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Sammanfattning 
 

Denna examensuppsats beskriver möjligheter och svårigheter man kan möta vid 
distansundervisning. Den bygger på erfarenheter från lärare som undervisar vuxna på 
distans och på läst litteratur. Studiens huvudsakliga datainsamlingsmetod har varit 
intervjuer, där 15 informanter svarat på vilka specifika svårigheter och möjligheter de 
anser att distansundervisning medför. Anteckningarna från dessa intervjusamtal har 
strukturerats, generaliserats och omformulerats för att bilda en gripbar helhet av 
informanternas samlade erfarenhet. Kategorin med svårigheter fick kompletteras med de 
lösningar på desamma som kom fram vid intervjuerna. I den lästa litteraturen i ämnet 
fanns stöd för många av informanternas tankar och även sådant som kompletterar och ger 
en vidare bild av ämnet. Resultatet diskuteras och vägs mot egna erfarenheter av 
distansundervisning och mynnar ut i en sammanfattande lista med sådant man bör tänka 
på vid undervisning på distans: Det viktigaste är att planera noga, vara tydlig i 
information och struktur, nyttja den tekniska utvecklingen, uppmuntra till både social och 
kunskapande interaktion bland de studerande och att våga tänka nytt. 
 
Sökord: nätbaserat lärande, undervisning på distans, e-learning 
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1 Inledning 
 

 

 

1.1 Bakgrund 

 
Utbildning på distans har under senare år blivit allt mer populärt. Ökad användning av 

Internet och ökad utbyggnad av höghastighetsuppkoppling har öppnat nya möjligheter att 

bedriva undervisning på distans. Det går nu snabbt att skicka stora filer. På så sätt kan 

man lättare kommunicera; synkront person till person (chatt eller telefoni med/utan bild), 

men också asynkront, i text eller medierat i olika uttrycksbärande former; exempelvis 

ljud, bild och video. Många fler har upptäckt och börjat efterfråga distansutbildning och 

jag tror att denna ökning kommer att fortsätta. För många människor öppnar utbildningar 

på distans en möjlighet att utbilda sig som de annars inte skulle ha haft. Distanskurser ger 

därför utbildningsinstitutioner en möjlighet att rekrytera fler och andra kategorier av 

elever/studenter och att utöka/säkra/rädda sin verksamhet oavsett var verksamheten är 

belägen rent fysiskt. Jag tror därför också att erfarenhet av undervisning på distans 

kommer att bli en efterfrågad lärarkompetens.  

 

Min lärarexamen kommer att vara riktad mot gymnasiet (och vuxenutbildning) och gälla 

ämnena bild och form, textilslöjd och design. Tre ämnen som enligt mig innehåller 

särskilt mycket laborativt, praktiskt och kommunikativt arbete. Därför kan det finnas 

aspekter på distansundervisning som är specifika för just de ämnena. Genom att tolka 

insamlad data utifrån min egen kommande lärarroll hoppas jag göra arbetet relevant för 

distansundervisning generellt, men även i viss mån specifikt för bild, slöjd och design. 

Jag har själv deltagit i distansutbildning i dessa ämnen, både som student och som lärare, 

och har därigenom blivit nyfiken på att veta mer. Det jag finner intressant att undersöka 

är således distansundervisning, och det med ett litet avstamp i mina ämnen. 
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1.2 Definitioner och avgränsningar 

 

På begreppsnivå ser jag tre nivåer/delar/perspektiv när man talar om institutionaliserad, 

pedagogisk aktivitet på distans:  

1 Distansutbildning - organisationsnivå: skolaspekter, kursplaner, finansiering, 

marknadsföring med mera. 

2 Distansundervisning - lärarnivå: pedagogiska överväganden, metodik, ramfaktorer, 

uppgifter med mera. 

3 Distansstudier - elev/studentnivå: inlärning, deltagande, med mera. 

Man kan även se på ämnet, och på de tre ovanstående nivåerna, från ett tekniskt 

perspektiv: 

4 IKT (Informations och KommunikationsTeknik): system, program, medieringar 

med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att avgränsa mig i arbetet har jag försökt att avstå från elev/studentperspektivet och 

organisationsperspektivet. Jag har inte fördjupat mig i IKT-perspektivet utan har 

begränsat det till en kort redovisning av en del tekniker och system en distans-

undervisande lärare kan välja att använda sig av.  

 

Jag har valt att fokusera på nivå nr 2: distansundervisningsperspektivet; lärarperspektivet, 

då det är den del som är allra mest aktuell för mig. Det är dock omöjligt att komma ifrån 

att de olika delarna påverkar varandra. I arbetet ingår därför även erfarenheter gällande 

utbildning, studier och IKT, men då ur perspektivet av lärare som undervisar på distans i 

bild, slöjd och/eller design. Som jag ser det står undervisningen; läraren, ofta som en länk 

mellan utbildning och studier; skola och elev, och ska anpassa sig till båda.  

Bild 1: Jag anser att institutionaliserad, 
pedagogisk aktivitet på distans kan illustreras 
som att nämnda nivåer/delar förhåller sig till 
och överlappar varandra enligt denna modell. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att:  

– undersöka vilka specifika svårigheter och möjligheter som finns med 

distansundervisning. 

– samla in kunskap undervisning på distans för att öka min egen lärarkompetens. 

– utveckla min handlingsberedskap och medvetenhet gällande undervisning på 

distans för att bättre förstå att hantera eventuella svårigheter men främst för att 

motverka att de uppkommer. 

Jag hoppas också sedan kunna sammanställa en del av denna nyvunna kunskap till en 

lista över vad man kan tänka på vid undervisning på distans. 

 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 
– Vilka specifika svårigheter medför distansundervisning? 

– Vilka specifika möjligheter medför distansundervisning? 

 

 

 

1.5 Metod 

 

Jag har genomfört intervjuer med 15 lärare som undervisar i distanskurser, åtta kvinnor 

och sju män. I mitt urval fanns lärare i slöjd, bild, design och multimedia (vid lärar-

utbildning på universitet) och en lärare i formgivning (på folkhögskola). I genomsnitt 

hade mina informanter nästan fyra års erfarenhet av undervisning på distans. De flesta 

hade i sina kurser upplägget att arbetet på distans kompletterades med närträffar på 

universitetet/skolan. Intervjuerna var kvalitativa och byggde på två öppna frågor som jag 

också delgav informanterna när jag bokade tider för intervjuerna: 

1. Vilka specifika svårigheter ser Du med distansundervisning? 

2. Vilka specifika möjligheter ser Du med distansundervisning? 

Intervjuerna utfördes i samtalsform, men mina bidrag i samtalen bestod till största delen 
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av inlägg för att få bekräftat att jag uppfattat informanterna rätt. När intervjuerna så 

krävde ställde jag följdfrågor, för att förtydliga och fördjupa de svar mina informanter 

gav. (Jag ville veta hur mina informanter hanterat de svårigheter de stött på och hur de 

öppnat upp för möjligheter.) Dessa följdfrågor finns ej antecknade. Intervjuerna utfördes 

personligen på plats hos varje lärare och jag antecknade det jag hann och det jag tolkade 

som mest relevant. Genomsnittstiden för intervjuerna var uppskattningsvis 35 minuter. 

Jag skrev rent mina anteckningar för att kunna komplettera med sådant jag ej hunnit 

skriva ner under själva intervjun. Dessa anteckningar delgav jag sedan mina informanter 

så de kunde få en uppfattning om vad jag fått med mig i skrift från vårt samtal. 

Informationen som framkommit i intervjuerna har legat som huvudsaklig grund för 

arbetet, sedan har jag även läst litteratur i ämnet. 
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2 Resultat 
 

 

 

2.1 Litteraturgenomgång 

 

I denna del har jag tagit upp för arbetet intressant information som jag funnit i 

litteraturen. Jag kommer sedan att hänvisa till detta i min diskussion där jag mer ingående 

förklarar relevans och koppling till informanternas erfarenheter såväl som mina egna. 

 

 

Eva Rydberg Fåraeus har skrivit en avhandling om distansundervisning: A Tripple Helix 

of Learning Processes – How to Cultivate Learning, Comunication and Collaboration 

Among Distance-Education Learners.  Hon har utforskat och beskrivit vad som händer 

när ”samarbetsinlärning” introduceras i distansutbildningssituationer (med IKT) och hur 

lärare och elever uppfattar detta. Vilka är problemen, möjligheterna och processerna? 

Och hur kan man förbättra pedagogiska angreppssätt och aktiviteter (och IKT-system)?  

Hennes erfarenheter gällande samarbetsinlärning på distans sammanfattar jag på följande 

vis: 

- Producera gruppuppgifter som kräver samarbete 

- Producera uppgifter som stimulerar diskussioner om ”netiquette”.  

Ex. diskussion om teknikens betydelse för mänsklig kommunikation 

- Det kan vara bra att ”gå ut hårt” och ” lägga ribban högt”, alltså skapa ett klimat 

som inbjuder till/kräver väl genomtänkta, högkvalitativa och frekventa inlägg i 

diskussionerna. Detta kan dock ge ovana deltagare tunghäfta. 

- Sätta upp ramar, ex hur snabbt eleverna kan förvänta sig svar från läraren 

- Påpeka varje deltagares ansvar.  

- Man kan presentera en idé som någon annan sedan bygger vidare på. 

- Samarbetsinlärning på distans fungerar bäst om man bemästrar tekniken och 

utvecklar både färdighet och vana att kommunicera. 1 

 

                                                
1 Eva Rydberg Fåraeus. (2003) A Tripple Helix of Learning Processes – How to Cultivate Learning, 
Communication and Collaboration among Distance-Education Learners. 
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I Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att en av skolans uppgifter är att 

erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.2 Det hänvisas till skollagen där det står att 

inom varje skolform ska utbildningen vara likvärdig varhelst den anordnas i landet. Det 

står också att tillfälle till utbildning ska ges i enlighet med de studerandes individuella 

önskemål. Och att de med minst utbildning ska få de främsta möjligheterna.3  

 

 

Mattis Gustavsson skriver i boken KME!? Estetiska läroprocesser på Segevångskolan. 

bland annat om ett vidgat textbegrepp (i de nya kursplanerna). Mening och kunskap kan 

lika gärna förmedlas via ord, bild, film, ljud, form, musik, dans, drama mm. 
 

En konsekvens av det vidgade textbegreppet borde därför vara att elever tillåts kommunicera med en 

mängd olika texter, med en mängd olika estetiska uttrycksformer, så som man i skolan traditionellt sett 

har språkat med ord. 4 

 

 

Monica Langert Zetterman har skrivit boken IT-stöd i distansundervisning med fokus på 

lärande. Hon skriver om distansutbildning, distansundervisning och distansstudier. Hon 

påpekar liksom Rydberg Fåraeus vikten av att lärare i uppstarten av varje kurs måste 

försöka skapa ett klimat i gruppen som främjar kreativt lärande. Hon skriver även: 
 

Utvecklingsinriktat lärande präglas i stället av en stor handlingsfrihet och nyttjande av individens 

personliga resurser, med möjlighet för individen att själv identifiera och definiera problem och frågor.5  
 

Lärande kan beskrivas som den process (hur) hos den enskilde individen som i samverkan med 

omgivningen (kontext) resulterar i kunskaper och färdigheter (vad).6 
 

… vikten av medvetenhet hos lärare inom distansutbildningar att hjälpa de studerande utveckla 

förmågan att lära och att se lärandet som en meningsskapande aktivitet. 

… planeringen bör innefatta: 

- ett positivt motiverande lärandesammanhang, 

- hög lärarandeaktivitet, 

- goda möjligheter till interaktion med andra.” 7 

                                                
2 Lpf 94 1.1 En likvärdig utbildning 
3 Skollagen 1 kap. 2 och 9§§ 
4 Mattis Gustavsson (2006) KME!? Estetiska läroprocesser på Segevångskolan, s 22 
5 Monika Langert Zetterman. (2001) IT-stöd i distansundervisning med fokus på lärande, s 9 
6 Ibid, s 10 
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Anders Marner har i sin bok Möten och medieringar en artikel som heter ”Kreativitet i ett 

sociokulturellt perspektiv”. Han skriver där om hur skapande och kunskapande hänger 

ihop på olika sätt: 
 

 Att bejaka elevernas egna initiativ och egen motivation skapar kreativa skolmiljöer. 8 
 

Skolan som helhet bör präglas av kreativitet, med en infrastruktur bestående av produktions- och 

presentationsytor, där ständiga aktiviteter pågår.9  

 

 

I sin artikel The digital native as a student beskriver Elza Dunkels något som hon kallar 

digital natives och digital imigrants. Dagens barn är födda i en värld där datorer och 

internet är en naturlig och nödvändig del av vardagen och det sociala livet; de är digital 

natives. Dagens vuxna har vuxit upp i en analog värld. De har anpassat sig till den digitala 

världen eftersom den utvecklats och tagit en allt större roll i samhället; de är digital 

imigrants. I utbildningssammanhang får detta betydelse då immigranterna ska undervisa 

infödingarna, men läraren, immigranten, är för den skull inte mindre viktig.10 

 

 

Liza Greczanik har skrivit en artikel om Bloggen i skolpraktiken, där hon beskriver ett 

ämnesövergripande temaprojekt med blogg som verktyg. Eleverna uppskattade detta 

nytänkande sätt att arbeta med texter och kamratrespons och Greczanik är också väldigt 

positiv till att ta in moderna metoder i sin undervisning.11  

 

 

I boken Vuxenpedagogik – att iscensätta vuxnas lärande skriver Helene Hård af 

Segerstad, Alger Karlsson och Ulla Tibelius om hur de ser på vuxenutbildningens roll i 

framtiden: 
 

Undervisare kommer att behövas som rådgivare och handledare åt deltagarna men också för att 

upprätthålla den sociala kontakten med de studerande. Möjlighet till interaktion och kollektiv 

                                                                                                                                            
7 Monika Langert Zetterman. (2001) IT-stöd i distansundervisning med fokus på lärande. s 44 
8 Anders Marner (2006) Möten och medieringar Kreativitet i ett sociokulturellt perspektiv s 32 
9 Ibid, s 47 
10 Elza Dunkels (2006) The digital native as a student  
11 Liza Greczanik (2006) Datorn i utbildningen nr 7 2006: Bloggen i skolpraktiken,  
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utveckling är nödvändig och det blir en viktig uppgift för undervisaren att bistå med det, förutom att 

hjälpa de studerande att uppnå helhet och överblick. Det som är väsentligt i utbildningssammanhang är 

att de studerande får möjlighet att utvecklas som lärande personer dvs. en fråga om i vilken utsträckning 

undervisningen stimulerar till självständigt lärande eller inte.12 

 

 

John M Steinberg skriver i Den nya inlärningen om bland annat samarbetsinlärning: 
 

Nyckeln till framgång med samarbetsinlärning är att grupper struktureras på så sätt att varje deltagare är 

beroende av de andra i gruppen för att uppnå ett resultat. Det finns ett gruppmål. Individens resultat 

bedöms efter gruppens resultat. Det är först när man behöver varandra i gruppen – och har ett 

”investerat behov” – som man verkligen satsar sig själv för att hjälpa andra.13 

 

 

Gun-Marie Frånberg är redaktör för en antologi med namnet Fyra studier om fortbildning 

av universitetslärare i Kvarkenområdet. 14 Den innehåller intressanta studier inom olika 

delar av distansutbildningsområdet. Jag har tittat närmare på två av de ingående artiklarna 

som jag ansåg vara mest relevanta för mitt arbete: 

 

Leif Marklund har i Inskolning i nätbaserad undervisningsmiljö undersökt och skrivit om 

hur studenter upplever och tar del av informationen i en nätbaserad kurs med ett särkilt 

intresse riktat mot informationen i början av kursen. I studien framkommer bland annat att 

studenterna ansåg att det krävdes ett större engagemang för att få grepp om upplägget i en 

distanskurs. Men de ansåg samtidigt att det var lättare att få kontakt med och svar från 

lärarna i en distanskurs då de räknade med att ha mejlkorrespondens med sina studenter.15 

 

Eva Mårell-Olsson har i artikeln Social närvaro, personlig interaktion och reflektion 

redovisat en studie om hur studenter upplever olika verktyg för kommunikation i 

nätbaserad undervisning. Hon ger en övergripande beskrivning av utbildning på distans 

och de olika kommunikationsverktyg studien innefattat. Studien visar intressanta slutsatser 

från studenternas erfarenheter och upplevelser kring fördelar och nackdelar med de olika 

                                                
12 Helene Hård af Segerstad, Alger Karlsson & Ulla Tibelius (1996) Vuxenpedagogik – att iscensätta 
vuxnas lärande, s 128 
13 John M Steinberg (1994) Den nya inlärningen, s 84 
14 Gun-Marie Frånberg (red.) (2006) Fyra studier om fortbildning av universitetslärare i Kvarkenområdet. 
15 Ibid, s 29-57 
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verktygen. Chatt upplevdes ha en hög social närvaro, men kan för ovana gå lite för fort 

och är även svår att använda för djuplodande diskussioner. Videokonferens stärkte den 

sociala kontakten och upplevdes personlig. Det krävdes dock mer teknik som kan krångla 

och utan ordenlig planering blev det lätt ”svammel”. I kommunikation via textbaserat 

diskussionsforum blir inläggen högkvalitativa då man har tid att fundera och formulera. 

Men den upplevs som mindre social och diskussionerna kan ibland kännas mer som 

upphackade monologer.16 

 

 

Karl-Gunnar Rehn har skrivit två uppsatser om distansutbildning i slöjd: Lära 

slöjdhantverk på distans, är det möjligt…17 och Datorbaserad distansutbildning, 

traditionell eller innovativ.18 Han har särskilt undersökt de färdighetstränande momenten. 

Jag kommer inte att koppla mitt resultat mot dessa uppsatser då jag valt att begränsa 

arbetet till en mer generaliserad beskrivning av distansundervisning. Uppsatserna 

innehåller självklart tankar som går att applicera även på andra ämnen än slöjd. De finns 

med i min process och har med all säkerhet berikat mina åsikter och idéer angående 

distansundervisning. 

                                                
16 Gun-Marie Frånberg (red.) (2006) Fyra studier om fortbildning av universitetslärare i Kvarkenområdet, 
s 59-76 
17 Karl-Gunnar Rehn, (2005) Lära slöjdhantverk på distans, är det möjligt…,C –uppsats, Umeå universitet 
18 Karl-Gunnar Rehn, (2006) Datorbaserad distansutbildning, traditionell eller innovativ. Uppsats, Umeå 
universitet 
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2.2 Genomgång IKT 

 

Det finns ganska många verktyg, tekniker, system och program som man kan använda i 

distansundervisning. Det finns också termer som kan vara bra att känna till och jag har 

därför ställt upp en liten förklarande översikt/ordlista19: 

 

FirstClass:  Ett inom skolvärlden ganska vanligt konferenssystem där man kan 

kommunicera (synkront och asynkront), lämna in/ut information och 

uppgifter och få ta del av andras kunskaper och tankar. Kan hädanefter 

komma att förkortas FC. 

Konferenser:  Serverbaserat mappsystem där varje kurs/grupp människor har en 

mappstruktur där de har tillträde att kommunicera. 

Synkront:  (Kommunikation) ”i realtid”, sammanfallande i tid, men frihet i var 

man befinner sig rumsligt. 

Asynkront:  (Kommunikation) fritt avseende både tid och rum. 

Blogg/a:  Webblogg där man kan skriva, lägga upp bilder mm, länka till andra 

sidor/källor och få kommentarer. En internetbaserad interaktiv journal.  

Chatt/a:  Synkron textkommunikation. 

Skype/a:  Gratis telefoni över internet mellan användare, man behöver mikrofon 

och högtalare. Har man webbkamera kan man även få bild. 

Videokonferens:  Synkron kommunikation med ljud och bild. 

Maratech:  Videokonferenssystem där man kan knyta rörlig bild och ljud till en 

illustrerande powerpointpresentation. 

Powerpoint: Presentationsprogram där man kan lägga in text, bilder mm och t ex 

bläddra fram information under tiden man redovisar något. 

Streamsync: Presentationsprogram där man kan knyta rörlig bild och ljud till en 

illustrerande powerpointpresentation och göra så kallade streamade 

föreläsningar. 

Podsändningar:  Video eller annan sorts information anpassad för en bärbar 

mediaspelare (ex ipod) eller för visning på skärm. Informationen är ofta 

fördelad över mindre avsnitt som läggs ut löpande. Dessa avsnitt kan 

man prenumerera på. 

                                                
19 Listan är uppställd utifrån begrepp som finns i detta arbete och ordnad efter innehåll och sammanhang. 
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2.3 Samlade erfarenheter – strukturerade och sammanfattade intervjusvar 

 

På sidorna som följer har jag sammanställt olika aspekter på distansundervisning som 

framkommit i mina intervjuer. Mitt mål med den här texten har varit att förmedla en 

sammanhållen men också mångfacetterad syn på vad som är specifikt med undervisning 

på distans, sprungen ur mina informanters omfattande erfarenhet. Jag har systematiserat 

anteckningarna från intervjuerna i kategorier och sedan sammanfattat och skrivit om 

dem till förståelig text. Då klassrumsundervisning är mer vanligt förekommande 

fungerar det ibland som jämförelse; undervisning på distans jämfört med undervisning 

på campus. Vissa erfarenheter har varit svåra att kategorisera som svårighet eller 

möjlighet, men jag anser ändå att det finns ett värde i att redovisa dem. Jag har därför till 

svårigheterna lagt en kategori som jag valt att kalla lösningar. De flesta av mina 

informanter ville börja tala om möjligheterna med distansundervisning och inte 

svårigheterna, de tyckte att det kändes mer positivt, och därför har jag valt att göra 

detsamma. Texten fram till diskussionsdelen är koncentratet av mina informanters 

samlade erfarenheter, skriven utifrån ett lärarperspektiv och formulerad med hjälp av ett 

generaliserande ”man”. 

 

 

 

2.3.1 Möjligheter 

 

Nå nya grupper 

Färre söker universitetsstudier och genom distansutbildningar kan man nå och locka fler 

olika grupper i samhället; de som tidigare inte varit målgrupp för universitetsstudier. Till 

exempel de som av olika anledningar inte kan eller vill flytta till en utbildningsort. Det är 

därför en möjlighet att ta tillvara det behov och intresse för utbildning som finns och 

erbjuda den flexibilitet som marknaden efterfrågar. Studenter kan bo var som helst och 

läsa utöver annan daglig sysselsättning, särskilt enkelt blir detta i kurser med flexibel 

studietakt utan fysiska träffar. Kurser helt på engelska kan också locka utländska 

studenter. Utbildning på distans passar utmärkt för kompetensutveckling och fort-

bildning, exempelvis kan verksamma lärare på distans skaffa sig utökad eller fördjupad 

behörighet att undervisa. 
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Motiverade, ambitiösa och erfarna studenter 

Distansstuderande som läser kurser inom sitt yrke samtidigt som de arbetar har en 

naturlig koppling till utbildningsämnets verksamhet. Diskussioner blir bra och naturliga 

då de kan förankras i verklighetens referensramar. Studenterna har ofta stor erfarenhet 

och kan återkoppla och prova nya kunskaper direkt. De är ofta äldre och har mycket 

livserfarenhet, de är väldigt motiverade, de jobbar hårt och prestationerna är generellt 

väldigt höga.  

 

Synen på lärande 

Vid undervisning på distans får man en anledning att fundera över vilket syn man har på 

lärande och undervisning. Det kan vara nödvändigt att arbeta med en annan pedagogik 

för att få till digitala mötesplatser och samarbete såväl som flexibilitet. Realtidsträffar 

och asynkrona möten både ger och kräver olika saker i undervisningssituationen. Vad är 

de effektivaste metoderna att lära? Synkront – asynkront, läsa – ställa frågor – diskutera – 

reflektera? Kanske är ljudet av hur man utför ett moment viktigare att förmedla än att 

man med tal beskriver vad man gör. Studenternas eget ansvar blir mer uppenbart på 

distans: det är de som ska studera, enskilt eller kollaborativt, lösa uppgifter, läsa litteratur 

och delta i diskussioner där alla är resurser. Läraren behöver kanske inte ha inte svar på 

allt utan undervisningen kan bygga på studenternas erfarenheter och kunskaper, det 

sociokulturella lärandet är en stor vinning.  

 

Vad vill man kommunicera och hur? Man kan ha mer variation och kreativitet; producera 

kunskap genom bilder, ljud, färger och former. Rätt och fel kanske är mindre intressant 

än varför, det behöver inte ligga prestation i allt. Lärarna har vuxit upp i en miljö som 

fungerat väl för dem men kan inte oreflekterat basera undervisningen av morgondagens 

barn på traditioner från början av 1900-talet och den skolvärld som funnits. Vilka är 

dagens drivkrafter att lära? Vilka kunskaper behöver man i morgondagens samhälle? 

Distansundervisning ställer nya krav och ger nya möjligheter att utveckla skolan och 

lärandet att följa det övriga samhället. 

 

Utveckla undervisningen 

Distansundervisande lärare kan hjälpas åt och samarbeta kring att skapa undervisnings-

materiel anpassat för lärande på distans. Den nya digitalbaserade distansundervisningen 
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ger lärare en möjlighet till egen fortbildning, när man jobbar genom datorn kan man 

enklare filma, spara och utvärdera sin egen insats och på så sätt utveckla sin 

undervisning. Erfarenheter från distansundervisning kan också användas för att förnya 

campusundervisning. På campus har studenterna möjlighet att arbeta tillsammans, 

generera idéer och inspireras och ta lärdom av varandra. Men då läraren finns till hands 

vänder de sig ändå i första hand dit för hjälp och assistans. Distansstudenterna måste ta 

större eget ansvar för sitt lärande och sina studier och denna självständighet bör man som 

lärare kunna befrämja även hos campusstudenter. Distansstudenterna finner kunskaper 

och inspiration från fler källor och redovisningar av deras arbeten blir mer 

mångfacetterade och sprider kunskap från fler olika perspektiv. Genom erfarenheter från 

distansundervisning kan man börja fundera över var det är viktigast att lärare lägger sin 

tid, vad som är lärarens viktigaste funktion i lärandeprocessen och undervisningen. Även 

distanserfarenheter gällande IKT kan bidra till den vanliga campusförlagda 

undervisningen. Storföreläsningar utan efterföljande diskussion kan läggas ut på nätet 

och ge ökad flexibilitet även åt campusstudenter.  

 

Bedömning 

Med nya undervisningsformer följer också en möjlighet att se över bedömningsformer 

och olika sätt att utvärdera lärandet. För att understödja de olika undervisningsformerna 

krävs också att det verkligen är dessa som ligger som underlag för bedömningen. Vill 

man att studenterna ska samarbeta måste man ge uppgifter som stödjer/kräver samarbete 

och utvärdera på ett sätt där samarbete premieras. Möjligheterna är stora när det gäller 

både utformning och utvärdering av prov, rapporter och inlämningsuppgifter. 

Processtödd bedömning kan hjälpa läraren att lära känna studenten och bedöma dennes 

utveckling. Processredovisning kan göras i dokumentform eller som blogg; då kan man 

länka till källor och bilder, filmer m.m. och genom kommentarer få igång diskussion, 

analys och reflektion. Även gruppseminarium kan göras som blogg, eller synkront i 

chattformat. Med hjälp av lärcentran kan man köra tentamen synkront över hela landet.  

 

Ny teknik – nya möjligheter 

Den ständiga utvecklingen av ny teknik öppnar möjligheter för kommunikation fritt från 

tid och rum. Skype, podcasting, bloggar och chatt blir allt vanligare. Nya format kan 

komprimera komplicerad data till förhållandevis små filer och på så sätt kan ljud, bild, 



 15

video och multimedia användas. Internet har blivit mer interaktivt och olika 

kommunikationsverktyg utvecklas och blir standard. I distansundervisning blir 

kommunikationen mer individuell, i konferenser på FirstClass kan man kolla vilka som 

läst meddelanden och när. Gör man inlägg i en diskussion asynkront i ett forum, en 

konferens eller en blogg så får man mer tid på sig och det ger mer genomtänkta svar. När 

man planerar kan man utgå från tekniska förutsättningar eller fråga sig vad man vill göra 

och sedan undersöka om det finns någon teknik som stödjer detta. Allt behöver inte vara i 

skriftlig form, med IKT kan man göra undervisningen mer kreativ och stimulera fantasi 

och problemlösning. Man kan få med fler bitar och locka fler att ta del av det arbete som 

gjorts, utforma presentation för en mottagare.  

 

En likvärdig skola för alla 

Distansundervisning kan fungera som ett alternativ för elever som inte kommer till sin 

rätt i den vanliga skolmiljön. Distans för drop-outs är ett projekt där eleverna får jobba 

hemma vissa dagar. De som tycker att det är jobbigt att arbeta i grupp och prata i grupp 

får på distans lugn och ro att tänka och formulera sig, de får se hur andra gjort och kan på 

så sätt få hjälp och ökat självförtroende. Distansundervisning kan minska nackdelarna för 

dem som vanligtvis inte tar plats i klassrummet. En streamad föreläsning kan man se 

flera gånger och på distans finns stora möjligheter att delta i sitt eget tempo.  

 

Glesbygdskommuner kan använda distansundervisning för att ha kvar även små skolor 

med bibehållen hög kvalitet. Skolor kan genom att byta kompetens med varandra få 

tillgång till behöriga lärare i alla ämnen. Med hjälp av handledare på plats kan dessa 

lärare hålla lektioner på distans, i realtid genom videokonferenssystem eller asynkront 

med inspelade sekvenser. Eleverna kan också få mer kontakt med andra elever och till 

exempel göra grupparbeten och redovisa via Internet tillsammans med elever på andra 

skolor. 
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2.3.2 Svårigheter och lösningar 

 

Tydlighet och process  

Det går inte att bara rakt av distribuera en campuskurs över Internet, utan omstrukturering 

blir det inte nätbaserat lärande. Man måste ha tänkt igenom vad det går ut på, syftet, och 

man kan inte revidera allt dan därpå utan måste hela tiden ligga steget före. Att ändra i 

uppgifter kan vara svårt liksom att ändra planeringen, allt måste vara noggrannare planerat 

då studenter på distans ofta har fler andra saker att anpassa sina studier till. Man måste 

också vara väldigt tydlig med informationen; ha en tydlig studieguide gällande 

inlämningsuppgifter, examinationer mm. Det är noga med tydliga regler angående 

deadlines, hur mycket lärarna är uppkopplade, beräknad svarstid mm: tillgängligheten av 

läraren.  

 

Man måste portionera ut lämpliga uppgifter som är utmanande och intressanta att fixa på 

hemmaplan. Sedan måste studenterna själva ordna möjligheter att utföra dem rent fysiskt. 

Man kan presentera uppgifterna på närträffarna så de kan börja lita på och stödja varandra 

i lärandet och skapa praxisgemenskap. Och för att kunna följa processen är det viktigt att 

studenterna formulerar en plan så man får tema och frågeställningar i ingångsskedet. På 

distans måste man luta sig lite mer mot litteratur och det kan även vara en svårighet att 

hitta bra litteratur, för både lärare och studenter.  

 

Är man tydlig i upplägg och struktur kan de enskilda uppgifterna vara mer flexibla. 

Studenterna kan jobba utforskande utan givna lösningar, att alla löser uppgifterna på olika 

sätt men alla känner att de gör på ”rätt” sätt. Så kan man också göra träffarna så 

meningsfulla som möjligt; att studenterna får vara med och påverka innehållet och få stöd 

och hjälp inom de områden de behöver. De kan själva vara herre över processen och 

verkligen utnyttja resurser där och när de finns. Annars kan de tycka: Det här kunde jag 

lika gärna ha gjort hemma!   

 

Möten - kommunikation - handledning 

Att kompensera för det fysiska mötet är en av de största svårigheterna med undervisning 

på distans. När man inte träffas dagligen måste man planera ännu mer innan eftersom man 

inte har det där mötet där man kan läsa av vad som händer. Spontanhandledningarna 
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försvinner, sådant som man bara råkar se. Att följa studenternas process, se hur de ligger 

till och stötta dem är också svårare. Det tar tid att sätta sig in studenternas olika arbeten 

och funderingar, därför kan snabba frågor och svar vara svårt. Att formulera sig i text är 

också en svårighet med kommunikationen på distans, att göra sig förstådd men även att 

förstå, då det skrivna kan tolkas på så många olika sätt. Svarar man kortfattat kan man låta 

arg fastän man inte är det. Kroppsspråket fattas för att nyansera och ge mening och det är 

inte lätt att ställa rätt frågor eller att uttrycka sina problem. Det är inte heller säkert att 

distansstudenterna själva tar kontakt även om de kört fast och inte vet hur de ska gå 

vidare. 

 

Det är svårt att samla till närträffar och tydligt att många studenter inte vill träffas alls, 

eller i alla fall ha frivilliga träffar. Men när man träffar studenterna mindre ofta, eller inte 

alls, så får man inte samma sociala kontakt. Och det är alltid lättare att kommunicera med 

någon som man träffat, då kan man släppa på det strikta och det blir ändå mindre 

missförstånd.  

 

För att få distansstudenterna att träffas kan man bjuda in till andra aktiviteter t ex 

kulturarrangemang. Det sociala kan man också främja på olika andra sätt. Utskick med 

brev ger en taktil känsla och studenterna känner att läraren är en verklig person som finns. 

Det är viktigt med presentation och bild på personerna som deltar i kursen, man kan ge 

som en startuppgift att studenterna ska förmedla en visuell känsla av sig själva. Man kan 

även göra andra uppgifter där personligheterna speglas, uppgifter med dem själva som 

utgångspunkt. I konferensen bör man ha en privat del för vardagssnack: ett café. Där kan 

studenterna ”fika tillsammans”. Då får man med de saker som kommer upp automatiskt i 

ett klassrum. Studenter som bor nära varandra kan träffas och arbeta tillsammans. 

 

Grupprocess och samarbete 

Det är svårt att få igång kommunikationen på ett forum, det blir mest praktiska frågor med 

enkla svar. Lärarens medverkan i en chatt kan vara inspirerande och upplyftande men det 

finns också en risk att diskussionen dör av om läraren går in och börjar styra upp för 

mycket. Principen med flexibilitet till max ger svårigheter; löpande antagning och flexibel 

studietakt gör att det droppar in studenter efter hand och det gör att det blir svårt med 

samarbete. Även kursernas längd, på distans är det ofta korta kurser, gör det mindre 
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motiverbart med samarbetsaktiviteter. När man jobbar tillsammans på campus kan man 

lära av och inspireras av varandra. Distansstudenter vet inte riktigt vem de ska fråga så de 

måste själva ta ett större ansvar för allt.  

 

Arbetsmiljö 

Distansundervisning tar mer tid och engagemang, det är mer administration; mer för-

beredelser, planering och utveckling. Arbetet är inte begränsat till en viss tidpunkt, och 

man har inte ett tillfälle där man träffat och stämt av med alla. I stället hänger det över en 

hela tiden, folk kommer och går och man måste ge svar och jobba på det sociala för att se 

att alla är med. För att hålla kvar studenterna i kursen måste man ge feedback och svara 

snabbt. Det är extra viktigt att vara aktiv som lärare och det tar mycket tid och kraft, 

förväntningarna och kraven på lärarna är höga, den tid man får lägga ner är begränsad, och 

tyvärr är det många lärare som sliter ont. När man träffar studenter på campus hinner man 

handleda många fler för i distansundervisning måste man läsa och skriva så mycket. Det är 

gjort någon undersökning som visar att det tar sju gånger så lång tid att skriva något som 

att säga det. Därför tar feedback och information så mycket mer tid på distans. Arbetet blir 

också osynligare och lättare att skjuta framför sig än campusarbete.  

 

Närträffarna är väldigt intensiva och ingen lärare får bli sjuk för det går inte att ta igen det 

om några dagar som vid en campuskurs. Det är svårt att få till vettiga arbetsvillkor och att 

få logistiken att fungera: lokaler, personal, lärartjänster, scheman, lokalbokningar, 

utrustning, grupper mm.  

 

Bedömning 

Nackdelar kan komma upp på träffar med icke distansundervisande kollegor angående hur 

man vet att det är rätt person som gör uppgifter och tentamen. Men det vet man inte vid en 

vanlig hemtentamen heller. Det är dock lite svårare med distansstudenter, i klassrummet 

får man en känsla för hur studenterna uttrycker sig, tänker och vad de kan. 

 

Genomströmning  

Det är mer avhopp i distansutbildning än vid utbildningar på campus, genomströmningen 

är enbart ca 40 %. Det kan bero på trösklar som teknik och att kursen tar mer tid än 

studenterna tänkt. Det är också svårt att göra den perfekta kursen där det är lätt att komma 
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in som student. Det är alltid en uppstartsfas och om det tar för lång tid att få grepp om 

kursen så hoppar studenterna av. Genomströmningen är också låg på grund av att man har 

flexibel studietakt och löpande antagning. Studenterna på distanskurser läser ofta vid sidan 

om annan heltidssysselsättning och blir det för mycket prioriteras distanskursen bort. 

Många som fortbildar sig på distans läser för kunskaper och inte för akademiska poäng, 

om de har kvar någon liten uppgift så kan det vara tillräckligt för att inte göra färdigt 

kursen. Och att det är många som hoppar av kan nog också delvis bero på att den sociala 

gemenskapen ofta inte blir lika stark. 

 

Man kan sitta med listor och bocka av för att få struktur och sortera för att inte missa 

något eller någon, och man bör kolla upp varför någon är ”tyst”. Man måste också förutse 

var det kommer att ta stopp för studenterna. För att minska avhoppen kan man behöva 

vara beredd på när man måste hjälpa dem lite extra på traven. Om få studenter har 

aktiverat sig kan man skicka mejl, men även ringa, och fråga; vill du gå kursen? Är det 

problem med inloggningen? Man brukar få med fler studenter om man uppmärksammar 

att de inte synts till. 

 

Svårigheter gällande IKT 

Det krävs ganska mycket för att kunna studera på distans. Man behöver ha möjlighet att 

nyttja en tillräckligt bra dator, bredbandsuppkoppling, rätt teknisk utrustning, rätt 

programvaror, digital stillbilds- och videokamera, mejl, FC mm. Det kan vara en svårighet 

då det ofta blir en ganska stor investeringskostnad. Att veta vilken nivå eleverna ligger på 

är svårt och man bör ha en lätt uppgift i början för att alla ska hinna komma igång. Man 

får då också se hur stora förkunskaperna verkar vara. Datakunskapen hos studenterna är 

ojämn och många studenter på distans är inte uppväxta med att sitta vid datorn. Teknik-

kunskaperna man behöver för att genomföra distansstudierna måste ligga med i kursen, att 

använda digitalkameror, FC mm, och det tar tid från kursinnehållet.  

 

Man måste ha bredband annars blir det problem med att visa bilder, filmer och andra stora 

filer. Och det tekniska måste fungera för allt står och faller med tekniken, om det t ex blir 

strömavbrott kan man inte utföra sitt arbete. Har man inte som lärare själv kompetensen 

måste man tillkalla en IT-tekniker om det blir problem och det kan ta tid. Distans-

undervisning är därför resurskrävande och tekniken blir en svårighet när den inte fungerar.  
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3 Diskussion 
 

 

 

3.1 Genomförande 

 

Mitt arbete har huvudsakligen varit en intervjustudie. Jag har valt ut informanter som 

undervisar på distans i sådana kurser som faller under de ämnen jag kommer att ha i min 

lärarexamen: bild, slöjd och design. Vi har haft denna gemensamma referensram och i 

och med detta finns vissa svaga ämnesdrag i mina generaliserade sammanfattningar.  Jag 

hade initialt tänkt att det skulle finnas ett tydligare fokus mot dessa ämnen men jag valde 

att ta bort det som ett steg i att minska ner omfattningen på resultatets intervjudel. 

Arbetet blev då mer allmängiltigt och kanske tilltalande en större målgrupp, men det blev 

samtidigt kanske lite mindre intressant för dem som delar mina ämnesmässiga intresse-

områden. Intervjuerna utfördes personligen på plats hos varje lärare och jag antecknade 

det jag hann och det jag tolkade som mest relevant. Redan i detta datainsamlande skede 

började därför mitt urval och min infärgning av resultatet.  

 

Att sammanfatta, kategorisera och generalisera den data jag samlat i mina intervjuer har 

inte varit en enkel process. Jag hade från början en ambition att låta detaljerna skina 

igenom och de små skillnaderna i svaren vara kvar för att ge djup och nyans åt resultatet. 

Det misslyckades och gjorde istället redovisningen av intervjusvaren onödigt lång och 

svår att följa. Jag har därför sammanfattat, omstrukturerat och generaliserat resultatet från 

intervjuerna ett flertal gånger och jag kan stundtals frukta att det nu är så opersonligt och 

allmängiltigt att det nästan blir ointressant. En annan risk jag kan se är att min 

bearbetning av texten gjort att steget från informanternas erfarenheter ökat och texten 

infiltrerats lite mer av mina egna uppfattningar. Men arbetet som helhet har tjänat på 

resultatdelens minskade omfång och tydligare struktur då det nu är lättare att läsa och ta 

del av. 

 

Jag upplevde det som lite svårt att hitta relevant litteratur i ämnet. Det fanns inte mycket 

skrivet specifikt om distansundervisning i bild, slöjd och design så resultatet från mina 

litteraturstudier blev ganska generaliserat redan från början. Även här valde jag dock 
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under arbetets gång att begränsa mig ytterligare och kommer att avstå från att hänvisa till 

källor som är mer ämnesrelaterade. Jag har dock ändå valt att redovisa dessa källor i 

litteraturgenomgången då de finns med i processen och således även införlivats i min 

personliga referensram. 

 

Min ambition har varit att begränsa arbetets inriktning till lärarperspektivet; 

distansundervisning. Jag har varit lärarstuderande i fyra år, har vikarierat som lärare när 

jag fått chansen och även varit anställd som lärare i en distanskurs så det kommer ganska 

naturligt. Men då jag dessutom har läst totalt ca 40 poäng på distans finns även 

studentperspektivet; distansstudier, med som en stor del av mina egna erfarenheter i 

ämnet. Det är svårt för mig att veta hur det påverkar de tolkningar och analyser jag gjort. 

 

Jag har under genomförandet av detta arbete lyssnat och läst och kanske gjort andras 

erfarenheter till mina utan att jag märkt det. Slutsatser och funderingar kan därför ibland 

vara svåra att härleda till en enda bestämd källa men jag ser det som en naturlig del av 

processen. I diskussionsdelen har jag ställt en del frågor som jag inte besvarat. Avsikten 

är att problematisera ämnesområdet och väcka en nyfikenhet hos läsaren att fundera 

vidare. 

 

 

 

3.2 Slutsatser och funderingar 

 

Här har jag jämfört informationen från intervjuerna med sådant jag läst i litteraturen, 

problematiserat, bidragit med egna erfarenheter och även dragit lite egna slutsatser. Jag 

har i och med detta vägt svårigheter, möjligheter och potentiella lösningar mot varandra 

för att försöka komma fram till hur man kan hantera dilemman i distansundervisning.  

 

 

3.2.1 Med hela Sverige som klassrum 

 

Det är lätt att se fördelarna med ett stort utbud av kurser och utbildningar på distans. 

Människor som inte annars skulle ha möjlighet att studera kan nu göra det. Fortbildning 
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blir enklare att genomföra och kunskap kan skapas och spridas över landet och världen. 

De allra flesta av mina informanter uttryckte också övervägande positiva åsikter om 

utbildning på distans. Med hela Sverige som klassrum valde en av mina informanter att 

uttrycka det, men är det så enkelt?  

 

Likvärdig utbildning och ökade möjligheter för alla 

Skollag20 och läroplan21 förevisar att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. 

Många barn och ungdomar skulle slippa färdas långt till någon större skola om de små 

glesbygdsskolorna går att ha kvar genom en mer distansinfluerad utbildning. Det låter ju 

verkligen som en möjlighet. Inte helt olikt den radiobaserade distansundervisning som 

länge bedrivits över de långa avstånden i Australiens inland. Denna radioskola har jag 

sett beskriven bland annat i australienska dramaserier på tv.  

 

En del elever har av olika anledningar svårt att klara kunskapskraven med vanlig 

undervisning i skolan. De kan få hjälp att fullfölja sin skolgång genom att göra en del 

uppgifter distansbaserat hemifrån. Och genom denna nya skolform kan de få förnyat 

förtroende för sin studieförmåga och sitt eget lärande. De får på så sätt en väg in i vidare 

utbildning och kan i förlängningen skapa sig en ökad konkurrenskraft i arbetslivet. I de 

flesta yrken krävs dock även en förmåga att samarbeta så det är viktigt att distans-

undervisning utvecklar också detta och inte bara ämnesspecifika kunskaper. 

 

På universitetsnivå blir resultatet av distansutbildning också positivt, de som bor långt 

ifrån en utbildningsort kan ändå läsa akademiska kurser och program. Det öppnar även 

ekonomiska möjligheter då studier utöver arbete är mindre kostsamt än att studera med 

bidrag och lån. Alla får samma möjligheter till utbildning och på så sätt kan kanske 

sociala klasskillnader, fördomar och segregation minskas. Distansutbildning på deltid 

under föräldraledighet gör det lättare att i lönesamtal motivera löneökningar i nivå med 

andra arbetande anställda, ej enbart lagstadgad minimiökning. Då kvinnor fortfarande är 

föräldralediga i större utsträckning än män kan det vara en jämställdhetsmässig fördel.  

 

                                                
20 Skollagen 1 kap. 2 och 9§§ 
21 Lpf 94 1.1 En likvärdig utbildning 
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Fortbildning 

Lärarlyftet22 är en av regeringens nya satsningar inom skolan. Det går bland annat ut på 

att verksamma lärare med examen kan utöka sin behörighet att omfatta fler ämnen. 

Kombinerat med tanken om utbildning på distans öppnar detta stora möjligheter. Både 

för de lärare som omfattas av åtgärden, de lärosäten som utbildar lärare på distans och 

skolorna som enklare kan sanktionera lärare att delta. Jag tror nämligen att fortbildning 

på distans är oslagbart då tiden man måste ta från ordinarie arbetsuppgifter blir så 

effektivt kunskapande som möjligt. Dödtiden blir minimal om de flesta transporterna 

sker digitalt och i tanken och inte som resor till och från en utbildningsort. Men detta 

förutsätter att de möten man deltar i digitalt över Internet verkligen också blir möten för 

att nya kunskaper ska genereras.   

 

Den vardagliga tiden 

Det man gör varje dag, hela dagarna, det är det som är livet. Det är referensramarna till 

ens kunskapande, det är det man redan är förtrogen med och det man utgår ifrån. I 

distansundervisning får man räkna med att studenterna inte bara fysiskt utan även 

psykiskt har lite mer distans till sina studier än dem på campus. Inte att de är mindre 

seriösa, mina informanter verkar överlag tycka tvärt om, men att livet utanför studierna är 

mer dominerande. De är inte studenter i samma bemärkelse utan studerar utöver annat de 

gör i livet. Det kan innebära ökade möjligheter till infallsvinklar och inspiration, men det 

gör det också svårare på många sätt. Den vardagliga tiden som studenterna på campus 

tillbringar med kurskamrater och lärare rymmer en hel del som distansstudenterna går 

miste om. Inte minst den sociala samvaron och den trygghet det ger att kunna dela tankar 

och ansvar. Jag tror därför verkligen på mina informanter och på författarna till 

litteraturen jag läst när de talar om vikten av att etablera goda sociala relationer även i 

distanskurserna. Att ha en cafékonferens för att främja även de ej kursrelaterade 

diskussionerna och även att som lärare försöka etablera ett gott, kommunikativt klimat i 

de digitala rum som kursen utspelar sig i. Hur väl detta lyckas är dock inte bara upp till 

läraren, alla måste förstå och ta ansvar för den roll de spelar i gruppen. 

 

Samarbete och sociokulturellt lärande 

Först och främst måste det i undervisningen finnas förutsättningar för samarbete. Att 

                                                
22 mer info på http://www.regeringen.se/sb/d/8544/a/80855  eller  http://www.skolverket.se/fortbildning  
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uppgifter och kommunikationsutrymmen är utformade för att läroprocessen skall ske i 

samspel mellan kursdeltagarna och inte enbart enskilt. Enligt Eva Rydberg Fåraeus23 

måste även varje deltagares ansvar för den samlade läroprocessen verkligen påtalas; 

vikten av allas fulla deltagande för att resultatet och kunskapandet ska bli bra.  

 

John M Steinberg24 skriver om samarbetsinlärning att man ska försöka lägga upp det så 

att deltagarna är beroende av varandra för att kunna göra uppgifter. Han menar att målen 

ska vara hela gruppens och inte bara ens egna. Draget till sin spets; att först när man 

känner ett behov av någon annans hjälp är man beredd att lägga ner tid och energi för att 

också hjälpa någon annan. Detta är lätt att säga men kan nog vara svårt att göra. 

 

Möten och kommunikation 

Distansundervisningens obundenhet i tid och rum gör det dock svårare med samarbete. 

Flexibiliteten är bra med distansundervisning och är nog ofta en starkt bidragande orsak 

till att studenter väljer den studieformen. Men flexibilitet begränsar möjligheten att 

mötas, och flexibiliteten minskar således i samband med uppgifter som kräver planerade 

träffar med andra. Kanske kan därför uppgifter för att främja samarbetsinlärning upp-

levas som ett stressande eller irriterande inslag av en del studenter. Tanken kan vara hur 

god som helst men om man inte får med sig de studerande blir det svårt ändå. Närträffar 

är ett bra tillfälle att etablera sociala relationer och skapa en vilja hos de studerande att 

delta i gemensamma läroprocesser. Men ett par av mina informanter tyckte sig märka att 

många av studenterna helst inte ville träffas alls och den uppfattningen har även jag. 

Troligast kan en stor anledning vara att resor, logi och ledighet från eventuella 

anställningar innebär en ganska stor kostnad för många. 

 

Avståndet mellan lärare och studenter såg många av mina informanter som en svårighet.  

Att handleda, att kommunicera med och att hjälpa studenterna på ett kvalitativt sätt när 

båda parter måste formulera de subtila nyanserna av komplexa problem i text. Det tar tid 

och det uppstår lätt missförstånd. För det är svårare att verkligen förstå en människa man 

inte träffat fysiskt. En av mina informanter gjorde en liknelse med att plocka svamp: att 

lära känna en svamp genom svampböcker mot att kunna se, lukta och känna på svampen 

                                                
23 Eva Rydberg Fåraeus. (2003) A Tripple Helix of Learning Processes – How to Cultivate Learning...  
24 John M Steinberg (1994) Den nya inlärningen, s 84 
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i verkligheten. Jag tycker det stämmer väldigt bra med hur det är att mötas och 

kommunicera på distans. 

 

En annan aspekt som kom upp i mina intervjuer var att kommunikationen med 

studenterna blir mer individuell på distans. Det tolkar jag som att även kontakten med 

studenterna blir mer individuell, och kanske mer personlig. Man träffar inte en hel grupp 

i ett klassrum utan oftast möter man sina studenter via individuella mejl, presentations- 

och processdokument mm. Denna individuella kommunikation skulle man säkert kunna 

vänja sig vid att få från sina elever och sedan sakna i vanlig undervisning. Men å andra 

sidan tror jag att all undervisning kommer att gå mer mot individualisering och 

flexibilitet, enligt min uppfattning har det redan börjat. Individuell kommunikation med 

såväl föräldrar som elever i skolan sker enligt min erfarenhet ofta via konferenssystem 

typ FirstClass och via mejl.  

 

Olika kommunikationsverktyg och olika vana bland studenterna att kommunicera över 

Internet påverkar också hur väl digitala möten fungerar. Mejl blir allt vanligare och ett 

alltmer normalt sätt att få kontakt med någon, bland många är det nog det verktyg som 

känns allra mest normalt. Se vidare diskussion under Kommunikationsteknik 

 

Genomströmning 

Flexibel studietakt och löpande antagning kan vara bidragande till den i distanskurser 

lägre genomströmningen; hoppa på när du har möjlighet och hoppa av vid minsta 

svårighet? Lättillgängligheten med kurser på distans kanske gör att man inte behöver 

bestämma sig om man ska läsa dem eller inte. Man kan testa och se om det passar och är 

intressant på ett helt annat sätt än med heltidskurser förlagda på ett campus. Leif 

Marklund25 är i sin artikel om inskolning i nätbaserade distanskurser lite inne och 

funderar över varför studenter väljer att hoppa av kurser. I artikeln påpekas vikten av att 

man som student förstår upplägget av en kurs. Och kanske så att man då kan se sig själv 

genomföra de olika momenten och på så sätt till slut hela kursen. Tyvärr hade han i sin 

studie inte fått tillbaka någon besvarad enkät från dem som valt att avbryta kursen och 

kunde därför inte dra några slutsatser. Flera av mina informanter har också varit inne på 

                                                
25 Gun-Marie Frånberg (red.) (2006) Fyra studier om fortbildning av universitetslärare i Kvarkenområdet. 
s 29-57 
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problemet med genomströmning. Att det gör det svårt att beräkna resursbehovet och 

därför svårt att få kurserna finansierade. 

 

 

3.2.2 Att tänka nytt 

 

Undervisning på distans innebär andra förutsättningar än vanlig klassrumsundervisning. 

Det blir därför nödvändigt att tänka nytt och detta behöver inte vara en svårighet utan kan 

istället ses som en stor möjlighet.  

 

Vidgat textbegrepp och egen drivkraft 

Jag anser att hela skolan har ett behov av att skapa och kommunicera kunskaper med ett 

bredare spektrum av medier än enbart text. Mattis Gustavsson26 skriver om detta att 

tillåta en större mängd olika estetiska uttrycksformer. Även flera av mina informanter 

påtalade möjligheterna med att utöka spektrumet av kommunikationsmedium för att 

utveckla undervisningen. I distansundervisning får man ett tillfälle att introducera nya 

tankar på undervisning och kan då även ta in och visa på möjligheter med nya 

medieringsformer. Jag tror också att det är roligare när man känner att det man gör kan 

ha en betydelse även för någon annan, att arbetet man lägger ner kommer att upplevas 

och uppskattas. Det, och även att se och ta del av sådant andra presenterar, genererar 

skapar- och kunskaparglädje: kreativitet. Om en elev får välja formen på hur kunskaperna 

ur ett arbete ska presenteras blir helheten tydligare och eleven blir själv ägare av sin 

lärandeprocess. Och det vidgade textbegreppet är en självklarhet när man vill förmedla 

ett budskap på bästa sätt till en mottagare, att mediera sina kunskaper på det sätt som 

passar bäst. I distansundervisning finns genom den nya tekniken möjligheter att skapa 

miljöer där eleverna/studenterna kan dela erfarenheter och kunskaper. Anders Marner27 

skriver att det i undervisning ska finnas verkliga möjligheter att kommunicera sina 

kunskaper och tankar till andra med hjälp av genomtänkta presentationer i en miljö tänkt 

för sådan aktivitet. Och att kreativiteten främjas om undervisningen uppmuntrar 

elevernas egna initiativ, att avstamp blir i något slags behov. På distans ser jag det som 

extra viktigt att främja studenternas egen handlingskraft och dra nytta av deras personliga 

                                                
26 Mattis Gustavsson (2006) KME!? Estetiska läroprocesser på Segevångskolan, s 22 
27 Anders Marner (2006) Möten och medieringar Kreativitet i ett sociokulturellt perspektiv s 32 
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resurser, på ett sätt så att alla får ta del av det. Som också Monica Langert Zetterman28 

påtalar hjälper utvecklingsinriktat lärande till att skapa ett kreativt klimat där lärande-

processen kommer igång, i bästa fall alla tillsammans i och med hjälp av denna 

gemensamma, dynamiska utvecklingsmiljö. 

 

Digital natives och digital immigrants 

En alternativ digital värld har kommit som komplement till den vanliga analoga. I denna 

digitala, globala kommunikationsvärld gäller i viss mån andra regler, kartor och även 

språk än de i den fysiska, analoga världen. Dem vi som lärare kommer att undervisa är 

födda och uppvuxna med båda dessa världar och har likt infödingar på ett väldigt 

naturligt sätt gjort dem till sina. Vi som har fått se den digitala världen utvecklas, med en 

sunt konserverande skepsis, har mer eller mindre villigt flyttat in i ökande utsträckning 

vart efter vi varit tvungna eller sett anledningar till det. Men vi har kvar i minnet hur man 

gjorde saker innan Internet. Denna teori som Elza Dunkels29 beskriver närmare är väl 

passande att fundera över i samband med distansundervisning. Internetkulturen är här för 

att stanna. Jag uppfattar det som att mer och mer samhällsfunktioner och tjänster numera 

erbjuds över Internet och det måste även skolan finna möjligheter att göra.  

 

Kommunikationsteknik  

Ett nytt medium för undervisning kräver nya verktyg; ny teknik. Och det är en spännande 

del av distansundervisningen. För den nya teknikens utveckling är i vardande, den är inte 

färdig utan förändras och förbättras hela tiden. Det är också upp till oss användare att 

efterfråga önskvärda funktioner och vara med och påverka utvecklingen. I såväl arbetsliv, 

privatliv och skola sker redan väldigt mycket av arbete, kommunikation och dokumenta-

tion digitalt. Så det som är kvar att erövra för att få till kvalitativ distansundervisning 

över Internet är förbättrad kommunikation och kanske främst interaktion.  

 

Eva Mårell-Olsson30 har undersökt hur studenter upplever chatt, videokonferens och 

textbaserat diskussionsforum och hur de olika kommunikationsverktygen påverkar 

diskussion och social interaktion. När man gör textbaserade inlägg asynkront i en 

konferens, ett forum eller en blogg så får man mer tid på sig att tänka och formulera sig 

                                                
28 Monika Langert Zetterman. (2001) IT-stöd i distansundervisning med fokus på lärande. 
29 Elza Dunkels (2006) The digital native as a student 
30 Gun-Marie Frånberg (red.) (2006) Fyra studier om fortbildning ... s 59-76 
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och det ger substans till svaren. Man kan hinna göra fysiska experiment mellan inläggen 

för att prova tankar eller idéer. Men det är medryckande på ett helt annat sätt med 

synkrona diskussioner – realtidschatt eller videokonferens. De ger också mer social 

kontakt och bygger upp gemenskapen. Tyvärr kan de upplevas lite väl snabba, de som 

inte är vana att skriva på ett tangentbord hinner i värsta fall inte göra inlägg alls. Och 

kanske hinner man heller inte skriva eller säga så genomtänkta och djuplodande svar, så 

seminarier i realtid på distans riskerar att bli ytliga och svamliga. Men det kan faktiskt ett 

vanligt seminarium på campus bli ibland också.  

 

Liza Greczanik31 hade i ett temaarbete provat blogg som arbets- och redovisningsverktyg 

med positivt resultat. Elever kan bli medskapande i varandras processer på ett mer tydligt 

sätt då de kamratkommentarer de ger i bloggen som hjälp för att komma vidare blir 

synliga och sparade. Det främjar samarbete och kunskapande i ett vidare perspektiv än 

om de studerande bara enskilt genomför de i kursen förutbestämda uppgifterna. Jag ser 

också möjligheten att det inbjuder till uppsökande av externa informations- och 

kunskapskällor i och med den så uttalade funktionen att länka till andra sidor på Internet. 

En annan möjlighet med att använda någon form av bloggande är att det är gratis.  

 

I många distanskurser jag deltagit i som student har kommunikationen fungerat dåligt, 

eller i alla fall inte lika bra som den skulle ha kunnat fungera. Den tekniska plattformen 

för kommunikationen har oftast varit FirstClass. Studenterna har gjort de inlägg de 

förväntats göra enligt deadlines i studieguiden, men inte så mycket mer. Kurskamraterna 

har därför inte riktigt fungerat som inspiratörer och bollplank, som medlärande i en 

gemensam process, så som jag är säker på att de flesta av lärarna hoppats på. Jag har även 

erfarenhet av forum där specialintresserade diskuterar olika ämnen. De har oftast väldigt 

engagerade deltagare och skulle kommunikationen i en distanskurs vara lika intensiv 

skulle det sociokulturella lärandet vara erövrat. Jag vet inte om det har med verktyget och 

tekniken att göra, att FC kommer till korta som digital mötesplats. Men en sak vet jag och 

det är att (seriösa) forum ofta är mer visuella, med bilder på den som gör inlägget. De har 

också svar och kommentarer mer uppenbart synliga, och därmed också lärandeprocessen. 

 

                                                
31 Liza Greczanik (2006) Datorn i utbildningen nr 7 2006: Bloggen i skolpraktiken. 
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Undervisningsformer och utvärdering 

Mina informanter tycks vara eniga om att vanlig klassrumsundervisning inte rakt av kan 

distribueras över Internet och fungera som distansundervisning. Man måste börja om från 

början och lägga upp undervisningen och utforma uppgifter så att det är anpassat för 

digital distans. En fråga är om man väljer att utgå från de tekniska förutsättningarna och 

gör det man tror att man kan eller om man utvecklar tekniken att stödja det man skulle 

vilja göra. Om man försöker parera upplevda svårigheter eller fokuserar på att hitta nya 

möjligheter. Vad och hur man än väljer att göra känner jag att det är viktigt att inte bara 

tänka teknik utan hela tiden basera sin undervisning på styrdokument och pedagogiska 

överväganden. 

 

Bedömning blir en svårighet om det är svårt att se processen. Men i ett forum eller en 

blogg är det ganska enkelt att visa processen då alla inlägg finns sparade. Eller genom ett 

processdokument i dagboksform där eleverna gör korta inlägg illustrerade och fördjupade 

med hjälp av bilder och länkar. Ett problem är att det kan upplevas som att dokumenta-

tionen av arbetsprocessen tar tid från själva arbetet. Det bästa är när dokumentationen 

fungerar som en utvecklande del i arbetet med en uppgift, som en arbetsportfolio och ett 

verktyg att prova, förstå och sortera idéer för att komma vidare i processen. 

 

En annan svårighet som kom upp var att veta vem som gjort uppgiften. Att det är lättare 

att få grepp om hur en studerande uttrycker sig när man umgås i ett klassrum på campus. 

Men jag vet inte om det är så lätt att hinna få den sortens kontakt i en stor grupp elever i 

ett klassrum heller. Kanske blir det till och med lättare att lära känna någon när om man 

arbetar med någon form av processmetodik på distans. Någon form av digital portfolio. 

Det viktiga är nog likadant oavsett om det gäller distansundervisning eller klassrums-

undervisning; att man måste utforma uppgifter efter det man vill utvärdera. 

 

 

3.2.3 En ny lärarroll? 

 

Vad ska en lärare göra? Vad ska studenterna göra? Om man omvärderar och om-

strukturerar undervisningen bör ju lärarrollen och studentrollen också förändras. Vem ska 

nu göra vad och vad är lärarens viktigaste funktion? I steget från klassrumsundervisning 
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till distansundervisning sker en förskjutning: Flera av mina informanter talade om det 

sociokulturella lärandet och om att läraren inte nödvändigtvis måste vara den viktigaste 

kunskapskällan. När undervisningen sker på distans och inte i ett gemensamt klassrum är 

studenterna istället del av andra, olika, dagliga verksamheter. De är spridda ute i en 

potentiellt enorm kunskapskälla, och det öppnar möjligheter till nya roller för läraren. 

 

Arbetsmiljö och självständigt lärande 

Mina informanter talade också mycket om arbetsmiljö då de ansåg att det var en 

svårighet för lärare som undervisar på distans. Många upplevde en större stress och ansåg 

att planering och administration tog mycket tid och kraft. Många ansåg att arbetet med 

distansundervisning var svårare att få bortgjort, att man alltid kan skriva mer och att 

arbetet ständigt hänger över en på ett annat sätt än lektioner enligt ett schema. Skriftlig 

information och feedback tar också längre tid än fysiska möten med studenter. Men om 

man är tydlig med hur snabbt studenterna kan förvänta sig ett svar kanske man kan 

minska stressen. Och kanske beror stressen också på att man som lärare på distans i viss 

mån måste omvärdera sin roll och vänja sig vid ett annat sätt att arbeta.  

 

Monica Langert Zetterman32 skriver om att man som lärare i distanskurser måste hjälpa 

studenterna att utveckla sin egen förmåga att lära. Att planera för att lärande ska ske i 

kursen och att det är de studerande som ska utföra detta lärandearbete drivna av en egen 

önskan och genom interaktion med andra. Det är lätt att säga att distanslärarens kanske 

viktigaste uppgift är att skapa ett kreativt och kunskapande klimat i gruppen studerande, 

men det är svårare att definitivt göra. Förutsättningen är dock att man försöker och söker 

vägar som man tror leder rätt. För får man igång den gemensamma lärandeprocessen i en 

kurs tror jag att det är lättare för läraren att känna att man gör insatser där de behövs som 

bäst. Man får en bättre överblick om man inte behöver dra längst fram i klungan utan kan 

färdas lite som man vill i gruppen och se till att alla hänger med och ser en mening med 

det de gör. Att vara en hjälpande coach hellre än den som alla ska följa. Helene Hård af 

Segerstad, Alger Karlsson och Ulla Tibelius33 skriver också om vikten av att iscensätta 

lärande och om läraren som handledare. Att i möjligaste mån utforma sin undervisning 

                                                
32 Monika Langert Zetterman. (2001) IT-stöd i distansundervisning med fokus på lärande. 
33 Helene Hård af Segerstad, Alger Karlsson & Ulla Tibelius (1996) Vuxenpedagogik – att iscensätta 
vuxnas lärande, s 128 
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att stimulera de studerande till självständigt lärande. I distansundervisning blir kanske 

detta extra viktigt då mycket av det arbete och lärande som studenterna kommer att ägna 

sig åt sker på eget ansvar. De måste själva ta sig i kragen om det någon gång skulle 

behövas och därför måste man som lärare försöka hjälpa dem att utveckla sin egen 

drivkraft att lära. 
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3.3 Att tänka på vid undervisning på distans 

 

Under processen att ha genomfört detta examensarbete har jag fått många nya kunskaper 

och tankar kring undervisning på distans. Jag ser betydligt mer möjligheter än svårigheter 

även om det ibland är lättare att diskutera de senare. Det finns väldigt många olika 

aspekter att fördjupa sig i och beakta vid planering och genomförande av undervisning på 

distans. Här har jag ställt upp en lista med en del saker som jag kommit fram till att man 

bör fundera över:  

 

- Planera noga, såväl kursens syfte och upplägg som den egna arbetsfördelningen. 

- Tydliga ramar ger möjlighet till flexibelt arbete. En tydlig studieguide ger också de 

studerande en trygghet att de kommer att kunna genomföra kursen.  

- Informera om hur ofta och när läraren finns uppkopplad och tillgänglig, hur lång tid 

man kan räkna med att det tar att få svar m.m. 

- Gör en introduktionsuppgift där kursdeltagarna får presentera sig själva, gärna med 

bild, så det finns en personbeskrivning till namnen man möter i kursen. 

- Få igång samarbete och kommunikation med hjälp av uppgifter utformade speciellt 

för detta. 

- Utforma uppgifter och utvärdering så att de stämmer överens och att det som 

uppmuntras i uppgiften också premieras i utvärderingen. 

- Ställ krav på ett viss mått av deltagande i de gemensamma konferenserna. 

Tydliggör allas ansvar för lärandeprocessen.  

- Uppmuntra och understöd social interaktion bland kursdeltagarna. 

- Testa vad olika nya tekniska innovationer och tillämpningar kan bidra med. 

- Försök hjälpa de studerande att få syn på och utveckla sitt eget självständiga 

lärande. 

- Avsätt tider för feedback och kommunikation så arbetet blir lättare att få grepp om, 

dokumentera och utvärdera.  

- Tänk nytt! Utforma kurser och uppgifter att ta tillvara distansundervisningens 

specifika möjligheter. 

 

Distansundervisning ger lärare tillfälle att testa nya didaktiska idéer. Därför blir det extra 

spännande att följa, och kanske vara med och driva, distansundervisningens utveckling. 
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4.3 Bildförteckning 
 
Bild 1, s 2, Illustration av författaren föreställande en egenkonstruerad modell över hur 
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överlappar varandra. 


