ett mindre bekvämlighetsurval. Det vår studie däremot kan ge information om är 

hur några enskilda lärare och studenter upplevt distansstudierna det senaste året.  

 

Innan vi började intervjua studiedeltagarna genomförde vi två pilotintervjuer för att testa våra 

frågor. Tack vare detta kunde vi därefter utvärdera intervjuguiden och lägga till och ta bort 

frågor så att vi skulle få ut relevant information för vårt syfte, alltså om hur studenterna och 

lärarna upplevt övergången till distansstudier och hur de har påverkats. Denna utvärdering 

och revidering av intervjuguiden ökade vårt studies reliabilitet för att vi försökte säkerställa 

att de frågor som ställdes under intervjun skulle vara så relevanta som möjligt.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudprinciper som en studie bör följa för att bedrivas 

etiskt. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Innan intervjuerna genomfördes så informerades intervjupersonerna 

om att deras deltagande var helt frivilligt, att de hade rätt att avbryta sin medverkan närhelst 

de ville, om studiens syfte och att de skulle få vara anonyma i och efter sin medverkan. Vi 

försäkrade oss även om att det var okej för intervjudeltagaren att intervjun spelades in. Vi 

ville ha informerat samtycke av intervjudeltagarna för att delta i studien. Detta gjordes för att 

undvika att bryta mot någon av de etiska principer som Vetenskapsrådet har formulerat för 

bedrivande av forskning (ibid). Studiedeltagare ska exempelvis inte ta skada av sitt 

deltagande i studien, man ska inte hur som helst göra intrång i studiedeltagarnas privatliv och 



 

24 

deltagarna ska informeras om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt, det så kallade 

informationskravet. Samtyckeskravet kräver att deltagaren själv får bestämma över sin 

medverkan i studien medan konfidentialitetskravet innebär att informationen om 

studiedeltagarna ska behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att den information 

som samlas in om deltagarna endast får och ska användas för den forskning som uppgetts vid 

informeringen (Bryman, 2018 s. 170-171; Vetenskapsrådet, 2011). Informationen får alltså 

inte delas eller spridas vidare till andra parter utanför studien.  

 

Vi anser att det finns få etiska komplikationer kopplade till vår studie och dess syfte. Vi 

uppfyller informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet genom att vi försäkrar oss om 

att studiedeltagarna får veta vad syftet är med studien och deras deltagande, att de kommer 

vara anonyma och att deras medverkan är frivillig och går att avbryta om de önskar. Vid 

kontaktandet av intervjupersonerna skickades ett informationsbrev ut (se bilaga 8.1), där 

uppsatsens syfte förklarades samt vad ett deltagande skulle innebära. Vi behandlar sedan 

informationen på ett sådant sätt att den inte är tillgänglig för yttre parter, och när studien 

färdigställts kommer materialet, såsom transkriberade intervjuer, att förstöras så att de inte 

nyttjas av andra. Vi bedömer att vår studie inte kommer åsamka deltagarna stor skada då vi 

behandlar ämnen ur deras vardag som inte är av känslig karaktär. Vi utformade 

intervjuguiderna i ett försök att vara respektfulla mot deltagarnas integritet och privatliv och 

ställde därför inga känsliga frågor som deltagarna kunde känna sig tvungen att besvara. 

Genom att anonymisera studiedeltagarna och se till så att informationen inte går att härleda 

tillbaka till dem så uppfyller vi konfidentialitetskravet.  

 

5. RESULTAT 

Fokuset för uppsatsen har varit att undersöka hur lärare och studenter vid Uppsala Universitet 

upplevt övergången till distansstudier samt se vilka sociala roller och normer som finns på 

universitetet och om dessa har påverkats av distansstudierna. Detta har vi utifrån en 

konventionell innehållsanalys undersökt genom att genomföra elva semistrukturerade 

intervjuer med studenter och lärare som studerar och arbetar vid Uppsala Universitet. 

Intervjuerna analyserades med fokus på studenternas och lärarnas sociala interaktion och de 

sociala roller och normer som är kopplade till dessa. Analysens resultat kommer att 

presenteras i detta kapitel. Utifrån vårt resultat och det intervjupersonerna lyfte i intervjuerna 
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har vi delat upp resultatet i fyra underrubriker; sociala roller i undervisning, sociala roller på 

distans, normer, samt normer under distansstudier. Med exempelvis sociala roller i 

undervisning beskriver vi de sociala roller som redan existerar i undervisningssammanhang 

och med sociala roller på distans beskriver vi, utifrån det intervjupersonerna tagit upp, hur 

dessa sociala roller i undervisningen har förändrats under pandemin.  

 

5.1 Sociala roller i undervisning 

Ur studiens intervjuer går det att urskilja att undervisningssammanhang huserar flera olika 

sociala roller. Lättast att identifiera är de sociala rollerna som student och lärare, men dessa 

rymmer även mindre sociala roller. Exempel på sådana sociala roller som urskilts är den 

aktiva studenten, den passiva eller mindre aktiva studenten, vänner och kurskamrater, 

kollegor, estradörläraren och läraren som ledare. Detta är exempel som studenterna och 

lärarna vi intervjuat påpekat under intervjuerna.  

 

Estradörläraren är en lärare som uppskattar att hålla låda och vara rolig. Den ser respons som 

skratt och leenden från studenterna som eftersträvansvärt och bekräftande. Inte alla lärare är 

på dessa sätt och det beror eventuellt på personligheten och hur läraren är privat bakom rollen 

som lärare, där läraren istället är i rollen som exempelvis förälder. Lärarens privata jag ställs i 

kontrast till dess professionella jag där hen istället är i sin lärarroll och förväntas vara 

professionell. Läraren som ledare är ansvarig för att få till ett aktivt klassrumsklimat. 

Eftersom distansstudier möjliggör anonymitet och förenklar passivitet hos studenterna blir det 

ett ökat ansvar på läraren att aktivt delegera ordet och anpassa undervisningsformen för att 

aktivera studenterna, genom att exempelvis dela in dem i funktionen breakout rooms på 

Zoom där det inte är lika anonymt som i en stor grupp. Lärarens kontakt med studenterna är 

viktig då lärarrollen endast existerar i relation till studentrollen. Finns det inga studenter i 

andra änden av kommunikationen så finns det heller inget uppdrag för läraren och således är 

lärarrollen överflödig. Lärarens uppdrag är att lära ut till studenterna. På samma sätt är 

lärarna viktiga för studentrollen. Utan läraren har studenterna inget att lära. De sociala 

rollerna skapar och upprätthåller på så sätt varandra.  

 

Studenten är en social varelse och en stor del av studentrollen är social. Att vara student 

innebär att dela uppdrag och uppgifter med andra i samma sits. Studenter tar kaffepauser 



 

26 

gemensamt, går ut på nationer ihop, har middagar, har ett socialt liv vid sidan av studierna. 

Att vara student är inte bara att samla högskolepoäng och studera. Den aktiva studenten tar 

initiativ i små- och helgrupper och är inte rädd för att ta ledarrollen, talar mycket i breakout 

rooms och tycker inte det är jobbigt att ställa frågor. Den passiva studenten ställer inte frågor, 

eventuellt ställer hen frågor via mejl eller via chatten privat till läraren för att inte “slösa” 

andras tid under undervisningstillfällena.  

 

Något som gick att urskilja från intervjuerna var att distansstudierna varit positiva för 

studenterna som uppvisat introverta tendenser, såsom blyghet, vilket bekräftas i Bashkirevas 

m.fl. studie (2020) som vi tog upp i den tidigare forskningen. Att en person är introvert eller 

extrovert kan kopplas till sociala roller med anledningen att personligheten placerar studenten 

eller läraren i olika sociala fack utifrån de existerande sociala normerna. Utifrån intervjuerna 

var det några studenter som nämnde att de enbart sätter på sin kamera på Zoom när de 

“måste” eller när det är ett obligatoriskt moment som kräver att kameran ska vara på. På detta 

sättet har studenterna nästintill kunnat gömma sig bakom sin skärm och haft valet att kunna 

ha kameran och micken avstängd under till exempel en föreläsning som inte kräver att 

kameran ska vara på. Denna möjlighet till anonymitet fanns inte förut och var inte ett 

alternativ när studierna skedde på plats på campus. Här nedan presenteras två citat från två 

studenter som båda lyfter att de bara sätter på kameran när de “måste” ha på den.  

 

“det beror lite på vad det är för någonting. Sen har vi inte haft så mycket föreläsningar nu 

heller,”, [...] “men jag har väl på ibland, när de vill ha det. När de säger så här, om det är 

lite interaktion, men annars brukar jag nog inte ha det. Ehm. Nej.” (Utdrag ur intervju med 

student 3).  

 

“Kamera brukar jag inte ha på”, [...] “om det inte är så att vi måste ha på dem bara för att 

det, man sitter ju ändå bara och antecknar när det är live och, men om vi har seminarium 

som jag själv ska prata på då brukar jag ha kameran på”, [...] “och mikrofonen då, annars 

har jag allting avstängt” (Utdrag ur intervju med student 4).  

 

Dock var det vissa studenter som lyfte att de undvek att ställa frågor under Zoom-

föreläsningarna för att de inte ville hamna på helskärmen och bli sedda av alla som deltar i 

föreläsningen, vilket motstrider Bashkirevas m.fl. studie (2020) och påståendet om att 

distansstudierna varit positiva för dem introverta studenterna. Vanligtvis är studenten en i 



 

27 

mängden bland flera andra studenter under en föreläsning i en föreläsningssal på campus och 

då blir fokuset inte främst inriktat på studenten som ställer en fråga, utan fokuset riktas mot 

frågan i sig som ska besvaras av läraren. På Zoom däremot riktas fokuset mot studenten som 

ställer frågan eftersom hen ses av alla deltagare på helskärmen i Zoom-föreläsningen som kan 

upplevas som jobbigt för studenter lagda åt det introverta hållet. Gällande att ställa frågor 

under föreläsningar på Zoom nämner student 5 att det är skönare att ställa frågor i 

verkligheten då det upplevs som mer avslappnat.  

 

“Ja asså jag tycker att det blir mycket mycket jobbigare än i verkligheten. För i verkligheten 

känner jag att man kan vara lite mer avslappnad och det är lite såhär ‘men vänta nu, kan vi 

sakta ner’ eller nåt lite så, medan eh när man gör det på Zoom så blir det verkligen såhär, då 

sitter man med den där [tar upp handen] raise hand-funktionen och väntar på sin tur och det 

blir verkligen så här ‘Ja nu har xx en fråga, då ska vi lyssna på den’, och såhär ‘all fokus på 

[hens] fråga’ istället för att det blir den hära avslappnade ‘Nej men jag hänger inte med’”, 

[…] “Det tycker jag blir mycket jobbigare för att det känns som att det blir en mycket större 

grej att det är verkligen så här ja man hamnar ju på helskärmen, man eh [ler] kommer upp 

där”, […] “och det är sådär ‘nu har [hen] inte förstått, sådär så nu måste vi alla sakta ner’ 

[ler]. Det blir, det blir mycket jobbigare faktiskt tycker jag [nickar]”. (Utdrag ur intervju med 

student 5).  

 

En positiv aspekt med att ha distansstudier och föreläsningar på Zoom är för övrigt att de 

introverta och passiva studenterna kan välja att skriva frågan i chatten eller privat till läraren 

istället för att ställa den muntligt och hamna på helskärmen. Detta är ändå något som visar att 

distansstudierna gynnat de introverta studenterna. Även några lärare nämnde just detta, att 

tack vare chattfunktionen på Zoom så kan introverta eller blyga studenter, som vanligtvis inte 

ställer frågor, nu våga göra det utan att få all fokus. Exempel på två lärare som lyfte detta var 

lärare 5 och lärare 2:  

 

[...] “eller man kan säga ‘skriv ditt namn i chatten eller skriv din fråga i chatten eller, och du 

kan skriva den bara till mig, eller skriva den till alla’ ehm. Så det finns ju en mängd olika. På 

det sättet är det lite mer varierat. Eh det har jag faktiskt uppfattat som en fördel att man kan 

ha liksom eh lite backstage konversationer med studenter”, [...] “eh via chatten till exempel, 

utan att alla ser det”, [...] “Man kan ha, någon kan skriva ens fråga bara till mig”, [...] “och 

då kan jag till exempel ta upp det för alla men jag behöver inte säga ‘ah det var Anna 

Karlsson [påhittat namn] som ställde frågan’, utan jag kan liksom ehm ah”, [...] “På det 
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sättet så kan man faktiskt få även då frågor från människor som tycker att det är jobbigt att 

ehm säga dem inför alla” (Utdrag ur intervju med lärare 5).  

 

[...] “det spelar ingen roll på vilket sätt studenten frågar eller ställer frågan. det finns ju vissa 

som vågar inte göra det, men då i bästa fall skickar dem ett direktmeddelande till läraren så. 

ehm. från den sidan kan man ju säga att de tystare studenterna eller de som vågar inte, Zoom 

har hjälpt dem, så de kan skicka ett meddelande. i klassrummet finns det ingen sådan 

möjlighet. [lätt sarkastisk ton] ‘ska jag skicka ett sms till läraren och fråga det jag vill 

fråga?’”. (Utdrag ur intervju med lärare 2).  

 

Något som även gått att urskilja från våra intervjuer är studenternas rutiner som tydligt är 

kopplade till den sociala rollen som studenterna besitter, att rutinerna varit viktiga för rollen. 

Innan distansstudierna när studierna skedde på plats så fanns det mer tydliga och konkreta 

rutiner, intervjupersonerna klev upp, tog sig till campus, gick på föreläsningar, drack kaffe 

mellan föreläsningarna med kurskamraterna, studerade tillsammans, umgicks med kompisar 

vid sidan av studierna och så vidare. Dessa rutiner bidrog till att den sociala rollen blev 

tydligare eftersom det exempelvis hör till den sociala rollen som student att utföra vissa 

specifika rutiner för att kunna upprätthålla rollen som student. Avsaknaden av dessa rutiner 

har därmed lett till otydligare sociala roller, vilket syntes i våra intervjuer med studenterna. 

 

“ja, alltså jag tror att det är väl både och, att det kanske ibland blir bara så här att man 

tröttnar. Att det liksom, blir lite, jag vet inte vad som förväntas, jag vet inte när det är klart, 

det är bara så här en grå massa som man ska ta sig igenom typ. Ehm, medan det blir typ när 

man är i skolan och arbetar tillsammans så blir det så här ah men nu, det blir liksom mer att 

man har en planering tillsammans över tiden.” (Utdrag ur intervju med student 3).  

 

I citatet ovan blir det tydligt att student 3 känner sig osäker på vad som förväntas på rollen 

som student och på hens rutiner i sin roll som student. Istället för att veta hur hen ska 

motivera sig själv och lägga upp planeringen för sina studier så upplever studenten det som 

att hen befinner sig i en “grå massa” och inte vet vad som förväntas. Avsaknaden av de 

tydliga rutinerna är även något som student 6 nämner i sin intervju:  

 

[...] “men ju längre tiden har gått så har det ju, har jag börjat sakna att eh behöva ta sig till 

skolan och få liksom struktur på dagen”, [...] “mer och mer. Framför allt när strukturlöshet 
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och avsaknaden av måsten som börjar kännas av”, [...] “när det gått lite längre tid [nickar]” 

(Utdrag ur intervju med student 6).  

 

“Asså om de är förinspelade och jag kan se de när som helst, det är katastrofdåligt för min 

dag”, [...] “Asså för då har jag ju, asså, ah, jag är egentligen rätt morgontrött men asså om 

det är något på morgonen så går jag ju upp till det”, [...] “Så om det liksom är en föreläsning 

klockan åtta så går jag ju upp till det, men om jag har möjligheten att skjuta på det då gör jag 

ju det. Då går jag inte upp klockan åtta, vilket ju gör att jag får mycket mindre gjort under 

dagen” (Utdrag ur intervju med student 6).  

 

Lärarna å andra sidan upplevde inte att deras rutiner och rollen som lärare påverkats alltför 

negativt av att övergå till distansstudier. Några lärare lyfte att de redan hade arbetat mycket 

hemifrån, exempelvis med forskning och betygsättning, så deras rutiner och sociala roller 

påverkades inte lika mycket som studenternas. Istället strukturerade de om kurserna så att 

upplägget fungerade på distans. Två lärare reflekterade så här:  

 

“Helt ärligt inte alls! Jag älskar mitt arbete! [Skratt] Och ja, det, nej jag kan fortsätta. Det 

finns fördelar med att sitta nästan ensam på kontoret. [Skratt] Så ja” (Utdrag ur intervju med 

lärare 2). 

  

“Jag gillar ju att göra väldigt olika undervisning.”, [...] “Så det var ju lite grann en 

spännande utmaning men det gjorde mig också väldigt [med emfas] Pepp!” (Utdrag ur 

intervju med lärare 1).  

 

Lärare 2 beskrev det glatt som att hen älskade sitt arbete och att hen alltså inte hade några 

problem med att studierna övergick till distans, och lärare 1 såg det som en utmaning som 

gjorde hen peppad.  

 

5.2 Sociala roller på distans 

Utifrån intervjuerna har det gått att urskilja att distansstudierna haft några påverkningar på de 

sociala rollerna. Flera studenter och lärare nämnde i sina intervjuer att det exempelvis varit 

mycket svårare att skapa nya relationer och att upprätthålla relationer med bekanta på distans. 

Den sociala interaktionen som vanligtvis sker naturligt vid och utanför 
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undervisningssammanhangen har under pandemin gått förlorad till följd av distanseringen 

och självisoleringen. Många studenter tog upp att de knappt hade någon kontakt med sina 

kursare, att kontakten mestadels bara skedde över Zoom eller via olika chattfunktioner online 

och att samtalsämnet enbart var kopplat till studierna. Vanligtvis på plats hade de kunnat få 

en bättre relation med sina kursare därför att interaktionen skedde naturligt. På plats kunde 

studenterna småprata med sina kursare innan, mellan och efter föreläsningarna, de kunde gå 

och dricka kaffe ihop, äta lunch ihop, hitta på aktiviteter, uppleva studentlivet och skapa en 

slags gemenskap som stärkte relationerna. Student 5 och student 4 lyfte just att man förut 

kunde interagera mer med sina kursare, studera ihop, fika ihop, bjuda folk på fest och så 

vidare, men att detta gick förlorat när studierna övergick till distans eftersom det naturliga 

mötet försvann vilket försvårade skapandet och upprätthållandet av relationerna.  

 

“Men vi pratade om det ganska mycket så här att personer man kanske inte är jättenära 

egentligen men som man ändå träffar i till exempel skolan eller någonting, det, man kunde 

ändå, aa men till exempel bjuda de på fest eller man kunde hänga lite, man kunde gå och ta 

en fika och allt det försvinner ju nu när det blir på distans för att det, man har inte de här 

naturliga mötena och så här. Man blir, man lär ju inte känna folk när man får en ny 

seminariegrupp utan det är verkligen egentligen bara såhär ‘aa där är ni på Zoom’ liksom”, 

[...] “Så det är ju väldigt svårt att upprätthålla relationer med folk man kanske inte är bästa 

kompis med, utan bara såhär man får ju inga nya bekanta utan det är ju bara liksom ansikten 

på en skärm [ler], typ” (Utdrag ur intervju med student 5).  

 

[...] “innan så var det ändå att man kunde sätta sig med någon bara i klassen och plugga 

eller träffas, men nu är det inte alls på samma sätt längre. Utan nu hänger man ju bara med 

dem närmaste som man pluggar med”, [...] “relationen är ju mycket svårare att bibehålla nu 

än vad det var innan för då träffas man ändå, ja minst tre-fyra gånger i veckan och nu blir 

det ju aldrig”, [...] “med såna som man inte är lika nära med”, [...] “Men som man annars 

egentligen skulle vilja träffa” (Utdrag ur intervju med student 4).  

 

Student 4 betonade även att det är mycket svårare att skapa nya relationer när studierna sker 

på distans, specifikt att skapa nya relationer med kurskamrater som hen kunde studera med. 

När man sitter och studerar med kurskamrater som man inte har en nära relation till sen 

tidigare så är det ändå lättare att skapa en relation när man väl sitter och bollar idéer ihop på 

plats.  
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[...] “det var svårare att skaffa sig kurskamrater som man kunde plugga med eller liksom 

bolla frågor med” (Utdrag ur intervju med student 4). 

 

Lärare 1 tog upp att hen inte ens visste vilka kollegor som arbetade kvar på campus eftersom 

hen förlorat den naturliga och spontana sociala interaktionen med dem, något som hen fick 

naturligt på plats när de som exempel drack kaffe ihop eller knackade på varandras 

kontorsdörrar. Här syns det tydligt att distanseringen påverkat lärarens gemenskap till 

kollegorna då hen inte haft någon kontakt med personerna som hen vanligtvis arbetar med. 

Utan den naturliga sociala interaktionen som sker på plats så går vissa kollegiala relationer 

förlorade.  

 

[...] “den här spontana grejen med dem som man kanske inte samarbetar mest med den eh 

[brus pga teknikstrul] den är ju borta, den har jag ju inte alls. Det finns ju många i kollegiet 

som, jag vet inte ens om de jobbar kvar om ni förstår vad jag menar? Alltså jag har inte sett 

dem sen [drar efter andan] sen innan pandemin” (Utdrag ur intervju med lärare 1).  

 

För att kunna skapa nya relationer under distansstudierna menar lärare 5 att det har krävts ett 

mycket mer aktivt uppsökande beteende än vanligtvis till följd av att den naturliga sociala 

interaktionen inte finns på distans. På plats kan man i princip bara kliva in i 

universitetsbyggnaden man studerar på och starta en konversation med vem som helst och få 

naturliga sociala interaktioner utan att anstränga sig. Under distansstudierna krävs däremot ett 

mer aktivt försök till att kunna interagera med andra personer eller skapa nya relationer. Där 

krävs det att man tar upp mobilen, kontaktar någon och väntar på svar innan man kan börja 

prata med någon eller bestämma en träff.  

 

“Svårare skulle jag säga. Man, det, asså de relationer som man redan har, där kan man ju 

lite såhär “ska vi ta en Zoom-fika?” och sådär men man får vara mycket mer aktiv om man 

ska skapa nya relationer, för man stöter inte ihop med folk. Man måste ju eh, man måste 

liksom eh medvetet ta en massa steg som annars bara. Du vet, man råkar sitta bredvid någon 

på tåget till jobbet eller man [rycker lätt på axlarna] ah sådär. Inget, det händer ju aldrig 

[...] Så det kräver ju mycket mer av aktivt uppsökande [ler] verksamhet” (Utdrag ur intervju 

med lärare 5).  

 

Intervjupersonerna påstod i sina intervjuer att det däremot inte varit svårt att upprätthålla de 

nära relationerna, utan de beskriver det som att de istället har blivit ännu närmre sina nära 
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vänner under distansstudierna. Student 5 uppger som exempel att hen fått som en “corona 

familj” eftersom hen bara umgåtts med dem närmsta vännerna under pandemin. Student 6 

upplevde att hen blivit bättre på att just upprätthålla kontakten med vännerna som hen 

umgicks mycket med innan pandemin. Här har deras gemenskap till de närmsta vännerna 

vuxit sig starkare.  

 

“ja men man har ju blivit närmare de man väl är nära för att det blir som ens lilla “corona 

familj” [gör citationstecken med fingrarna]” (Utdrag ur intervju med student 5).  

 

“Men det har väl blivit så att jag umgås mer, eh det blir så, jag lär känna mycket färre nya 

människor och jag umgås mer med mina nära vänner”, […]  “asså de jag, så att jag, det har 

väl nästan blivit så att jag blivit bättre på att upprätthålla kontakten med dem jag faktiskt 

umgås mycket med nom… [stammar till] normalt fall också. Eller de jag umgås mycket med 

innan pandemin umgås jag ännu mer med nu”, […] “och de som liksom är lite mer i periferin 

så att säga av min eh av mitt sociala nätverk då [ler], eller vad man kallar det, umgås jag 

mycket mindre med” (Utdrag ur intervju med student 6).  

 

En positiv aspekt med distansstudierna är ändå att de sociala rollerna har kunnat nå ut till en 

bredare grad än vad de kunnat gjort förut när studierna skett på plats. Om en student har varit 

sjuk eller bortrest förut så har hen inte kunnat närvara på föreläsningarna eller dylikt, och om 

en lärare varit sjuk eller bortrest så har hen inte kunnat närvara på möten och så vidare. Detta 

resulterade i att den sjuka studenten eller bortresta läraren helt enkelt missade det som sades i 

föreläsningen eller under mötet. Tack vare att studierna och mötena istället skett på distans 

under pandemin så har studenterna och lärarna som varit sjuka eller borta kunnat delta ändå. 

Pandemin och distansstudierna har resulterat i att tid och rum, som vanligtvis är rätt strikt, 

inte blivit lika aktuellt. Innan distansstudierna var föreläsningen eller mötet på en viss plats, 

ett visst klockslag, men under pandemin har studenterna och lärarna kunnat studera och 

arbeta vart som helst. Det har även gått att spela in vilket gjort att man har kunnat lyssna på 

materialet vid andra tillfällen än den sagda tiden. Detta har resulterat i att en student kan vara 

en student, samt att en lärare kan vara en lärare, på andra ställen än enbart i 

universitetsbyggnaden. Till följd av att studierna kan skötas på distans så har därmed 

studenternas och lärarnas sociala roller blivit obundna till en specifik plats. Detta är något 

som lärare 5 lyfter i sin intervju där hen nämner att distansstudierna lett till att hen kunnat 
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kommunicera med kollegor och doktorander som befinner sig i andra länder, något som inte 

gått förut när studierna och arbetet skett på campus.  

 

”För att innan Zoom, de var ju ute innan [ljudet hackar lite] pandemin också och då var det 

så att jag ringde någon gång då och då liksom. Eh men nu helt plötsligt har vi ju möten flera 

gånger i veckan. Så att jag skulle säga att jag har mer kontakt med dem som är långt bort. 

För att plötsligt spelar det ingen roll om vart man är [...]Eh men eh, jag har mindre kontakt 

[skrattar till lite] med de jag jag annars skulle se på jobbet, för då måste man ha ett ärende 

liksom” (Utdrag ur intervju med lärare 5).  

 

Det var många studenter som lyfte att deras studiemotivation sjunkit i och med övergången 

till distansstudier och kontrasterar detta med att det var roligare att ta sig till skolan när 

undervisningen skedde fysiskt på campus och när de sociala interaktionerna skedde naturligt, 

som när studenterna stod och pratade med kurskamraterna utanför föreläsningssalarna. På 

samma sätt som att det varit svårt för intervjupersonerna att skapa nya relationer så har det 

varit svårt för dem att hålla motivationen uppe, och som konstaterats tidigare spelar 

motivationen en stor roll för de sociala rollerna. Att exempelvis vara en universitetsstudent 

innebär inte bara att ta del av information och kunskap och följa en kurs- eller programplan 

för att ledas till framtida arbetsplatser eller forskningslag. Delaktigheten i att sitta 

tillsammans med sina vänner eller kurskamrater och studera efter en föreläsning, eller att 

gemensamt ta en kaffe i tio-minuters pausen under en föreläsning uppger många studenter ha 

varit en motivationsfaktor till att kliva upp och ta sig till universitetet. Utan dessa naturliga 

sociala interaktioner har studenterna känt sig omotiverade till att studera och exempelvis ta 

tag i att lyssna på en förinspelad föreläsning, vilket student 1 lyfter i sin intervju:  

 

“Man blir inte så motiverad av att se samma fyra väggar och samma köksbord, det är lite 

lättare kanske när man ändå hamnar i en miljö som är dedikerad till studier än att hamna i 

samma miljö som man sitter o kollar på Netflix i resten av dygnet.” (Utdrag ur intervju med 

student 1).  

 

Som redan nämnts upplevde inte lärarna det lika negativt för deras rutiner och roll som lärare 

att övergå till distansstudier. Många hade erfarenheter av att arbeta mycket hemifrån och 

några hade även använt de tekniska verktygen tidigare. Istället för att tappa motivationen till 

att lära ut så handlade det om att strukturera om upplägget som i sin tur kunde upplevas som 
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en slags motivationskraft. Så lärarnas sociala roller som lärare påverkades inte markant av att 

övergå till distans utifrån det vi sett i intervjuerna. Deras roll som lärare fanns fortfarande 

kvar under distansstudierna fast med ett annorlunda upplägg än tidigare. Lärare 3 upplevde 

det exempelvis mest som tråkigt att hen tappat den sociala kontakten med studenterna men 

gällande rutinerna så kvarstod de vid övergången till distansstudierna, då hen tidigare hade 

arbetat likartat hemifrån.  

 

“Ja dels är jag ju inte på arbetsplatsen, det är ju en stor skillnad, men jag är ju ofta även 

tidigare någon annanstans, men nu är jag ju inte heller någon annanstans så nu är jag 

huvudsakligen hemma”, [...] “men jag är kanske då i min yrkesroll och med så mycket 

forskning som jag har så är jag mera van vid den situationen att göra mina arbetsdagar själv, 

asså planeringsmässigt. Det här, det är inget svårt för mig att gå upp och ha rutiner” [...] 

“Det är tråkigt, det är tråkigt och vi tappar de här sakerna som jag har sagt, men mina 

rutiner för när jag är hemma och arbetar ser ganska likartade ut från de gjorde innan” 

(Utdrag ur intervju med lärare 3).  

 

Vanligtvis innan pandemin och distansstudierna var det naturligt att studenterna och lärarna 

interagerade med varandra innan och efter föreläsningarna. Studenterna kunde ställa frågor 

gällande upplägget och föreläsningen, och lärarna kunde fråga hur studenterna mådde och hur 

det gick med studierna. Efter att undervisningen övergått till distans blev det inte samma 

naturliga interaktion, utan studenterna mailade istället till lärarna om det uppstod frågor. 

Denna förändrade kommunikation kan tänkas påverka de sociala rollernas relation till 

varandra i och med att förväntningarna på hur rollerna kommunicerar förändrats. 

Relationerna som fanns mellan studenterna och lärarna fanns inte längre på samma sätt, och 

småpratet med läraren ändrades till tystnad på Zoom innan föreläsningen startade. Något som 

lärare 1 lyfte i sin intervju var att hen föreläser framför sina vinylskivor, som hen har på 

väggen, under Zoom-föreläsningarna. Det kunde även vara så att hen ändrade om ordningen 

och bytte plats på vinylskivorna i syfte att starta föreläsningarna med så kallade conversation 

pieces, det vill säga något eller saker som startar en konversation. Här ser man att lärarens 

sociala roll som estradörläraren tar sig uttryck och att hen försöker ta till annorlunda medel än 

vad som behövs i föreläsningssalen för att kunna ha kvar sin estradörroll som lärare även fast 

studierna sker på distans.  
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“Jaa jag står alltid framför mina vinylskivor [gestikulerar och pekar på skivorna bakom sig] 

om jag undervisar i Uppsala. ehm. Därför att jag tycker att det har blivit en så bra 

conversation piece. Eftersom jag också ibland flyttar om och sådär så är det någon; [gör till 

rösten] ‘ja men den där hade du inte där igår’ och så. Eh... Och eh det är inte så mycket 

förstås för, utan att, lite så här snicksnack i pauserna och få en ja men conversation piece.” 

(Utdrag ur intervju med lärare 1).  

 

Vidare i intervjun förklarar lärare 1 mer om estradör-sidan i sin roll som lärare och att hen 

gärna vill få respons på det hen gör eller säger av studenterna. Läraren vill gärna att 

studenterna ska skratta, fnissa eller se förvånade ut för att kunna få som en bekräftelse i att 

studenterna lyssnar. Denna sociala roll som estradörlärare drabbas när studierna sker på 

distans eftersom studenterna inte är närvarande på samma sätt som innan för att ta del av 

estradörlärarens framträdande.  

 

“Ja, det, eh, ganska mycket, eh, det finns ju, vi har pratat om det rätt mycket i kollegiet att att 

eh den här estradörsidan som en del av oss tycker om, att man får liksom kanske skratt och 

garv och att det blir lite kul och man får lite fniss och någon ser lite förvånad ut. Alltså den 

delen i klassrummet, det, det s-, det enda jag ty-, tycker mig tappa det är ju det. Är ni med? 

För den delen försvinner på Zoom. Men det är ju egentligen någonting som mest drabbar 

MIG.” (Utdrag ur intervju med lärare 1) 

 

Att tystnaden på Zoom upplevs som längre än i en fysisk föreläsningssal är något som lärare 

2 lyfte i sin intervju. Utifrån det hen nämner är det märkbart att hen är van att ställa frågor till 

studenterna för att sedan få svar på dem, men på grund av att studenternas sociala roller till 

viss del förändrats under distansstudierna har det eventuellt resulterat i att studenterna inte 

känner att de måste svara på frågan. Detta för att de inte befinner sig i de vanliga sociala 

situationerna på universiteten som hjälper de att upprätthålla de sociala rollerna, istället har 

de möjligheten att sitta med kamerorna av. För att bryta tystnaden försöker läraren därmed 

ställa fler frågor eller berätta något roligt som går att koppla ihop till lärare 1’s estradörroll 

där tanken är att försöka få någon slags respons av studenterna. När lärare 2 inte får 

responsen som hen vanligtvis får så börjar hen tveka lite på sin sociala roll som lärare. Här 

verkar det som att de sociala rollerna är viktiga för lärarnas arbetsutövande.  

 

“Men när man har alla studenter tillsammans i ett rum ah ingenting, asså, det kan ju vara så 

att man ställer en fråga och det finns tystnad. Och man förstår inte, har de inte förstått 
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frågan? Är frågan för svår? Ja, finns det något annat? Och finns det en minut, en halv minut, 

okej en minut är mycket [skratt]. Men tiden som går i tystnaden på Zoom känns mycket längre 

än tiden som går i salen. Och det såklart påverkar hur man känner sig som lärare. Och det 

som jag, så jag försöker avbryta tystnaden och ställer en fråga till eller förklarar att “nu blir 

det väldigt awkward” jag förstår inte hur vi ska tolka tystnaden och berättar om på Youtube 

finns det en rolig video om en lärare som ställer en fråga och studenten sover och han bara 

frågar “anyone?” “anyone?” “anyone?” och det fortsätter såhär. Och då berättar jag för 

studenterna om videon och om hur det känns att vara en lärare när man har ja, tystnaden. Så 

dem saker påverkar såklart. Ehm. Och då är det att reflektera ‘är det Zoom? Är det jag? Är 

det omständigheterna?” (Utdrag ur intervju med lärare 2).  

 

5.3 Normer 

Om vi ser universitetet som inte bara en utbildningsinstitution utan även en social institution 

som internaliseras i den sekundära socialiseringen i enlighet med Berger och Luckmanns 

teori, där den normativa komponenten är viktig och karaktäristisk vid institutionaliseringarna 

i sekundära socialiseringsprocessen (Berger & Luckmann, 1979, s. 163), så innebär det att 

universitetet som social institution därmed också har institutionskaraktäristiska normer. Att 

universitetsinteraktioner har karaktäristiska normer för beteenden kan även styrkas ur Collins 

(2004, s. 5) IR-teori, i vilken han menar att situationer innehar regler som existerar oavsett 

vilka individerna är som medverkar i situationen. Under analysen av de genomförda 

intervjuerna med universitetslärarna och studenterna var det framförallt tre normer som 

kommit på tal och som gick att urskilja. Dessa normer har vi valt att kalla för 

effektivitetsnorm, utseendenorm och intelligenssnorm.  

 

5.3.1 Effektivitetsnormen 

Med effektivitetsnorm menas det att studenten och läraren ska vara effektiv och fokusera på 

sina studie-/arbetsuppgifter. Det är eftersträvansvärt att vara produktiv samt tidseffektiv, och 

det är bra med goda resultat i arbetet. Denna norm har gjort sig synlig i intervjuerna särskilt 

då flera lärare lyft och resonerat kring den kommunikativa effektiviteten som effekt av 

övergången till distansstudier. Ett exempel är lärare 2 som beskriver hur kontakten mellan sig 

och sina kollegor har effektiviserats vid övergången till distans: 
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“Vad gäller kollegorna, det sociala har förändrats väldigt mycket. Ehm men å andra sidan en 

del kollegor har blivit mycket mer tillgängliga, ehm och, ah förstår att man ah det räcker att 

skriva ett par meningar i epostmeddelanden tills man säger vad det är som man egentligen 

vill ha man undviker den här “ska vi ta en kopp kaffe nu” [skratt] “vi sitter ner och pratar” 

så det går mycket snabbare kan man säga ibland.” (Utdrag ur intervju med lärare 2).  

 

Lärare 3 däremot menar att distansstudier på Zoom gjort möten och seminarier mer 

tidseffektiva men problematiserar tidseffektiviteten med att kvaliteten på diskussionerna 

kanske begränsas: 

 

“[…] och det som är är ju, vi kan ju ha säg två timmars seminarium eller två timmars möte 

av något slag, ehh men det går ju inte att sitta riktigt på det sättet när man sitter på Zoom, 

man är gärna klar efter en timme. Det blir i någon mening effektivare möten men i 

formmässigt sätt, man blir fortare klar med vissa saker men de blir kanske inte lika väl 

diskuterade eller genomlysta eller så” (Utdrag ur intervju med lärare 3).  

 

Detta är ett tecken på att effektivitet är eftersträvansvärt, men endast om produktiviteten och 

kvaliteten på arbetet inte tar skada av den minskade tidsåtgången. Ytterligare något som visar 

på att en effektivitetsnorm existerar är att flera studenter lyfte att de inte ville “slösa” andras 

tid eller vara en “börda” i undervisningen med sina frågor. Detta resulterade i att många drog 

sig från att ställa frågor under exempelvis föreläsningarna på Zoom. Istället valde de att ställa 

sina frågor på mail till läraren, dock med en närvarande tanke på att “för många” mail också 

innebar att man var en “börda” för läraren. Student 4 berättar om denna interna konflikt på 

detta sätt: 

 

“Jag tycker det är svårare att prata med lärarna nu när det är på distans. Man känner sig 

som en börda när man mailar tio gånger om dagen, om ett ämne [ler] och så tänker de, eller 

eh man antar att de tänker “kan de inte bara leta upp det själv?”, men det är ju inte så lätt” 

[...] “Det känns som att man stör, eller, stör kanske är fel ord men att man avbryter i mitten 

av en föreläsning om de inte istället har några frågor, då kan man ställa frågor men man kan 

liksom inte ställa så mycket följdfrågor för man känner sig lite [ler]…, eh lite att man tar upp 

tiden för allihopa och inte bara för föreläsaren” (Utdrag ur intervju med student 4). 
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5.3.2 Utseendenormen  

Utseendenormen som verkar råda på Uppsala Universitet hade vi likväl kunnat namnge 

professionalitetsnormen. Normen bör ej förväxlas med en skönhetsnorm utan reglerar snarare 

hur studenter och lärare förväntas presentera sig själva fysiskt i studiesammanhang. Det 

handlar inte om att man måste se snygg ut i alla lägen utan verkar utifrån intervjuerna snarare 

handla om att man ska signalera att man är redo för uppgifter och prestationer, samt att man 

ser ut att vara professionell i sin roll som lärare eller student. Denna norm har antagligen 

uppstått på grund av de sociala rollernas förväntningar på produktivitet och är eventuellt 

kopplad till den fasad som rollinnehavarna använder för att styrka sina framträdanden. 

Goffman menar att fasaden är den inramning och de uppträdanden och manér som en aktör 

använder under sitt framträdande (2014, s. 28-30). Om en viss social roll under en längre tid 

använder sig av liknande fasad är det troligt att dessa attribut och inramningar till slut 

kommer att bli vanemässiga och förknippade med rollen och därav skapa normativa 

förväntningar för de sociala rollerna i undervisningssammanhang. Ett exempel på sådana 

rollspecifika fasadförväntningar är från intervjun med lärare 4 som beskriver utseendenormen 

som råder på Uppsala Universitet. Läraren tar dels upp de krav som ställs på hur studenterna 

ska vara klädda vid undervisning med patientmöten på kliniken, och dels normerna kring 

föreläsningsbeteenden.  

 

“Asså det, det handlar ju om ändå att man kräver att studenterna ska vara, ja när de kommer 

och ska träffa studenter förstås, att de är klädda och beter sig på ett [kort paus] bra sätt, som 

de i och för sig då redan har lärt sig när de kommer till oss för då har de redan varit en del 

på klinik alltså, så man får inte bete sig hur som helst, man får inte vara klädd hur som helst, 

och man måste visa respekt och massa såna saker. Men det är mer i patientmötena” (Utdrag 

ur intervju med lärare 4).  

 

“[...] på föreläsningar till exempel, där finns det regler [brus] man får inte ta med sig ni vet 

mat och sånt där in [ler] och det [brus] sånt där som är på campus” (Utdrag ur intervju med 

lärare 4). 

 

Att studenterna inte får bete sig eller vara klädda hur som helst och att studenterna redan bör 

ha lärt sig det när det är dags för dem att ta del av lärare fyras undervisning visar tydligt att 

det finns en norm kring hur studenterna presenterar sig fysiskt. Att studenterna ska ha lärt sig 

hur de förväntas vara klädda kan ses som att en sekundär socialiseringsprocess har skett, då 
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de blivit införstådda med de specifika klädförväntningar som ställs på aktörer inom 

studie/arbetsområdet. I detta fall springer normen ur hygieniska krav och vad som klassas 

som “rätt klädsel” är således inte samma för studenter som har undervisning med 

patientmöten och kliniska studier som studenter som enbart har teori och all undervisning 

sker i en föreläsningssal och inte har hygienfaktorer att ta hänsyn till. Dock går normen att 

generalisera då att uppfylla de hygieniska krav som ställs vid patientmöten har att göra med 

att upprätthålla en professionalitet som krävs i undervisningsrummet. Vad som utgör en 

professionell fasad kan alltså skilja sig beroende på vilken studie- eller forsknings-

/arbetsinriktning man har, men normen kring att de ut och vara professionell består. Student 6 

berättar i sin intervju att hen väljer att stänga av kameran på Zoom när hen ligger i sängen 

eller i soffan och tittar på föreläsningar därför att studenten tycker att det ser för “slashasigt” 

ut.  

 

“Ehm det beror på, ehh som sagt om jag får lite skuldkänslor så brukar jag sätta på den, men 

ibland så ligger jag, om det är en tidig föreläsning så ligger jag i sängen och tar den eller i 

soffan och då brukar jag inte ha på den för det ser så himla slashasigt ut” (Utdrag ur intervju 

med student 6).  

 

Mellan raderna kan man ur citatet utläsa att student 6 inte vill uppfattas som en “slashas”, en 

lat och oduglig person, av de andra närvarande på Zoom-föreläsningen, utan att det återigen 

är viktigt och eftersträvansvärt att vid undervisningssammanhang uppfattas som kompetent 

och produktiv.  

 

5.3.3 Intelligensnormen 

På grund av att flera studenter lyfte att de drar sig från att ställa frågor eller att aktivt ta plats i 

undervisningssammanhang om det är så att de “inte har något bra att tillföra” kunde vi även 

urskilja en norm vi valt att kalla för intelligensnormen. Detta går hand i hand med 

effektivitetsnormen, det vill säga att inte slösa någons tid, men eftersom slöseriet med tid inte 

verkar vara den enda anledningen till att studenter undviker att ställa frågor. Även att framstå 

som dum, outbildad eller ouppmärksam verkar vara anledning till att inte yttra sig vid 

undervisningen, därför finns det sannolikt ytterligare en norm som ligger till grund för 

beteendet, det vill säga intelligensnormen. Student 6 uttrycker sig exempelvis som följer efter 
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en fråga om hur studenten agerar i breakout rooms, om hen tar en aktiv roll eller mer 

avvaktande:  

 

“Eh det beror lite på om jag har någonting bra att säga och hur, lite hur uppmärksam jag 

varit under föreläsningen [ler]” (Utdrag ur intervju med student 6). 

 

Intelligensnormen gick främst att urskilja ur studentintervjuerna. Detta väcker frågan kring 

varför det inte också lyftes bland lärarna. Eventuell anledning till varför normen inte verkar 

finnas bland lärarna diskuteras senare i kapitel 6.3 i uppsatsen. Om lärare påverkas av en 

intelligensnorm i andra sfärer på universitet framkommer inte i denna studie.   

 

5.4 Normerna under distansstudier 

Studien har alltså lyckats identifiera tre olika normer kopplade till studiesammanhang. Har 

dessa påverkats av att studierna övergått till att ske på distans? Har det uppkommit nya regler 

för och förväntningar på studenternas och lärarnas beteenden när interaktionen sker digitalt? 

De flesta intervjudeltagare verkar inte tycka att det förändrats i särskilt stor utsträckning. 

Både lärare 3 och student 2 menar att studiesammanhangens grundregler är desamma på 

campus som på distans:  

 

“[tänker och nickar] I grund och botten är det många som är samma” (Utdrag ur intervju 

med lärare 3).  

 

“Jag skulle säga att grundreglerna är desamma, eller där det liksom först börjar, för att ehm 

hela den här “tyst när föreläsaren pratar och seminarieledaren och när alla andra pratar” 

(Utdrag ur intervju med student 2).  

 

Detta kan kopplas till Collins IR-teori, där det framhävs att situationer i sig har regler och 

processer som är oberoende av vilka individerna är som närvarar vid situationen. (Collins, 

2004, s. 5) Undervisningssituationen har alltså vissa grundregler som gäller oavsett vilken 

lärare eller vilka studenter som är närvarande, och lärare 3 och student 2 lyfter alltså att dessa 

grundregler följt med studiesituationen även när den övergick till att ske på distans. Student 1 

tycker däremot att beteendenormerna och reglerna förändrats något. Hen berättar i följande 
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citat om hur klasskamrater lagat mat vid undervisningstillfällen och om hur vissa fortfarande 

ligger kvar i sängen: 

 

“Ja men jaa, det är väl inte riktigt samma. Det är många som står och lagar mat under 

seminariet. Det kanske inte riktigt hade varit okej [skratt] att man hade gått ut och värma 

lunchlådan. Ehm och sen, det är många som inte riktigt har gått upp ordentligt. Så på så sätt 

är det lite slappare på distans. Eh… Sen tycker jag att själva deltagandekravet känns ännu 

slappare, det är många som, att “bare minimum” har sänkts ytterligare när det är på distans 

för att det är svårare att kontrollera.” (Utdrag ur intervju med student 1).  

 

Förändringen av studienormer som student 1 pekar ut handlar alltså om att en del studenter 

inte längre tar del av undervisningen med ett odelat fokus, utan att de nu samtidigt med 

distansstudierna även håller på med andra sysslor, eller uppvisar en oprofessionell fasad när 

de ligger nyvakna i sängen och är med på undervisningstillfället. De normer som vi tidigare 

har identifierat och som således kan tänkas ha förändrats vid övergången till distansstudier är 

effektivitetsnormen och utseendenormen då dessa berör det fokus som studenter och lärare 

förväntas ha, och hur de presenterar sig i studiesammanhang.  

 

5.4.1 Effektivitetsnormen vid distansstudier 

Student 2 exemplifierade alltså en av studiesituationens grundregler som att man som student 

ska vara tyst när andra pratar. Denna beteenderegel kan sägas ingå i effektivitetsnormen 

därför att funktionen i att inte avbryta eller prata i mun på andra delvis ligger i att man på 

detta sätt visar respekt för varandra men även i att det lättare går att fokusera och höra vad 

exempelvis läraren säger om ingen annan pratar samtidigt. Kommunikationen på exempelvis 

ett seminarium blir mer effektiv om deltagarna inte pratar i mun på varandra utan låter 

varandra prata till punkt så att alla kan höra det som sägs. Även om grundreglerna i stort sett 

skulle vara desamma så uppstår det i och med det nya digitala formatet nya frågor och 

komplikationer kopplade till beteenden i studiesammanhanget. Student 5 berättar om att de 

tekniska möjligheterna på Zoom har gjort det svårare att följa den redan nämnda grundregeln 

att inte prata över varandra: 

 

“Så det blir mycket svårare och alla lärare har ju olika hur de vill, att lägga upp liksom 

Zoomundervisningen. Vissa vill att man använder raise hand-funktionen, vissa vill att man 



 

42 

har micken på hela tiden så man bara kan [knäpper med fingrarna] ställa en fråga så liksom. 

Och det blir mycket det här att folk pratar i munnen på varandra, det är svårt att liksom, men 

det kanske inte blir en social norm, utan det är bara för att det är svårt rent tekniskt att så här 

upprätthålla det här att man väntar på sin tur och liksom, såna saker och mycket det här 

mellan typ elever och med en grupp får ordet att det är ju svårt att såhär veta hur, asså vem 

ska ta ordet när och liksom såna saker. Medan i ett klassrum kanske det blir mycket tydligare 

att det är såhär “aa nu tar jag ton, och då får ni andra vänta”, medan nu blir det mest bara 

att alla babblar på någonting [ler]” (Utdrag ur intervju med student 5).  

 

Övergången till distansstudier har enligt flera av intervjudeltagarna effektiviserat 

interaktionerna på bekostnad av de sociala aspekterna i studiesituationen. Student 2 upplever 

att det skett ett fokusskifte i studiesituationen för studenter där man gått från att tidigare haft 

ett stort fokus på den sociala aspekten till att under distansstudierna fokusera ännu mer på 

produktiviteten. Student 2 lyfter även att studier på Zoom och användandet av funktionen 

breakout rooms underlättar för bra fokus i grupparbeten. På detta sätt kan man säga att 

effektivitetsnormen stärks och tydligare gör sig påmind vid distansstudier då möjligheterna 

till socialt liv blivit begränsade och försvåras.  

 

“Alltså, jag tänker mig, eftersom breakout rooms, eller zoom i allmänhet tycker jag skiftar 

fokus från det sociala till det produktiva typ. Ehm eftersom det inte heller är lika trivsamt och 

naturligt att kallprata eller prata i allmänhet.” (Utdrag ur intervju med student 2).  

 

“[...] jag tänkte nämna så här breakout rooms och såna grejer, alltså det är ju, det hjälper ju 

jättemycket när det är så att man bara behöver fokusera på sin egen grupps grejer. Eh, att det 

är lite såhär “fokus nu måste vi göra det vi ska göra” men nackdelen är ju att, alltså som, 

eller, just ordet klassrumskänsla det ger mig någon, alltså det ger mig en viss känsla liksom, 

att så här man kan inte liksom, eh, vrida huvudet över axeln och så här prata med någon i 

den andra gruppen för att man är kompisar eller skoja om någonting eller ha det gött typ. Eh 

så det blir mycket, mycket, mycket mer fokus på att göra. Eh, liksom, att det är produktivt, nu 

är vi här, nu lyssnar vi och sen så när mötet avslutas då kan man ha kul på egen hand 

liksom.” (Utdrag ur intervju med student 2).  

 

Den ökade effektiviteten och minskade sociala aktiviteten behöver inte enbart vara positiv 

enligt lärare 5. Läraren menar att social aktivitet som småprat kan vara viktigt för 

produktiviteten då man genom de spontana samtalen kan få nya infallsvinklar eller 
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inspiration. Till skillnad från lärare 2, som nämndes tidigare i kapitel 5.3.1, som tyckte att 

kommunikationen med kollegorna blivit mer tidseffektiv efter övergången till distansstudier 

anser lärare 5 istället att kommunikationen blivit mer omständlig än den var tidigare.  

 

“Det har blivit på ett sätt väldigt effektivt på Zoom och det, och då missar man. Effektivitet är 

inte alltid så bra [ler], utan man behöver också ha dem här småpraten där man kan, både för 

att man kan komma på nya spännande saker eller som “jaha vad gör du, håller du på med 

det? Ååå med du, du går och läser den där artikeln!”, eller sådär. Men också för att man eh 

man löser en massa, nu får man hålla på och skicka mail istället för att bara gå förbi någons 

rum eller bara ta det i samband med möte. Om jag skulle vilja säga någonting till dig när du, 

när vi är en hel grupp, då kan jag annars liksom i vanliga fall bara “Du, kan inte du bara 

vänta ett litet tag, så har jag bara en sak?”, medan på Zoom är det svårare för det är så här 

“Kan ni andra försvinna härifrån så kan”. Så gör man ju inte, så därför blir det väldigt, det 

blir mycket mer mailkorrespondens som tar mycket tid” (Utdrag ur intervju med lärare 5).  

 

Det är således tydligt att effektivitetsnormen är närvarande och gör sig påmind även när 

studierna sker på distans. Om distansstudier däremot underlättar eller försvårar att uppfylla 

normen om effektivitet och produktivitet verkar intervjudeltagarna vara något oense om vad 

gäller effektiv kommunikation. 

 

5.4.2 Utseendenormen vid distansstudier 

Det är samma utseendenorm, eller professionalitetsnorm, som gäller vid distansstudierna som 

på campus. Lärarna och studenterna vill fortfarande utstråla professionalitet och kompetens 

när de interagerar digitalt med varandra. Lärare 2 berättar i följande citat om att hen är väl 

medveten om hur hen ser ut på Zoom. Enligt läraren är det lättare att lägga märke till detaljer 

kring hur folk ser ut vid distansstudier än vid studier på plats. Dessa detaljer kan sedan 

påverka tolkningen av situationen eller presentationen, antingen kan detaljerna stärka 

framträdandet eller så kan de underminera framträdandet. På grund av detta dubbelkollar 

läraren hur hen ser ut innan digitala möten börjar, för att det inte ska synas några detaljer som 

inte styrker det i övrigt professionella som ska visas upp. 

 

“Såklart tänker jag: men hur ser jag ut? Vad har jag på mig? Och ett exempel är ju att vi 

hade [anonymiserad studieaktivitet] och där arbetade vi med studenterna väldigt mycket och 
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gav återkoppling angående deras presentationsstil. Och det som jag märkte var att en trevlig 

kille, väldigt professionell innehållsmässigt vad handlade om hans presentation. Men han 

hade kavaj som var öppen och skjorta som aa two buttons were open. Och helt plötsligt, det 

ser ut, man förstår inte hur man ska tolka hur personen ser ut nu [skratt]. Och aa hade det 

varit en [anonymiserad studieaktivitet] i salen hade jag inte ens märkt det. Så jag försöker att 

tänka igenom hur ser jag ut på bilden och det som jag gör väldigt mycket är till exempel 

använder telefonen för att titta på mig själv [visar hur hen håller upp telefonen för att 

använda den som en spegel] innan arbetet börjar med något möte.” (Utdrag ur intervju med 

lärare 2).  

 

Det är inte bara klädvalen som kan signalera att en lärare eller student är fokuserad på 

uppgiften. Lärare 4 berättar om hur studenter ätit frukost eller när barn har sprungit runt i bild 

och att studenter deltagit vid undervisningen trots att de varit sjuka. Att exempelvis fika eller 

vara sjuk tyder på ett delat fokus och en nedsatt förmåga att genomföra uppgifter med full 

kapacitet, vilket därmed kan tänkas bryta mot både utseende- och effektivitetsnormen. 

 

“På Zoom har det varit lite svårare kanske både för studenterna och för mig som lärare och 

liksom lägga mig i så mycket. Det är så att det har till exempel kunnat varit med på Zoom fast 

de har känt sig lite sjuka studenterna, det har ju varit en fördel då, och då har vi, har vi- då 

[skrapljud] ha, ha [skrattar lätt] har de ju kunnat varit i sängen och sett ämliga ut, och det 

har varit en del fikande och så, ätande frukost och, och halvklädda och barn som har 

sprungit. Aa men så det har ju varit lite rörigare och jag har inte känt det riktigt bekvämt att 

säga liksom “Lisa [skrattar lätt] måste du sörpla? [skrattar lätt] Aa men liksom ah [skakar 

lätt på huvudet]. Lite annorlunda är det [ler], på den fronten. Men de flesta a-, de flesta 

[svagt ljud] har ju, betett sig på samma sätt som de gör annars. Men inte fullt ut [ler], det har 

varit lite lustiga situationer faktiskt [ler och nickar]” (Utdrag ur intervju med lärare 4).  

 

När beteendet i en situation avviker från de normer och regler som givits för liknande 

situationer tidigare skapas en osäkerhet i kategoriseringen och definierandet av situationen 

hos de medverkande. Att inte veta hur man ska definiera eller tolka beteendet i situationen 

kan således leda till att den upplevs och beskrivs som just “lustig”, då det inte följer de 

förväntningar som finns på situationsbeteendet utan lämnar individen men en osäkerhet och 

förvåning. Även om de flesta studenterna enligt lärare 4 har betett sig som förväntat, det vill 

säga på samma sätt som de skulle betett sig vid studier på campus, så har det varit flertal 

tillfällen där deras beteenden avvikit från normen och skapat dessa “lustiga situationer”. För 
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att undvika sådana oklarheter i situationstolkningarna kan individerna aktivt anpassa sitt 

beteende för att efterlikna de beteendemönster som förväntas vid studier på campus. Lärare 1 

talar bland annat om hur hen valt att stå upp under föreläsningarna för att både få ett bättre 

stöd för rösten men även för att det ska efterlikna studiesituationen i de fysiska 

föreläsningssalarna. Att det är något eftersträvansvärt kan bero på att det i enlighet med 

Collins (2004, s. 5) är en situationsspecifik regel för undervisning att läraren står upp framme 

i salen och föreläser medan studenterna sitter ner och lyssnar. När studiesituationen förflyttats 

från fysiska salar till digital distansundervisning hemifrån kan en sådan åtgärd stärka läraren i 

sin roll, då det skapar en känsla av trygghet i och med den bekanta positionen att föreläsa 

stående framför studenterna.  

 

“Jag står alltid upp, eller inte nu när jag pratar med er men annars så står jag alltid upp när 

jag föreläser. Ehm. Också för att simulera undervisningssituationen och jag tycker att jag får 

ett så här bättre bukstöd [slår sig på magen] för rösten och jag gestikulerar mer, det blir mer 

som att jag föreläser. Så för min del är det att återskapa eh beteendemönstret från 

lärosalarna.” (Utdrag ur intervju med lärare 1).  

 

Att gestikulera, tala med bukstöd och stå upp inför studentgruppen är sådant som läraren 

anser viktigt för känslan av att hålla i en föreläsning. Sättet att tala och föra sig är en del av en 

aktörs personliga fasad (Goffman, 2014, s. 30), vilket i detta fall gör att bukstödet och 

gestikuleringar är sådant som lärare 1 använder för att stärka sitt framträdande som kunnig 

föreläsare. Med andra ord är kroppsspråket och sättet att tala sådant som används för att visa 

att läraren är kompetent och professionell, sådant som går hand i hand med att uppfylla 

utseendenormen. Distansstudierna har på sätt och vis inneburit ett underlättande i 

framställningen av sig själv som kompetent och professionell då det ger möjlighet att dölja 

andra delar av fasaden som kan försvaga framträdandet eller det kompetenta och 

professionella intrycket, exempelvis ett osäkert kroppsspråk. Student 2 uttrycker sig om detta 

på följande vis:  

 

“Jag försöker ju ändå vara så här strukturerad och ändå verka som att jag har koll på läget. 

Eh och det känns som att det är mycket lättare när man kommunicerar via Zoom för eh 

kroppsspråk kan ju säga mycket. Både att man så här är säker i sig själv men också att man 

är skitnervös och inte har koll på läget alls. [...] man får dölja delar av sig själv och på så 
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sätt så kan man verka bättre än vad man är. Typ. Eller mer professionell.” (Utdrag ur intervju 

med student 2).  

 

Således verkar det som att utseendenormen fortfarande existerar då flera av 

intervjudeltagarna är måna om att styra det intryck de ger så att de ska upplevas som 

professionella och verka kunniga och självsäkra. Man styr intrycket genom att tänka över sina 

klädval, dubbelkolla vad det är som syns i kameran och prata på ett visst sätt. Däremot vittnar 

intervjuerna om att en del inte är lika brydda om att utstråla professionalitet. Utseendenormen 

försvagas på så vis av att en del studenter även i studiesituationer utövar beteenden som 

tidigare varit förknippade med hemmaliv, exempelvis att äta frukost eller vila i sängen.  

 

5.4.3 Intelligensnormen vid distansstudier 

Även när studierna sker på distans verkar studenterna inte vilja se dumma ut inför varandra. 

Student 2 berättar hur hen har jobbat bort den initiala känslan av att det är jobbigt att ställa 

frågor i det att man då riskerar att se dum ut. Att hen “jobbat bort” den rädslan är ett tecken 

på att det ändå har varit en startpunkt i studentens förhållningssätt. Studenten fortsätter sedan 

att resonera kring hur andra studenter kan uppleva att ställa frågor på Zoom och menar på att 

hen ser att andra tycker att det är svårt. Detta pekar på att det i en viss utsträckning finns en 

intelligensnorm även vid distansstudier, då studenter som inte aktivt jobbat mot normen 

upplever att det är jobbigt att ställa frågor för att de inte vill se dumma ut. 

 

“För mig känns det helt okej, för jag är inte jätteblyg för det, och jag har typ tappat bort hela 

den här grejen om att eh vara rädd för att ställa frågor för att vara rädd för att se dum ut, det 

har jag jobbat bort lite grann, vilket är skönt! Eh, men jag kan ju se att det är jobbigt för 

andra, eh, som kanske inte har jobbat bort det lika mycket just för att alla hör en, alla ser vem 

det är som frågar och så vidare. Eh, och det blir någonstans också så himla mycket mer fokus 

på [lätt betoning] vem det är som ställt frågan, eftersom om man har den här eh, att den som 

talar är på storbild och så resten är där ute så är det så här “Boom” [gestikulerar med 

händerna] där är den personens ansikte. Så jag kan tänka mig att det är liksom eh, ännu 

tuffare för folk. Eh, alltså om just, just om man liksom känner sig eh att det är jobbigt från 

början kanske lite att ställa frågor typ.” (Utdrag ur intervju med student 2).  

 

Distansstudierna har genom det ökade fokuset på frågeställaren på sätt och vis stärkt och 

införlivat normen kring att man inte vill se dum ut. Distansstudierna har inneburit en minskad 
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anonymitet för den som talar, då videon eller bilden med namnet syns på stor bild på zoom 

för alla att se och därmed är tydligare och mer utpekande för alla närvarande om vilken 

individ det är som inte har förstått. När studierna skedde på campus kunde studenten smälta 

in och ställa frågan aningen gömd mellan klasskamraters stolar, i större utsträckning vara en i 

mängden och att frågan som ställdes, eller att inte förstå, inte kunde härledas lika tydligt till 

en specifik individ utan snarare till studenterna som kollektiv.   

 

Student 4 tycker däremot att det sociala klimatet var hårdare angående studentens förståelse 

när studierna skedde på campus. Enligt studenten har tävlingsmomentet kring vem som 

förstått mest försvunnit i och med det mer individualiserade studieklimatet under 

distansstudierna. Mycket av trycket kring att förstå och krav på att ha hunnit lära sig allt kom 

från en jämförelse med klasskamraterna, något som försvåras vid distansstudierna eftersom 

de sociala kontakterna minskat.  

 

“Jag skulle väl ändå säga att när man gick i skolan på plats då så var det ju ganska mycket 

att man skulle ju förstå allting och efter varje dag skulle man ha lärt sig någonting, medan nu 

när det är på distans tycker jag kanske inte att det är samma ‘du måste ha lärt dig det här, du 

måste ha lärt dig det här’ när det kommer till klasskamrater, ‘ah vad dum du är som inte kan 

det där’ liksom. [skojar till sig lite] ‘hahh ja det där borde du ha lärt dig på föreläsningen’. 

Det var mycket så förut när man var på plats. Eh men nu tycker jag att det snarare inte är så, 

utan att [rycker lätt på axlarna] ja men det finns ju ingen riktig, det är inte samma klimat 

längre. Att det kanske är bättre eller sämre, asså det är svårt och säga, men jag kan inte 

tänka på några oskrivna regler heller. Det är väl kanske bara att man har ingen att tävla 

emot nu mer än sig själv” (Utdrag ur intervju med student 4).  

 

Jämförelsen av förståelsen och inlärningen med klasskamraterna kan sägas utgöra en sorts 

social kontroll för studierna och att denna sociala kontroll drabbar de som inte uppfyller 

intelligensnormen. Berger och Luckmann (1979, s.116) menar att negativa sanktioner kan 

drabba den som bryter mot vilken som helst av de institutionella normerna. Den sociala 

kontrollen kan reglera sådana sanktioner, om en student exempelvis bryter mot 

intelligensnormen och inte förstår det som tagits upp på föreläsningarna kan studenten bli 

föremål för klasskamraternas skämt och tävlingsinriktade jargong. Sanktionen blir således en 

utpekad, negativ position i kompisgruppen.  
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5.4.4 Social kontroll på distans 

Student 4 menar i tidigare nämnt citat att tävlingsmomentet sinsemellan sig och 

klasskamraterna var mer närvarande under studier på campus och att övergången till 

distansstudier gjort att studenten numera endast tävlar mot sig själv. Om vi ser 

tävlingsmomentet och jargongen som en del av den sociala kontrollen kring 

intelligensnormen skulle den sociala kontrollen därmed vara större vid studier på plats. 

Student 2 hävdar däremot att den sociala kontrollen ökat i och med distansstudierna på grund 

av att det är lättare att se vilken individ det är som missköter sig. 

 

“Det blir också tydligare att, lättare för dem som har hand om såna här ja men föreläsningar 

och seminarier, studieträffar, att hålla ordning för att, som sagt, alla hör om det är någon 

som pratar och alla ser [betonar] VEM som pratar om de pratar. Så jag skulle väl vilja säga 

att det är så här eh att Zoom och digitalisering har väl bidragit till så här ytterligare någon 

social kontroll för att man har [letar efter orden] alltså det är lättare att se för alla vem det 

är som missköter sig typ.” (Utdrag ur intervju med student 2).  

 

“En grej med föreläsningar på distans, eller allting på distans, digitalt, det är att när man är 

i ett zoomrum så alla hör vad man säger. Så man kan inte prata tystare bara för att prata med 

någon man vill prata med utan alla hör hela tiden vad man säger vilket betyder att man alltid 

är tyst. Eller man är hellre tyst än att prata.” (Utdrag ur intervju med student 2).  

 

Att missköta sig i detta fall syftar på att bryta effektivitetsnormen genom att tala när det inte 

är ens tur att tala. Den minskade anonymiteten på Zoom har alltså inneburit en ökning av 

effektivitetsnormens sociala kontroll. Även lärare 5 resonerar kring hur Zoom har påverkat de 

sociala koderna kring studiebeteenden. 

 

“[Skrattar till] ja jag delade in några eh studenter i bikupor och det var innan jag hade lärt 

mig lite hur det funkade, så jag hamnade i en sån här breakout room själv, och då då vart det 

någon student som hade glömt att stänga av ljudet eh och som höll på att prata i telefon med 

en kompis [ler] haha och det var så ehm, och hon hade väl, jag vet inte, hon hörde nog inte 

oss andra men det [skrattar till lite] blev liksom så. Det hade hon ju inte gjort om jag hade 

haft bikupor i föreläsningssalen, liksom då hade ju inte hon tagit upp sin telefon [låtsas ta 

upp telefonen mot örat] och satt och snackat om något helt annat [ler] med en kompis. Så på 

det sättet så eh de där sociala koderna för hur man är liksom offentligt, det blir mindre 

offentligt när man man mute’a och ta bort bilden och sådär. Jag har ingen aning om de går 
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på toa eller om de gör någonting annat när jag inte ser de. Så på det sättet så så bygger ju en 

del av de här överenskommelser man har på att alla befinner sig i samma rum [ler]” (Utdrag 

ur intervju med lärare 5). 

 

Möjligheten att på Zoom närvara vid undervisningstillfället men med avstängd kamera och 

mikrofon har minskat den sociala kontrollen som utövas i lärosalen. När studierna sker på 

campus går det inte för de deltagande att bryta mot exempelvis effektivitetsnormen och prata 

i telefon med en vän under föreläsningen utan att bli upptäckt och eventuellt tillsagd. Denna 

närvarande risk att bli tillsagd eller dylikt är det som utgör den negativa sanktion och sociala 

kontroll som får studenterna att anpassa sig efter de normer som reglerar de beteenden som 

förväntas i studiesammanhang. På distans är det däremot uppenbart att denna sociala kontroll 

minskar då läraren och klasskamrater inte kan veta om de gör något annat under tiden som 

exempelvis föreläsningen pågår om personens kamera och mikrofon är avstängd. Att flera 

studenter brutit mot både effektivitetsnormen och utseendenormen under distansstudierna 

skulle därför kunna bero på att den sociala kontrollen har minskat och att rädslan för att 

utsättas för negativa sanktioner därmed reducerats. 

 

5.5 Slutsats 

Vi fann att det finns sociala roller och normer vid Uppsala Universitet. De sociala rollerna 

som lärare och student de facto påverkas av övergången till distansstudier. Studentrollen har 

förändrats i det att den sociala aspekten av rollen, att dela vardag med andra studenter, har 

minskat och rollen som student på distans har därför blivit mindre social. Lärarrollen har 

förändrats med distansstudierna genom att lärarna behövt ändra på sin arbets- och 

undervisningsstruktur. De normer vi identifierat ur intervjuerna är gällande att både som 

student och lärare på universitetet är det normativt att sträva efter effektivitet och ge sken av 

professionalitet. Det framgick även att studenter inte ville uppfattas som dumma. Dessa 

normer har fortsatt att gälla under distansstudierna, men det digitala formatet har gett 

möjlighet att i större utsträckning bryta mot dem utan att drabbas av negativa sanktioner. 

Huruvida upplevelsen av att övergå till distansstudier varit positiv eller negativ har 

intervjudeltagarna uppvisat spridda åsikter kring. Distansstudierna har utmanat och påverkat 

studenternas och lärarnas rutinföljande, motivation, effektivitet och sociala liv. Enligt vissa 
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till det bättre och enligt andra till det sämre. En klar konsensus kring upplevelsen av 

distansstudier verkar inte finnas bland våra intervjupersoner.  

 

6. DISKUSSION 

6.1 Summering 

Vår studie syftar till att besvara hur lärare och studenter vid Uppsala Universitet har upplevt 

övergången till distansstudier under Covid-19-pandemin och vilka sociala roller och normer 

som finns i undervisning, och hur dessa i sin tur påverkas av att studierna sker på distans. 

Vårt resultat visade att de intervjuade studenterna och lärarna har upplevt övergången till 

distansstudier på olika sätt. Vissa har ansett att det varit positivt då det inneburit till en ökad 

flexibilitet planeringsmässigt och detta har bidragit till en ökad effektivitet. Andra har saknat 

det sociala sammanhanget, haft svårt att bibehålla rutiner och saknat motivation och har 

således upplevt övergången mer negativt. De sociala roller som kommit på tal under studiens 

gång är den aktiva och deltagande studenten, den blyga eller mindre aktiva studenten, vänner 

och kurskamrater, kollegor, estradörläraren, läraren som ledare. Rollerna har framförallt 

påverkats genom att den sociala aspekten av att vara student har minskat i och med färre 

spontana interaktioner med kurskamrater och lärare. Den största skillnaden för lärarrollen är 

att de behövt förändra och anpassa sitt sätt att undervisa. Normerna som identifierats är en 

effektivitetsnorm, en utseendenorm som kretsar kring att aktörerna ska utstråla en viss mån 

av professionalitet och till sist en intelligensnorm. Intelligensnormen gick främst att urskilja 

ur intervjuerna med studenter och verkar inte vara lika närvarande hos lärarna. 

Distansstudierna har i viss mån förstärkt effektivitetsnormen. Distansstudierna har inneburit 

större möjligheter att bryta mot utseendenormen, exempelvis genom att stänga av kameran på 

Zoom och därmed inte visa sin oprofessionella fasad för de andra studenterna och lärarna. 

Den minskade anonymiteten som distansstudierna inneburit har gjort att vissa upplevt det 

jobbigare att ställa frågor vilket i långa loppet kan leda till att intelligensnormen förstärks då 

studenter inte vågar ställa frågor och visa att de har problem med att förstå något.  
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6.2 Diskussion av relation mellan resultat och tidigare forskning  

Vår studie har kunnat bidra med intressant kompletterande information till forskningen kring 

distansstudier och interaktioner i studiemiljö. Detta eftersom forskningsfältet tidigare 

mestadels berört hur det tett sig bland yngre elever och barn i skolan. Forskningen kring 

distansstudier har inte heller skett med ett fokus på att utreda den socialpsykologiska 

aspekten med roller och normer. Därmed bidrar vårt resultat med kompletterande information 

till forskningsfältet. Vår studie bidrar även med information i en svensk kontext till ett i 

övrigt internationellt dominerat forskningsfält.  

 

Vårt resultat visar att studenter känner sig osäkrare i sin sociala roll i och med att 

distansstudierna bryter deras rutiner som tidigare varit del i skapandet av rollen. Den tidigare 

forskningen om sociala klassrumsroller har visat att barn tilldelas sin klassrumsroll genom det 

sätt barnen relaterar till varandra i utbildningssammanhanget (van Rossem & Vermande, 

2004). Den ökade osäkerheten i studentens uppfattning av sin roll som student skulle därför 

kunna bero på inte bara avsaknaden av rutiner utan även avsaknaden av social kontakt med 

andra studenter vari rolltilldelningen sker.  

 

Den tidigare forskningen har visat på att den ökade effektiviteten är en positiv effekt av 

distansstudier (Bashkireva m.fl., 2020; Heldt m.fl., 202; Kawasaki m.fl., 2021), vilket vår 

studie även styrker på flera plan då det framkommit att både studenter och lärare upplevt en 

starkare effektivitetsnorm och ett fokusskifte. De menar att fokuset har skiftat från socialt 

umgänge i utbildningssituationer till ett produktiviteten.  

 

I den tidigare forskningen finns det delade meningar kring vikten av synkron undervisning. 

Det finns både studier som vittnar om att synkron undervisning är viktig för community-

känslan vid distansstudier (Haythornthwaites m.fl., 2000) likväl som det finns studier som 

menar att asynkron undervisning även kan generera de positiva känslor av uppskattning och 

tillgänglighet som uppkommer vid synkron undervisning (Gillis & Krulls, 2020). Vår studie 

har visat att det inte bara är huruvida undervisningen sker synkront eller asynkront som 

påverkar studenters motivation för studierna, utan att även det sociala utbyte som studenterna 

får genom att träffa sina studiekamrater och exempelvis ta en kopp kaffe gemensamt i 

föreläsningspausen är en viktig motivationsfaktor. Således kompletterar vår studie den 
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tidigare forskningen genom att betona vikten av den sociala interaktionens påverkan på 

studenternas studiemotivation.  

 

Den tidigare forskningen kring distansstudierna har kretsat mycket kring hälsoaspekterna som 

påverkat studenterna, att självisoleringen frambringat ökade stressnivåer, ångest och 

nedstämdhet (Benke m.fl., 2020; Marroquín m.fl., 2020; Omiya & Tokunos, 2020; Smiths 

m.fl., 2020). Vår studie har inte fokuserat på just hälsoaspekterna hos studenterna men 

styrker ändå att distansstudier har viss negativ effekt i och med att avsaknaden av socialt 

umgänge i distansstudierna lett till en minskad studiemotivation.  

 

6.3 Diskussion av relation mellan resultat och teori 

Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska teori om vardardagslivets verklighet och 

sociala institutioner, Collins IR-teori och Goffmans dramaturgiska perspektiv har utgjort den 

teoretiska utgångspunkten för studien. Vår analys och resultat har således präglats av tanken 

att verkligheten som vi uppfattar den är socialt konstruerad, att situationer har särskilda regler 

och att mänskligt samspel går att liknas vid teaterframställningar och att interaktionen uppstår 

i de omlottgående framträdandena av aktör och publik. Dessa socialpsykologiska teorier är 

dock just teorier, de är försök till att förklara observerade fenomen. Det är möjligt att det inte 

är sociala roller och normer som främst påverkar hur studenter och lärare beter sig och 

interagerar i universitetsmiljö, det kan även finnas andra faktorer som påverkar lärares och 

studenters studiesociala beteenden.   

 

I resultatet framkom det att intelligensnormen endast gick att urskilja bland studenterna. 

Detta skulle kunna bero på att studenter och lärare har olika sociala roller och att dessa roller 

skapar och upprätthåller varandra. Som nämndes i kapitlet om sociala roller så finns det inte 

några lärare om det inte heller finns studenter. En grundbult i relationen mellan rollen som 

lärare och rollen som student är att kunskap förmedlas från läraren till studenten då läraren 

besitter större kunskaper inom ett ämne än vad studenten gör. Detta gör alltså att lärarna 

enbart i egenskap av rollen som lärare innehar ett intellektuellt maktövertag över studenterna, 

då utgångspunkten i deras relation är att läraren är mer kunnig än studenten. Studenter blir 

även systematiskt bedömda av lärarna med betygsättningar av tentamen, redovisningar och 

labbrapporter med mera. Att få bra betyg och bli godkänd anses bättre och mer 
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eftersträvansvärt än att prestera sämre och bli underkänd. Det skulle kunna vara dessa 

anledningar som ligger till grund för uppkomsten av intelligensnormen, att studenter kan 

prestera på olika betygsnivåer och att det som anses bäst är att få goda resultat och att det då 

är kopplat till studentens förmåga att förstå ämnet. Att lärarrollen innebär ett intellektuellt 

maktövertag över studenterna och att lärare inte blir bedömda på samma systematiska vis 

med betyg skulle kunna vara anledningen till att det endast varit studenter som lyft att “man 

inte vill verka dum” och att lärarna inte verkar lika berörda av intelligensnormen i 

interaktionen mellan studenter och lärare. 

 

En viktig diskussionspunkt att ta upp gällande vår studie är att resultatet presenterats enbart 

gällande de sociala rollerna som lärare och student och de normer som gäller för dessa. I 

samhället finns det däremot otaligt många andra sociala roller, normer och förväntningar som 

påverkar det mänskliga beteendet. En sådan social roll som vi har förbisett är exempelvis 

könsroller. Könsroller ställer förväntningar på både män, kvinnor och icke-binära för hur de 

ska bete sig. Att röra sig i universitetskretsar är inget undantag för dessa könsroller. Det är 

därför en svaghet i vår studies teoritillämpning, då vi inte kunnat ta hänsyn till alla sociala 

roller och normer som spelar in och formar beteenden på universitet. Vårt syfte var att 

undersöka hur just lärare och studenter påverkats av övergången till distansstudier och det var 

av den anledningen som vi valde att endast rikta in oss på de sociala roller som kom på tal vid 

intervjuerna där frågor ställdes kring hur studenternas och lärarnas upplevelse varit. Det är 

dock troligt att individer vid universitetet inte enbart påverkas av de sociala roller och normer 

som framkommit i studien. Individernas beteende präglas av de normer som finns i övriga 

samhället och de förväntningar som ställs på individen i egenskap av andra sociala roller, och 

även de maktstrukturer som individerna agerar i. Det finns socialpsykologiska teorier om 

maktstrukturer som vi inte har tillämpat i vår studie, vilket minskar förklaringsgraden av vårt 

resultat kring studenter och lärares beteenden.  

 

6.4 Diskussion av relation mellan resultat och metod 

Potentiella begränsningar skulle kunna vara att urvalet inte är representativt för hela Uppsala 

Universitet. Vi intervjuade endast sex stycken studenter och fem lärare utav många, vilket 

kan bidra till att vår studie inte utgår från en god representativitet för den stora gruppen 

universitetslärare och studenter. Dock måste en avgränsning sättas någonstans då vi inte hade 
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haft tiden eller resurserna till att intervjua varenda student och lärare på Uppsala Universitet. 

Det hade blivit allt för stort, men inför framtida forskning kan man självklart göra urvalet 

större och bredare. En annan möjlig begränsning är ifall vi hade för få institutioner. Vi valde 

som sagt att kontakta lärare och studenter från sex olika institutioner på Uppsala Universitet 

utifrån vår bekantskapskrets. Vi ämnade se ifall studenter och lärare vid Uppsala Universitet 

hade liknande upplevelser av distansstudierna oberoende av ämnesinriktning, detta för att 

kunna skildra en bredare bild av studenter och lärares upplevelser av distansstudier under en 

pandemi. Det finns en risk att vi intervjuat en ganska homogen grupp eftersom vi använt oss 

utav en snöbollseffekt och genom ett bekvämlighetsurval kontaktat personer i vår 

bekantskapskrets och därför finns det en risk att urvalet inte speglar den mångfald som 

präglar Uppsala Universitets stora skara studenter. 

 

 

Vid en konventionell innehållsanalys är det viktigt att koderna får uppstå direkt ur det 

insamlade materialet och att forskaren undviker att använda sig utav förutfattade och 

bestämda kategorier i kodningen av materialet. Helst ska forskaren sätta in sig grundligt i 

materialet och låta kodningskategorierna uppstå och tas fram ur det existerande 

datamaterialet. Detta för att nya insikter ska kunna ge sig till känna för forskaren, vars 

databearbetning då inte är styrd av förutfattade meningar och bestämda koder. Detta kallas 

som sagt som induktiv kategoriutveckling och är vårt tillvägagångssätt som vi använde för att 

koda det empiriska materialet. Denna metod valdes för att en så rättvisande bild som möjligt 

skulle ges av studiedeltagarnas upplevelser. 

 

Intervjuguiden utformades av oss som själva är studenter vilket också även det kan ses som 

en svaghet då det finns en möjlighet att frågorna blivit ledande trots att vi försökt vara så 

objektiva och öppna i frågorna som möjligt. Skulle det varit så att frågorna haft en ledande 

tonalitet så skulle syftet med de semistrukturerade intervjuerna och de latenta koderna att 

förstöras. Vi har dock varit medvetna om att vi utgått från en subjektiv position i och med att 

vi själva är studenter som har tagit del av distansstudier under pandemin och har därmed 

aktivt försökt utforma intervjuguiden på så sätt att den inte ska spegla våra egna erfarenheter. 

Det är dock omöjligt att inte på något vis bli färgad av de egna upplevelserna när man tolkar 

material och det finns därför en risk att vi i utläsningen av koder och teman i analysen ändå 

präglats av de egna åsikterna.Vi bedömer dock risken för att detta ska ha påverkat vårt 
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resultat negativt som relativt låg då intervjufrågorna varit öppet utformade och de ämnen som 

lyfts under intervjuerna varit av den art som intervjudeltagarna själva velat lyfta. 

 

Intervjuerna skedde via Zoom på grund av att vi försökte undvika smittspridningsrisken som 

fysiska intervjuer hade inneburit. Att intervjuerna skedde på Zoom kan ha påverkat resultatet 

då intervjuerna behandlade hur det upplevs att sköta studier och undervisning på distans. Å 

ena sidan kan detta ha haft en positiv effekt på resultatet då studiedeltagarna ständigt under 

intervjun var påminda om studiesituationen med tanke på att vi använde samma verktyg, 

Zoom, vid intervjun som Uppsala Universitet använt vid studierna det senaste året. Det kan 

ha haft en positiv effekt i och med att studiedeltagarna kunnat återge en mer rättvis bild av 

hur de upplever interaktioner på Zoom eftersom de inte behövt återkalla det från minnet, utan 

istället kontinuerligt blivit påminda om situationen. Å andra sidan vinklar detta eventuellt 

deras erfarenheter beroende på hur de upplever det just där och då. Är de exempelvis väldigt 

nedstämda så kan detta påverka och vinkla deras svar åt det negativa hållet.  

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Vår studie har bidragit med information om distansstudier och interaktioner bland lärare och 

studenter på universitetet. Studien har visat att social interaktion är en större del i utbildning 

än vad som behandlats i tidigare forskning. Framtida studier om distansundervisning bör ta 

hänsyn till att rollen som student till stor del innebär att vara del i en kollektiv gemenskap 

med andra studenter och inte bara fokusera på den faktiska studieuppgiften. 

 

Representativitetsproblemet och den svaga generaliserbarheten i vår studie skulle gynnas av 

att fler studier på andra universitet genomfördes om samma ämne, för att se om det finns 

liknande mönster i resultatet och därmed kunna stärka vårt studieresultats generaliserbarhet.  

 

Då vår studie saknat ett intersektionalitetsperspektiv vore det givande för framtida forskning 

om studenter och lärares interaktioner vid distansstudier att även utreda hur andra perspektiv 

såsom genus, klass, etnicitet och funktionsvariationer med mera påverkar 

universitetsinteraktioner på distans, och inte bara fokusera på de sociala rollerna och 

normerna som gäller för studenter och lärare kopplat till effektivitet, motivation och 

professionalitet som vår studie gett kunskap om.   
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8. BILAGOR 

8.1 Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen      Uppsala den 21 april 2021  

 

Till XX 

 

En förfrågan om deltagande i studie. 

 

Vi är två studenter från det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet som nu skall påbörja 

vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid Uppsala 

Universitet. Eftersom det inte finns mycket tidigare forskning kring hur distansstudier 

påverkar studenter och lärare är syftet med vår C-uppsats att bidra med kunskap om hur 

interaktion i universitetsmiljö, och studenters och lärares motivation, påverkas av 

digitaliserade distansstudier under rådande pandemiutbrott. Med interaktion menar vi de 

sociala samspelen som studenter och lärare är delaktiga i, antingen med varandra eller med 

utomstående.  

 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som lärare/student på Uppsala Universitet. Data samlas in 

under april månad genom 30-45 minuters intervjuer via Zoom på grund av rådande 

omständigheter och intervjuerna kommer spelas in för att sedan transkriberas av oss två.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt 

det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och vår handledare 

kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en C-

uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Hanna Carlsson & Nadina Baneshi 

 

Telefon: xxx och xxx  

E-post: hanna.carlsson.0454@student.uu.se och nadina.baneshi.8854@student.uu.se  

Handledare: Maarja Saar   
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8.2 Intervjuguide student 

-Berätta kort om dig själv, hur gammal är du? vad pluggar du? Hur länge har du 

pluggat?  

-Hur har upplevelsen varit att gå från studier på plats till distansstudier? 

-Vilka skillnader finns mellan att plugga på plats/på distans?  

-Har du påverkats av att studera på distans och i så fall hur? 

-Kan du beskriva hur en normal dag såg ut innan pandemin? 

-Kan du beskriva hur en normal dag ser ut med distansstudier? 

-Vart är du när du studerar? (hemma/campus/annat?)  

-Hur är det att upprätthålla en “professionell” fasad när man sitter hemma? 

-Är det någon skillnad på hur dagen ser ut nu jämfört med i början av 

covid19-utbrottet? 

-Upplever du någon skillnad i relationen mellan dig och kurskamrater och lärare när 

studierna sker på distans jämfört med på plats? 

-Är det svårt/lätt att skapa och upprätthålla relationen?)  

-Hur interagerar du med lärarna? Hur interagerar du med dina kursare?)   

(Hur såg din kontakt ut med lärare förut? hur ser det ut nu?) 

-Hur är studieklimatet/klassrumskänslan på distans (ev. jmf med på plats)? 

(Spelar det någon roll om föreläsningarna är förinspelade eller “live” på 

zoom?) 

(Hur höll du dig motiverad förut jmf med nu?)  

-Är det samma beteenden och regler som gäller på distansstudier som på plats i 

skolan?/Upplever du att det finns oskrivna regler i skolsammanhang? (exemplifiera 

gärna, olika regler på plats/på distans)  

 (Räcka upp handen? Mutea? Ha på video eller inte?)  

-Hur känns det när du ska ställa en fråga på zoom?  

-Hur gör du för att få ordet av läraren/i klassen 

-Vad är det som skiljer föreläsningarna, seminarierna och grupparbetena åt på 

distans? 

-Använder ni funktionen breakout rooms på Zoom? Hur tycker du det fungerar? Hur 

agerar du i dessa breakout rooms?  

-Hur aktiv är du i skolsammanhang idag på distans? 

-Hur känner du att tekniken har fungerat under distansstudierna?  

-om det inte fungerat bra någon gång - vad hände? hur kändes detta? Hur 

hanterade du/klassen/läraren det? 

-Tänker du extra kring vart du sitter på zoom? Vad som syns osv?  

-Tänker du på hur du själv ser ut, kläder, hår, smink osv?  

-Vad innebär det (för dig) att vara student och hur har det påverkats av pandemin? 
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8.3 Intervjuguide lärare 

-Vad arbetar du med/vad är dina arbetsuppgifter? 

-Har arbetsuppgifterna förändrats av att gå över till distans? 

-Hur har du upplevt övergången? 

-Fick du hjälp med övergången till distans? Riktlinjer/kurs/information/hjälp 

 -Om ja, hur upplevdes det? Säker/osäker i sitt ledande som lärare  

 -Om nej, önskar du att du hade fått det? 

-Är det annorlunda att vara lärare på distans än på plats? På vilket sätt är det lika/olika?  

 -Vilka skillnader finns mellan att lära ut på plats i skolan och på distans? 

 -Upplever du att din yrkesroll förändrats av att gå över till distans? 

-Hur ser dina rutiner ut idag? 

-Hur såg dina rutiner ut innan corona?  

-Vart befinner du dig när du arbetar? 

-Resonerar du kring vad som syns i bild när du ska ha en zoomföreläsning eller dylikt? (Hur 

det ser ut bakom/hur du ser ut) 

-Hur är det att jonglera hemma-livet med arbetet när du arbetar hemifrån? Hålla en 

professionell fasad hemma 

-Hur påverkas du som lärare av klassrumsatmosfären?  

 -Är klassrumsatmosfären annorlunda på plats jämfört med på Zoom?  

-Har du någon strategi när du har föreläsningar/leder seminarium/laborationer etc? 

 -Har du behövt förändra strategin på grund av övergången till distansstudier?  

-(Om du har föreläsningar) Är föreläsningarna förinspelade eller live på zoom?  

-Hur viktigt är responsen från eleverna enligt dig?  

 -Hur känns det att få respons när lärandet sker på distans istället för på campus? 

-Har din arbetsmotivation påverkats av att arbetet övergått till distans?  

-Om ja, hur?  

-Upplever du någon skillnad i relationen mellan dig och studenterna och kollegorna när 

arbetet/studierna sker på distans jämfört med på plats? 

-Är det svårt/lätt att skapa och upprätthålla relationen? 

-Hur har kommunikationen fungerat mellan dig och studenter och dina kollegor sedan 

pandemiutbrottet?  

 -Är det någon skillnad jämfört med innan pandemin? 

-Är det samma beteenden och regler som gäller på distansstudier som på plats på 

campus?/Upplever du att det finns oskrivna regler i universitets-sammanhang? (exemplifiera 

gärna, olika regler på plats/på distans)  

 -Hur fungerar detta på zoom exempelvis?  

-Hur gör studenterna för att visa att de vill ha hjälp eller begära ordet?  

-Hur gör du för att fördela ordet bland studenterna? 
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8.4 Deklarering över arbetsfördelning 
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