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Sammanfattning  

 

Distansundervisning ses som ett sätt att erbjuda fler individer möjlighet att studera 
på egna villkor. Hittills är det mest vuxna som erbjudits detta, men distansunder-
visning förekommer också i gymnasieskola och grundskola men i en lite 
annorlunda form. Distansundervisningen definieras på flera olika sätt med allt från 
videoöverförda föreläsningar till självstudier vid datorn. Fjärrundervisning är en 
helt ny typ av distansundervisning som bedrivs på grundskolenivå och har vuxit 
fram till följd av det minskade elevunderlaget i glesbygderna där avstånden till 
närmaste skola är alltför långa för att eleverna ska kunna förflyttas. Detta har 
tvingat fram nya lösningar varav en är fjärrundervisningen. Vi har i denna studie 
undersökt hur distansundervisningen bedrivs i olika konstellationer. Hur detta 
vuxit fram samt hur det upplevs av berörda parter. Vi har också för avsikt att lyfta 
fram vilka faktorer som är avgörande för att distansundervisningen ska fungera på 
ett tillfredsställande sätt. Vår studie baseras på kvalitativa intervjuer med personer 
som är involverade i undervisning på distans. De slutsatser vi kommit fram till 
utifrån vår analys och diskussion är att det framförallt måste ges tid till 
förberedelser, planering och utbildning av berörd personal. Har man en positiv 
attityd, starka motiv och en väl fungerande teknik finns goda förutsättningar för 
att distansundervisningen ska vara ett likvärdigt alternativ till traditionell 
klassrumsundervisning. Elevresultaten visar också på att det inte förekommer 
några märkbara kunskapsskillnader mellan elever som läser på distans och övriga 
samt att man uppfyller läroplanens mål. Videoöverförd undervisning och valet av 
handledare är mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till vid genomförande av 
distans- och fjärrundervisning.   
 
Nyckelord: Distansundervisning, fjärrundervisning, lärplattform 
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Inledning 

 

Idag har vi ett stort gemensamt problem i hela Sverige, nämligen ett sjunkande 

elevunderlag på våra skolor. För glesbygdskommunerna, med långa avstånd 

mellan skolorna, innebär detta att man måste hitta nya sätt att möta dessa problem. 

Att stänga skolor på samma sätt som i tätorterna är inte möjligt att genomföra, 

eftersom det medför alltför långa skolvägar för eleverna med inackordering som 

enda alternativ. Myndigheten för skolutveckling anordnade nyligen ett möte i 

Lycksele för ”Skola i glesbygd”, dit två skolpolitiker och en tjänsteman från alla 

glesbygdskommuner i Sverige var inbjudna. En av oss deltog i mötet och där 

diskuterades dessa problem. Intresset för fjärrundervisning som en möjlig lösning 

var stort.  

 

Distansutbildningar var från början ett sätt att kunna massutbilda och nå så många 

människor som möjligt utan att behöva samla dem under gemensam tid och i ett 

gemensamt rum. Detta ökade möjligheten för många att studera samtidigt som de 

försörjde sin familj. Att utbilda massan är inte längre distansutbildningens 

huvudsakliga uppgift, men man vill fortfarande kunna överskrida tid och rum 

samt erbjuda fler en flexibel form för studier (Skolverket, 2003). Att distans-

utbildning nu erbjuds gymnasieelever skapar en möjlighet för ungdomar att 

tillgodogöra sig gymnasiekompetens utanför den traditionella skolans kollektiv 

och fasta strukturer i tid och rum. 

 

Under den senaste tioårsperioden har distansundervisningen i gymnasieskolan gått 

från att vara en icke accepterad undervisningsform till att bli föremål för ett första 

utkast till en permanent reglering genom Gymnasieförordningen (2000:158) om 

försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan. Denna attityd har 

vuxit fram parallellt med en mycket snabb teknisk utveckling. Distansunder-

visningen har utgått från kunskapsproducerande institutioner, oftast från 

universiteten. Det har visat sig att dessa inte alltid har den kompetens som behövs 

för att bedriva distansundervisning. Denna komplikation blir sannolikt något som 

även gymnasieskolan måste handskas med om man ska erbjuda undervisning på 
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distans. I gymnasieskolan finns en stor erfarenhet av närundervisning men ingen 

eller liten erfarenhet av fjärrundervisning. 

 

Syfte/frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning är att försöka beskriva några exempel på hur 

verksamheter med distansutbildning fungerar i praktiken och att undersöka om det 

upplevs som en likvärdig undervisning. Med likvärdig undervisning menar vi att 

den uppfyller läroplanens mål. 

  

Mer konkret ställer vi följande frågor: Hur bedrivs distans-/fjärrundervisning i 

dessa exempel idag? Vilka för- och nackdelar finns i dessa sätt att undervisa? Vad 

bör man tänka på innan man kör igång med distansundervisning?  

 

Bakgrund 

 

Det talas ofta om de vinster som kan göras i distansundervisning jämfört med 

traditionell undervisning, men sällan om eventuella problem som kan uppkomma. 

Problemet är att det inte med säkerhet går att fastställa något som är mera säkert 

än att motiverade elever lär sig bra oavsett i vilket system de studerar. Var och en 

som har erfarenhet av undervisning och lärande vet att tekniken i sig inte kan 

åstadkomma något lärande utan att det krävs hårt arbete av den som ska lära sig 

något. Det finns också en övertro på att vi med hjälp av datorer ska kunna sköta 

våra studier på egen hand, vilket skulle göra det möjligt att skära ner på 

lärarkostnaderna radikalt. 

 

Redan under våren 2000 har regeringen utfärdat en förordning om försöks-

verksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan. Regeringen anser att 

distansutbildningen inom gymnasieskolan bör utvecklas. Genom distansunder-

visning kan man ge eleverna en möjlighet att kombinera studier i vissa kurser på 

en gymnasieort och studier i hemkommunens gymnasieskola (Skolverket 2003). 

Det har dock inte hänt så mycket inom gymnasieskolan som regeringen förväntat 
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sig. Fåhraeus och Jonsson skriver i sin forskningsöversikt för skolverket att 

distansundervisningen kan erbjuda ungdomsgymnasiet nya, värdefulla möjligheter 

men att varje skola måste överväga sina speciella förhållanden noga inför ett 

eventuellt införande. Vid varje särskilt fall bör följande frågor beaktas: Har man 

tillgång till erforderliga resurser, både ekonomiskt och kompetensmässigt? Är de 

aktuella eleverna mogna för denna undervisningsform? Avsätter man tillräcklig 

tid för lärarnas utbildning och förberedelsearbete? (Fåhraeus & Jonsson, 2002) 

 

Det har skett stora förändringar i synen på inlärning och utbildning under de 

senaste åren. I samband med att distansundervisningen ökar, förändras lärarens 

roll och därmed även pedagogiken. En insiktsfull utbildare måste förstå 

skillnaderna mellan å ena sidan traditionell klassrumspedagogik och å andra sidan 

den nya syn på pedagogik och utbildning som nu omfattas av de flesta forskare, 

pedagoger och psykologer. 

 

Enligt läroplanen ska skolan sträva mot att eleven  

• utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 

andra 

• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med 

andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor 

Distansundervisningen ger eleverna möjlighet att nå flera av läroplanens mål (Lpf 

94). 

 

Vi är på väg mot ett nytt virtuellt pedagogiskt paradigm där nätbaserad, 

distribuerad kollaborativ inlärning blir allt viktigare vilket kräver ett bredare 

pedagogiskt synsätt bland lärare (Sorensen, 2002). Det blir dessutom allt viktigare 

att använda sig av teknikstöd i distansundervisningen, framförallt i form av någon 

lärplattform som blir ett klassrum på nätet för lärare och studenter. I grundskolan 

krävs det att eleverna är på skolan och att det finns en handledare tillgänglig för 

eleverna under hela deras arbetsdag. Därför har man varit tvungen att ge denna 

typ av undervisning ett nytt namn, nämligen fjärrundervisning.  
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Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet i huvudsak socialt (Dysthe, 

2003). I ett klassrum har eleverna stor nytta av varandra och kan lära sig en hel del 

av varandra. När det gäller undervisning på distans, saknas ofta den möjligheten. 

En stor del av skolkulturen handlar också om gemenskapen i gruppen. Dysthe 

menar att  

- lärande har med relationer att göra  

- lärande sker genom deltagarnas samspel 

- språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna 

- balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på 

varje läromiljö 

- lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med 

omgivningen i vid mening 

Dewey, Mead och Vygotskij bygger alla tre på den grundläggande uppfattningen 

att det är i den sociala gruppen, den gemenskap som individen är en del av som är 

själva utgångspunkten för lärande (Dysthe, 2003). 

 

 Distansundervisningen saknar alltså många av de naturliga feedbackmöjligheter 

och socialiserande strukturer som finns när man möts ansikte mot ansikte. Den 

lärare som har daglig ögonkontakt med sina elever kan på ett mer eller mindre 

intuitivt sätt anpassa sitt agerande till det som sker. Erfarna lärare kan se när 

eleverna inte förstår, tappar intresset eller inte är tillfreds i gruppen. De kan också 

styra skeendet så att så många som möjligt får chans att komma till tals och bli 

uppmärksammade. Denna förmåga kan sammanfattas i det som van Maanen 

(1995) kallar pedagogisk takt. Den lärande har likaså möjlighet att anpassa sitt 

agerande utifrån de villkor som råder. 

 

I distansundervisningen försöker man lösa en så kallad ”närvarodeprivation” 

(Dahlin, 2000) genom att bygga in olika strukturer som kompenserar det som hör 

till det fysiska mötet i allt mer sofistikerat material. Dahlin menar dock att frågan 

om den kroppsliga närvarons betydelse för den pedagogiska interaktionen är 

tämligen outforskad. Det är också fullt möjligt att väl planerad distansunder-

visning avlastar läraren åtskilligt arbete med själva stoffet så att det blir mer tid 

över för individuellt avpassad interaktion med den enskilde eleven. Det virtuella 
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har också sin styrka jämfört med en verklig interaktion eftersom all produktion 

kan lagras och därför finnas tillgänglig under hela lärandeprocessen.  

 

 

Några centrala termer och begrepp 

 

Distansundervisning 

Med distansundervisning menas en undervisningsform som inte kräver att alla 

kursdeltagarna samlas på samma plats och vid samma tidpunkt, men som ändå 

innefattar möjlighet till interaktion både mellan kursdeltagarna och mellan 

kursdeltagarna och läraren. I förordningen (2000:158) om försöksverksamhet med 

distansundervisning i gymnasieskolan definieras distansundervisning enligt 

nedan: 

”Med distansundervisning /…/ menas att en elev som är intagen till 

utbildning i gymnasieskolan på ett nationellt program i en kommun 

skall kunna få undervisning med stöd i form av informations- och 

kommunikationsteknik i den egna gymnasieskolan av en lärare som 

är anställd i en annan kommun eller i en sådan fristående skola som 

avses i 9 kap. 8§ skollagen (1985:1100).”  

 

Distansutbildning innebär att det finns ett geografiskt avstånd mellan eleven och 

utbildningens bas och att innehållet därför måste förmedlas till eleven via en 

mellanhand, eller på ett annat sätt än i närutbildning (SOU 1998:83).  

Vid val av form är det naturligt att man eftersträvar minsta möjliga distans utifrån 

vad som är praktiskt möjligt i det aktuella fallet. Sedan får elevernas 

förutsättningar och målsättningen med undervisningen styra hur möjligheterna 

utnyttjas. Distansundervisning som någon sorts kompensation för ”riktig” 

undervisning handlar mer om sättet att bedriva undervisning (hur?) än om 

innehållet i studierna (vad?). Undervisare och lärande befinner sig på olika platser 

och detta förhållande kräver någon form av kommunikation – i detta fall om 

förmedling med hjälp av teknologiska artefakter.  
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Olika förklaringar på vad distansundervisning innebär 

Vid nätverksgymnasier samverkar flera gymnasieskolor i olika kommuner med 

distanskurser för att öka sitt kursutbud. Läraren vid elevens gymnasieskola sätter 

betyg för närundervisningen medan läraren från en annan gymnasieskola sätter 

betyg för distansundervisningen.  

All undervisning, närundervisning som distansundervisning, bygger på en 

interaktion mellan elever och lärare. I distansundervisning upprätthålls 

interaktionen mellan elev och lärare genom elektronisk kontakt. För att kunna 

göra en distinktion mellan närundervisning och distansundervisning kan man 

använda begreppen "Samma tid - olika tid" och "Samma plats - olika plats”.

    

 Samma tid Olika tid 

 

Samma plats/ 

Närundervisning 

Klassrumsundervisning  Skolbibliotek eller 

annan plats i skolan 

Olika plats/ 

Distansundervisning 

Videokonferens, 

telefonkonferens, chat 

e-post, digital konferens 

studiehandledningar/ 

studieplaneringar, 

digitala läromedel 

                                                                                                                                                     

Distansundervisning kan bedrivas så att alla elever följer kursen samtidigt t.ex. via 

TV, video eller ljud i kombination med att samma datorskärmbild visas för 

eleverna som befinner sig på olika ställen. Olika tid samt olika plats ger eleven 

större frihet att anpassa sin studietid efter egna behov som att välja tidpunkt, 

tidslängd, välja hur lång tid man vill arbeta med respektive ämne, läsa extra kurser 

om man vill. Med andra ord så får eleven ett reellt inflytande över den egna 

inlärningssituationen. För lärarens del riskerar undervisning på "olika tid" att 

kraftigt öka arbetsbelastningen. Att t.ex. kommunicera över nätverk och därmed 

vara tvungen att formulera sig skriftligt tar längre tid än att besvara en fråga 

muntligt i ett klassrum eller i en videokonferens (Skolverket 2003). 

När människor talar om distansundervisning händer det ofta att de talar förbi 

varandra (Moore m.fl.1996). Den ena tänker kanske på en videoöverförd föreläs-

ning till en grupp studenter i ett studiecentrum medan den andra ser framför sig en 
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ensam student framför en dator, klickande mellan webbsidor. För att klargöra den 

komplexa vidden och skapa en begreppsapparat föreslås här en struktur som 

illustreras med exempel. Moore beskriver formen av distansundervisning i fyra 

dimensioner.  

 

Distans i rummet 

Enligt Moore är detta nog det man i första hand tänker på när man talar om 

distansundervisning: att det finns ett geografiskt avstånd mellan läraren och de 

studerande. Denna distansundervisning kan dock förekomma i olika former . 

 

Distans i tiden 

Distansundervisning upplevs olika och kräver olika pedagogik och teknik 

beroende på om den genomförs i samma tid (synkront) eller i olika tid 

(asynkront). Tidsdimensionen kan därför sägas bidra till distansen mellan läraren 

och de studerande (Moore m.fl. 1996). 

 

Distans i dialogen 

Moore presenterade 1972 en teori för klassificering av distanskurser efter graden 

av autonomi för studenter och efter hur man överbryggar gapet som uppstår som 

följd av geografi s.k. distans. Teorin vidareutvecklades och 1986 införde Moore 

begreppet transaktionell distans. Det är ett pedagogiskt begrepp som beskriver det 

psykologiska och kommunikativa avståndet som måste överbryggas för att lärare 

och elever skall kunna nå fram till varandra. Den transaktionella distansen i en 

kurssituation beror enligt Moore på graden av struktur och dialog. Om en kurs har 

en strikt struktur genom instruktioner och kursmaterial så bidrar det till att den 

transaktionella distansen blir hög (Moore m.fl.1996).   
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Distans i strukturen  

Om en kurs har låg grad av struktur och det samtidigt inte förekommer mycket 

dialog mellan lärare och student så lämnas studenten att i hög grad själv utforma 

och driva på sina studier. Detta förutsätter en hög grad av autonomi. Om man 

driver flexibiliteten mycket långt så låter man studenterna själva välja 

studiematerial utifrån egna målformuleringar och med stöd från bibliotek mm. 

Läraren reduceras då till att vara examinator (Dahlin, 2000). 

 

Även om ambitionsnivån för distansundervisning i gymnasieskolan är begränsad i 

förhållande till distansundervisning generellt, innebär en sådan undervisningsform 

förändringar i förhållande till mer traditionell undervisning.  

Traditionellt har distansundervisning främst varit en fråga om vuxenutbildning 

både som folkbildning och akademisk utbildning och inom detta område finns en 

diger produktion av rapporter om forsknings- och utvecklingsarbeten. 

Vetenskaplig dokumentation som behandlar ungdomsårens problematik är 

däremot mindre vanlig. 

 

Problem som kan uppstå 

Distansutbildningskommittén identifierar i sin rapport (SOU, 1998:84) en 

uppsättning problem som blir tydliga när man ska starta distansundervisning 

- teknik: användarvänlighet och kostnader 

- kompetens: det behövs utbildning och teknisk support 

- distanspedagogik: det behövs andra metoder, metodutvecklingen är eftersatt i 

Sverige liksom i andra länder 

- distanspedagogerna: de nuvarande lärarna har inte fått någon utbildning i 

distanspedagogik, inte lärarkandidaterna heller 

- läromedel: mer självinstruerande och interaktivt material behövs 

- handledning: det finns sällan tillräcklig personal för handledning av 

distansstuderande 

- resurstilldelning: distansutbildningen är ekonomiskt ”framtung” (den kostar 

mycket i utvecklingsskedet) kräver utvecklingsresurser och omsorgsfull 

planering 
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- administration: distansstuderande har särskilt stora behov av väl utformad 

information och möjligheter till kontakt utanför ordinarie kontorstid. 

         

       Jämförelse mellan närundervisning och distansundervisning 

 
Distansundervisning innefattar liksom i närundervisning både kursframställning 

och kommunikation. Det är hur denna framställning och kommunikation medieras 

som skiljer distansundervisning från närundervisning. Kurserna är ofta tryckta och 

uppdelade i kursenheter som vidare kompletteras med uppgifter, vilka eleven 

löser och skickar till läraren för kommentar och värdering. I själva kommunika-

tionen dominerar det skrivna ordet, men andra medier som ljud och video-

upptagningar, radio och TV samt telefon och dator, används i allt större 

utsträckning (Holmberg 2002). Däremot saknas de förutsättningar för samspel 

som klassrummet kan erbjuda i form av fysisk närvaro och samtidighet (SOU 

1998:83).  

 

Den interaktion som stödjer lärande och förståelse kan sägas vara 

distansundervisningens stora utmaning. En central skillnad mellan närutbildning 

och distansutbildning är att den pedagogiska strukturen i distansstudier ofta 

bygger på lärande genom läsande, medan lärandet i samband med lektioner och 

seminarier, tillsammans med lärare och en klass, är begränsat.  

Oavsett om lärandet sker i ett klassrum eller på distans så är det alltid individuellt. 

Lärande är en process och en interaktiv handling mellan elev och lärare, 

utbildningsmaterial och andra elever, där eleven styr vad han eller hon kommer att 

lära sig. Lärande på distans behöver därför inte skilja sig från lärande i klass- 

rummet, däremot är förutsättningarna för studierna olika. 

 

Fjärrundervisning 

Den typ av distansundervisning som bedrivs på grundskolenivå har man valt att 

kalla fjärrundervisning. Detta på grund av att det finns speciella regler för 

grundskolan som till exempel att eleverna inte får lämnas utan tillsyn under 

skoldagen och att de inte får studera hemifrån utan måste vara i skolan. I detta fall 
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har man valt att använda sig av en handledare som är tillsammans med eleverna 

hela skoldagen. 

 

Handledare 

I vuxenutbildningen fungerar handledaren mest som en länk mellan elever och 

lärare. Denne har även till uppgift att se till så att tekniken fungerar, både IKT och 

videoöverföringen. När det gäller grundskolan måste handledaren även vara en 

pedagogisk person som kan hjälpa eleverna med lärandet.  

 

Webbaserat lärande 

Det finns många olika synonymer för lärande med hjälp av teknik, e-learning, 

distribuerat lärande, nätbaserat lärande, lärande via IKT och flexibelt lärande är 

några exempel. Med IKT menas att någon form av informations- och kommunika-

tionsteknik används för kommunikation mellan människor, för att göra 

information tillgänglig eller för datorbearbetningar av olika slag (Fåhraeus & 

Jonsson, 2002). Distansutbildning, computerassisted learning (datorstött lärande) 

och online learning är andra benämningar. Det gemensamma för dessa är enligt 

Ally (2004) att studenten befinner sig på avstånd från läraren och använder någon 

form av teknik för att komma åt undervisningsmaterialet. Studenten använder sig 

också av teknik för att interagera med lärare och andra studenter och någon typ av 

support finns tillgänglig för studenten (Ally, 2004). 

 

Lärplattform 

En plattform är ett program som inte är beroende av en viss dator utan kan 

användas på flera olika typer av datorer. Med lärplattform avses ett verktyg som 

används för att till exempel lägga ut material, webblänkar, samla in 

inlämningsuppgifter och använda som diskussionsforum där elever och lärare 

kommunicerar med varandra. Exempel på lärplattformar är FirstClass, Fronter, 

PingPong med flera.  
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Metod 

 

Vår undersökning är gjord på två olika typer av verksamheter, där den ena handlar 

om distansundervisning i vuxenutbildningen och den andra om fjärrundervisning 

på grundskolan. Vi har valt att studera en väletablerad skola och en nystartad 

skola i Sverige. Eftersom det i Sverige inte finns någon väletablerad verksamhet 

på grundskolenivå, har vi även valt att undersöka hur liknande fjärrundervisning 

fungerar i vårt grannland, Finland. Tillsammans utgör de våra tre fallstudier. Vi 

kommer även att behandla framtida planer för utveckling av fjärr- och 

distansundervisning.  

 

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt intervjumetoden till alla tre fall- 

studier. Samtliga fallstudier bidrar till svaren på alla våra frågor. För att inte 

påverka de intervjuade med riktade frågor har vi valt att använda en 

halvstrukturerad intervjuform där de intervjuade först spontant fått berätta hur de 

upplever distansundervisningen. Därefter har vi försökt rikta intervjun mot 

användandet av videoöverförd undervisning och webbaserat lärande. Vi har 

intervjuat projektledare, handledare, rektor, lärare och elever. Individuella 

intervjuer har den fördelen att de ger möjlighet att ställa mer omfattande och 

djupare frågor. En nackdel kan vara att den intervjuade inte kommer ihåg fakta 

eller förlopp. 

 

Vi har varit tvungna att begränsa vår undersökning till endast en ytlig studie 

genom att intervjua ett fåtal elever, lärare och annan berörd personal. Vi har 

endast studerat en liten del av verksamheten. Det hade varit intressant att göra fler 

djupintervjuer med elever som har fjärrundervisning, även där fler skolor är 

inblandade samtidigt. Det hade också varit intressant att kunna observera elever 

och lärare under en längre period. Att följa eleverna i Finland en längre tid och få 

möjlighet att djupintervjua dem eftersom de har mer rutin skulle också ha varit 

intressant. Arbetet hade blivit alltför omfattande om vi tagit med allt detta.  

 

I den första fallstudien har vi lagt fokus på eleverna och bl.a. studerat hur de 

upplever studier på distans. På direktiv från regeringen fick Nationellt centrum för 
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lärande, CFL, i uppdrag att fördela medel till kommuner som inrättar Lärcentran. 

Vi har valt att göra en fallstudie i ett Lärcentra i en kommun med många byar på 

långt avstånd från centralorten. Avståndet från kommunens centralort till 

Lärcentrat är ca 18 mil. Eftersom elevunderlaget är begränsat och det inte finns 

möjlighet att anställa behöriga lärare på orten medför det att enda möjligheten att 

bedriva undervisning är via den moderna tekniken på distans. Kommunen står 

som ägare till projektet och rektorn för kommunens vuxenutbildning leder 

projektet med hjälp av en projektledare i centralorten och en biträdande 

projektledare på plats i Lärcentrat. Verksamheten består idag främst av den 

kommunala vuxenutbildningen, datortek och på senare tid har möjligheten för 

högskoleutbildningar kunnat erbjudas. Det finns även företagsanpassade 

utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Till detta används modern IKT-

teknik som skapar möjlighet till individuell anpassning. 

 

I den andra fallstudien har vårt fokus varit att undersöka hur 

distansundervisningen bedrivs, det vill säga på vilket sätt lärare och elever arbetar. 

Vi har valt att undersöka hur distansundervisningen fungerar på en grundskola i 

norra Finland. Byn ligger ungefär 200 km från den centrala orten i kommunen. 

Skolan är placerad ganska centralt och byggnaden innehåller kommunkontor, 

kyrka och en del andra instanser. Det finns 24 elever och fyra lärare på skolan. 

1994 startade de sin distansundervisning. Tidigare fanns endast en låg- och 

mellanstadieskola och högstadieeleverna var tvungna att resa till centralorten och 

bo på internat under veckorna. Detta var en stor orsak till att man började se sig 

om efter andra undervisningsmetoder. Det var framförallt föräldrarna som tryckte 

på att det skulle finnas möjlighet för högstadieelever att studera på hemorten. De 

tyckte att det inte var lämpligt att deras 13 åringar skulle måsta vara borta 

hemifrån under veckorna.  

 

I den tredje fallstudien har vårt fokus varit att undersöka hur man gått tillväga vid 

planering och genomförande av fjärrundervisning på grundskolan, då man inte har 

några förebilder att utgå från. Detta har medfört att inriktningen blivit mer ur 

lärarperspektiv. Situationen i den kommun som vi undersökt har på grund av 

problem med långa avstånd tvingats hitta alternativa lösningar. En av dessa är 

fjärrundervisning.  
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Resultat 

 

Efter att ha studerat material från de olika verksamheterna vi granskat har vi valt 

att presentera resultatet som tre fallstudier.  

 

Den första fallstudien 

 

Distansundervisning med videoöverförd undervisning har funnits under lång tid 

då det gäller vuxenutbildningen inom kommunen. Avståndet är den främsta 

orsaken till att man använder sig av distansundervisning. För att kommunika-

tionen mellan lärare och elever ska fungera krävs en väl fungerande plattform, i 

detta fall FirstClass. Det är dock den videoöverförda undervisningen som hittills 

varit den viktigaste basen. 

 

Biträdande projektledarens upplevelser 

Den första vuxenutbildningen på orten startade redan i slutet av 70-talet med 

lärare som kom från centralorten med jämna mellanrum. Kunskapslyftet, en 

nationell satsning för att höja kompetensen bland befolkningen, startade 1997 och 

i samband med det köptes en videokonferensutrustning. Man kan säga att 

kunskapslyftet var startskottet till den verksamhet som bedrivs idag och medförde 

att det anställdes en vägledare som skulle ”ragga” folk till att studera. 2002 

avslutades kunskapslyftet och ersattes av ett Lärcentrum som kunde upprättas med 

hjälp av medel från CFL. 

 

Den projektledare som varit med från starten av Lärcentrat är positivt inställd till 

distansundervisning. Han tycker det ger en möjlighet för dem som bor långt från 

centralorterna och av olika orsaker inte kan flytta, att studera på gymasie- eller 

högskolenivå. Men han poängterar att det ställer helt andra krav på både lärare 

och elever. Internet och datorer ska användas pedagogiskt och styras av läraren på 

samma sätt som vid en lektion i klassrummet. Svårigheten för eleverna ligger i att 

ställa de ”rätta” frågorna som kräver mer genomtänkta svar. Nackdelen kan också 

vara att det lätt händer att man glömmer bort de svaga eleverna. Uppföljningen 
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fungerar inte alltid som den borde. Det stöd en distansstuderande får, speciellt om 

man är ovan vid studier på distans, kan vara helt avgörande om man lyckas 

genomföra sina studier eller inte. Det sker många avhopp redan innan man 

kommit igång med själva studierna. Hur distansundervisningen fungerar, beror till 

stor del på läraren, men också på vilka elever det finns i gruppen. Om elevgruppen 

består av några aktiva elever, så kan de påverka hela gruppen. De drar med sig 

hela gruppen, speciellt när det gäller webbaserade utbildningar med 

diskussionsforum eller liknande.  

 

Elevernas lärande är enligt projektledaren bra och kan absolut jämföras med 

närundervisningens. I en del fall lär sig eleverna mer under distansutbildningen, 

framförallt när det gäller det egna ansvaret för inlärningen. Tekniken som används 

är till största del videoöverförd undervisning som sänds ungefär en gång i veckan 

för varje enskild kurs. En del kurser har längre sändningstid och en del kortare. En 

del lärare har stora svårigheter med videoöverförd undervisning och verkar vara 

”rädda” för den tekniken. Detta har skapat problem för eleverna eftersom de då 

fått mindre lärarledd undervisning. Alla lärare är alltså inte lämpade till att bedriva 

denna typ av undervisning. Som komplement till videoöverförd undervisning 

används plattformen FirstClass där läraren lägger ut bl.a. inlämningsuppgifter 

samt håller kontakt med sina elever. Att varje lärare gör personliga besök på 

Lärcentret ungefär 2-3 gånger per termin är ett minimikrav, vilket inte alltid har 

fungerat. 

 

Många anser att den sociala biten blir lidande vid distansundervisning. Därför är 

det en fördel att kunna chatta med studiegruppen via plattformen. Eleverna kan på 

så sätt diskutera med varandra. Det kan vara svårt att få detta att fungera, men det 

har visat sig att de aktiva eleverna ser till att det börjar fungera och knyter ihop 

gruppen på ett positivt sätt. De mindre aktiva eleverna följer med i diskussionerna.  

 

Tekniken fungerar i stort tillfredsställande, men det borde enligt projektledaren 

utarbetas en policy för lärarna så att alla vet hur de ska använda sig av tekniken 

och helst göra det på ett likadant sätt vilket skulle underlätta en hel del för 

eleverna. Om det uppstår problem med tekniken, är det i första hand handledaren 
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som upptäcker det och har till uppgift att se till att lösa problemet. Det är viktigt 

att denne står på kundernas (elevernas) sida och tar tag i saken så fort som möjligt. 

 

Det är svårare för eleverna att uppnå de uppsatta kunskapsmålen eftersom läraren 

inte är fysiskt närvarande, det krävs så mycket mer av eleverna. De svagare 

eleverna behöver mycket stöd av handledaren för att de inte ska ge upp sina 

studier. Men det hjälper inte med bara det om läraren inte ger kontinuerlig 

feedback till eleverna. Tekniken finns ju, så det räcker med att läraren ständigt har 

kontakt med eleverna via plattformen och på så sätt håller kursen vid liv.  

Distansundervisningen är ofta inte upplagd för att de svagare eleverna ska klara av 

studierna. Det krävs att man varvar undervisningen med tätare personliga besök 

för att hjälpa de svagare eleverna. Viktiga faktorer som man bör beakta när det 

gäller distansundervisning: 

 

• Handledare på plats i lärcentrum, en som är väl insatt i de olika 

plattformarna och studiesätten som används. Handledaren ska kunna stötta 

eleverna att komma igång med distansundervisningen.  

• Lärare som verkligen är insatta i sin uppgift. Det ska inte vara såna som 

”tvingas” in i uppgiften för att fylla ut sina timmar.  

• Bra feedback… otroligt viktigt. Det får högst gå ett dygn innan eleven får 

feedback från läraren på någon insänd uppgift.  

• Diskussions forum, där man kan samtala om annat än det som rör 

utbildningen på plattformen… Släng käft!! På det sättet blir plattformen 

mer intressant och eleverna loggar in oftare.  

 

Handledarens roll är otroligt viktig och kan ses som en kugge i hjulet vid studier 

på distans. Från början var handledarens uppgift mest att fungera som kontaktlänk 

mellan lärare och elever och bestod till stor del av administration. Numera riktas 

undervisningen mer och mer mot kurser som är rent webbaserade, vilket medför 

att handledarens roll förändras till att på närmare håll följa eleverna i deras studie. 

Slutligen menar projektledaren att distansundervisningen skapar goda möjligheter 

att studera oberoende av var man är bosatt. Detta är särkilt bra för vuxna med 

familjer som inte har möjlighet att flytta. Han menar dock att upplägget borde 
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vara mer genomarbetat och personalen som är involverad mera skulle ta vara på 

den möjlighet som distansundervisningen ger eleverna. Erfarenheter från både den 

kommunala vuxenutbildningen och de utbildningar kommunen köper in från 

universiteten, har visat hur personalen har svårt att tillmötesgå elevernas 

önskningar och försöker istället dra tillbaka så mycket som möjligt till central-

orten menar biträdande projektledaren. Det är ofta så långt och besvärligt att resa 

ut till eleverna. De borde istället försöka sätta sig in i elevernas situation. 

 

Enligt biträdande projektledaren borde de svaga eleverna som lätt hamnar i kläm, 

lyftas fram i större utsträckning. De är inte vana vid att ta eget ansvar för sin 

utbildning. Redan i planeringsstadiet borde det i större utsträckning tas hänsyn till 

kvaliteten på utbildningen och inte enbart på den ekonomiska delen. Alla har rätt 

till en likvärdig utbildning, oberoende av var man är bosatt. Fördelar med 

distansundervisningen är att det öppnar fler möjligheter till individualisering där 

även arbete kan kombineras med studier. Men det ställer också krav på eleverna 

att ta eget ansvar för sitt lärande. Alla har inte samma förutsättningar att klara av 

att studera själv vilket kan leda till att det blir en större utslagning av elever med 

behov av särskilt stöd. Elever med dålig självdisciplin halkar också lätt efter och 

har svårt att hinna genomföra kurserna på avsatt tid.  

 

Lärares upplevelser 

Lärare som följt distansundervisningen sedan starten 1996 är inte så imponerade 

av detta sätt att undervisa. En lärare i matematik och fysik var speciellt negativ 

och såg inga som helst fördelar med distansundervisningen ur lärarperspektiv. 

Han menade att det bara betyder mycket extra arbete för läraren. Det som från 

början var avsikten med distansundervisningen har inte fungerat. Eleverna sitter 

mest tysta under videoföreläsningarna och det är svårt att veta hur mycket de 

förstår. Plattformen har inte heller använts på det sätt som det var tänkt. Eleverna 

bryr sig inte om att skriva frågor eller andra inlägg och läser inte heller den 

information som skickas ut. Han försökte styra upp användningen av plattformen 

genom att ge eleverna inlämningsuppgifter som skulle läggas ut på konferensen. 

Detta blev en alltför stor arbetsbörda för läraren som ansåg att han inte fick 

tillräckligt med tid avsatt för detta ändamål. Detta måste ses över enlig läraren. 
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Fysiken har fungerat bättre än matematiken eftersom den leder till mer 

diskussioner och upplevs av eleverna som mer intressant. Det stora problemet har 

varit tekniken som fortfarande har stora brister. Bildkvaliteten har dock förbättrats 

avsevärt sedan starten, men det finns fortfarande för många störningsmoment. För 

att distansundervisningen ska fungera någorlunda bra, måste basen vara den 

videoöverförda undervisningen och den webbaserade undervisningen endast som 

ett komplement. En lärare som undervisar i historia och psykologi är mer positiv 

till distansundervisningen. Det kan bero på att dessa ämnen är lättare att läsa in på 

egen hand enligt läraren. Uppgifterna kan varieras och diskussioner och 

redovisningar kan genomföras via plattformen.  

 

De intervjuade lärarna är överens om att kvaliteten på distansundervisningen inte 

kan ses som likvärdig i dagsläget. De framhåller dock att det inte har gjorts någon 

kvalitetsredovisning, men att den skulle vara väl behövlig. De är också överens 

om att distansundervisningen är en otroligt bra möjlighet för den enskilda eleven 

att kunna läsa i egen takt, vilken kurs som helst och när som helst. Det kräver 

dock självständiga elever med god självdisciplin för att det ska lyckas. 

 

Intervju med elever på komvux 

Vi har intervjuat tre elever individuellt och ska här göra en sammanfattning på vad 

som kom fram under dessa intervjuer. Elever som studerar vid Lärcentret är 

väldigt positiva till den möjlighet som distansundervisningen skapar. De är 

övertygade om att de inte själva skulle flytta in till centralorten för att studera, 

men tar vara på tillfället att försöka förändra sin egen situation. Istället för att 

hamna på olika arbetsmarknadsåtgärder har de valt att studera med den 

förhoppningen att det skulle öka deras möjlighet att få arbete på hemorten.  

 

Eleverna är nöjda med den videoöverförda undervisningen och menar att det är en 

bra ersättning till närundervisningen. Den direkta kontakten med läraren känns 

bra. En nackdel är dock att de känner sig begränsade av tiden om samtalet hamnar 

lite utanför ämnet. Det finns sällan tid för utsvävningar. Därför anser eleverna att 

det är nödvändigt att lärarna besöker eleverna med jämna mellanrum. Det är 

lättare att kommunicera via videokonferensen om lärare och elever träffas 



        18         

kontinuerligt. En del kurser anses vara besvärligare att studera på distans. Det 

gäller framförallt matematik och främmande språk. Här krävs tätare kontakt med 

lärarna, det är svårt att räkna vidare om man fastnar på en uppgift i matematiken 

och inte får hjälp av läraren. Via telefon eller e-post är det inte alltid så lätt för 

läraren att förstå var problemet ligger och kunna förklara så att eleven förstår hur 

man löser uppgiften.  

 

Det distanseleverna saknar är en större grupp att arbeta tillsammans med. De är 

överens om att det skulle skapa en större motivation till att studera om 

elevgruppen varit större och de skulle kunna diskutera fram olika lösningar. Detta 

stämmer överens med det Dysthe (2003) skriver om kunskap, att den är 

distribuerad bland människorna i en grupp, det vill säga varje enskild individ 

känner till och är skicklig på olika saker som alla är nödvändiga för en 

helhetsförståelse. Att delge varandra kunskap genom dialog stimulerar lärandet. 

En del lärare har försökt lösa detta problem med att försöka få eleverna från 

centralorten och distanseleverna att diskutera med varandra via lärplattformen, 

men utan större framgångar. Det krävs att läraren ställer konkreta krav på inlägg i 

form av egna åsikter men även kommentarer på andras åsikter, för att det ska bli 

en diskussion. En lärare har lyckats åstadkomma en typ av gruppuppgift för alla 

elever som läser samma kurs.  

 

En positiv sak var när en språklärare ordnade så att elever från Lärcentrat och 

centralorten fick möjlighet att träffas. Vid ett tillfälle träffades de ungefär halv-

vägs mellan orterna och var ute i naturen och studerade växter och diskuterade 

med varandra på det aktuella språket. De har även varit på teater tillsammans och i 

samband med det haft föreläsning där alla varit samlade. Läraren har också tagit 

med sig eleverna från centralorten till Lärcentrat vilket upplevts som mycket 

positivt av alla elever i gruppen. 

 

Om distansundervisning medför en likvärdig utbildning är eleverna oeniga om. En 

elev menar att det absolut inte handlar om en likvärdig utbildning när man är på så 

långt avstånd från läraren. Det största problemet enligt honom är att man inte har 

möjlighet att få hjälp direkt. Han har försökt ringa till läraren, men tyckte inte att 

det var ett bra alternativ eftersom det uppstod för många missförstånd när man 
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inte kan visa var problemet sitter. Han riktade också kritik mot en del lärare som 

påstår att det inte är möjligt att ha videoöverförd undervisning från Lärcentrat till 

eleverna i centralorten, trots att det fungerar utmärkt åt andra hållet. Han är också 

kritisk till att det sitter elever i samma rum som läraren och de för en dialog med 

läraren som ofta är svår att följa för distanseleverna. Tidigare var 

videosändningarna enbart för distanseleverna, men de minskade ekonomiska 

ramarna har medfört att de tvingats skära ner på resurserna och har därför också 

s.k. campuselever under sändningarna. Fördelar med det är att elever i de olika 

orterna kan diskutera med varandra via videoöverföring och blir därmed en större 

grupp. Eleverna ser varandra i en separat skärm, samtidigt som de kan följa 

lärarens föreläsning på en annan skärm. Detta kräver dock att läraren ser till att 

distanseleverna hör vad näreleverna säger, vilket inte alltid fungerat till 

belåtenhet. 

 

En del lärare har svårt att tänka sig in i hur det känns att sitta ensam under en 

videoöverföring utan att ha möjlighet att följa med i samtalet, tyckte en elev. Visst 

kan man blanda sig i diskussionen, men det tar oftast emot att göra det. En annan 

elev tycker att det är helt ”okey” att studera på distans. Hon tycker att det passar 

henne riktigt bra att få lägga upp sin arbetsdag själv och inte vara tvungen att 

vistas på skolan hela dagen eftersom hon har små barn hemma. Hon anser att det 

är en likvärdig utbildning, men menar att det samtidigt ställer högre krav på 

eleven att arbeta självständigt. Det är inte heller så svårt att skicka e-post när man 

behöver hjälp och lärarna svarar oftast dagen efter. Telefonen är bra att använda 

om man behöver få ett snabbt svar. 

 

Den tredje intervjuade eleven tycker att distansundervisningen är ett utmärkt sätt 

att studera, men han är samtidigt rädd för att det kommer att svänga över mer och 

mer mot den rent webbaserade undervisningen. Eleverna är överens om att det i så 

fall kommer att innebära stora försämringar inom vuxenutbildningen på 

Lärcentret. I en del ämnen spelar det inte så stor roll om undervisningen är rent 

webbaserad, men när det gäller språk och matematik har eleverna svårt att förstå 

hur det skulle kunna fungera. För att lära sig ett språk, är det en förutsättning att 

man hör språket genom läraren och samtalar med varandra, lärare – elev och elev 

- elev. Eleverna är också överens om att det är nödvändigt med täta lärarbesök för 
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att man ska kunna lära sig ett nytt språk. Det språk eleverna syftar på här är främst 

engelskan. De har nyligen fått information om att engelskan enbart ska undervisas 

via webben från och med våren 2006. Många elever har därför tvekat inför valet 

av kurser till våren och undrar hur man ska kunna lära sig ett språk på det sättet. 

En elev uttrycker sig enligt följande: 

 

- Den rena webbaserade undervisningen är dömd till att 

misslyckas. Det fungerar inte med enbart självstudier, inte för 

mig i alla fall. Man måste vara studievan och väldigt duktig för 

att klara av den typen av studier. 

- Det bästa är ändå de kurser där läraren finns på plats hela tiden, 

som datakurserna. Det går inte att jämföra, det är för stor 

skillnad. 

- Det är så svårt att diskutera via videoöverföring – vem har 

ordet? 

 

Enligt eleverna kan distansundervisningen sägas vara likvärdig så länge man 

använder videoöverförd undervisning. Dessa undervisningstillfällen ska också 

helst vara lika många som vid närundervisning. Lokalerna i Lärcentrat är bra och 

väl anpassade till sitt ändamål. De tycker också att handledarens roll är viktig för 

att distansstudierna skall fungera. Handledaren fungerar som en länk mellan lärare 

och elever och hjälper till med tekniken och tar även hand om förmedlingen av 

skriftliga prov och liknande. Användningen av plattform, i detta fall FirstClass, 

beror till stor del på läraren. Enligt eleverna är nackdelen med den modernisering 

som pågår på grund av resursbrist, den rent webbaserade undervisningen. Om 

läraren inte har personlig kontakt blir det svårt för eleverna att få motivation till 

att studera. Det blir för svårt att läsa in allt själv. Genomgång på OH:n vid 

videoöverförd undervisning motsvarar genomgång på tavlan. 

  

- Det är också viktigt att ha fler videoöverförda undervisnings-

pass för att man ska ha en möjlighet att få en likvärdig 

undervisning. 
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Ett stort problem med den videoöverförda undervisningen är att man inte 

kan tala samtidigt. Det är så lätt hänt att man samtidigt försöker säga något, 

och då hör man inte vad den andre försöker säga.  

 

- Försöker man kommentera det som diskuteras på andra sidan, 

kan det sluta i att man talar i mun på varandra och båda stannar 

upp och väntar på vad den andre tänkte säga, för att sedan börja 

tala samtidigt igen. Så kan man hålla på en lång stund. 

Hopplöst! 

 

Vid problem med tekniken är det nödvändigt med en handledare i 

närheten som kan hjälpa till och se till att allt fungerar. Det skulle annars 

inte fungera om eleverna själva måste ringa till centralorten och söka 

hjälp. 

- Handledaren fungerar som en klippa, den enda verkliga person 

man kan vända sig till när det uppstår problem. 

 

Analys 

Av studien framgår att distansundervisning är nödvändig för att ge eleverna på 

orten möjlighet att studera eftersom centralorten inte ligger på pendlingsavstånd. 

Eleverna verkar tycka att det är ett bra sätt att bedriva distansundervisning genom 

att använda videoöverförd undervisning. Men rädslan finns att undervisningen 

mer ska övergå till rena webbaserade kurser vilket planeras i dagsläget. Eleverna 

ser en fara i att inte få lärarledd undervisning. I undersökningen framkommer 

problem med att få lärplattformen att fungera. Här verkar det finnas en orsak till 

eftertanke. Hur får man elever och lärare att se fördelen och hjälpen med att 

använda plattformen kontinuerligt? Handledaren verkar vara en sammanhållande 

länk mellan elever och lärare samt den som ser till att kommunikationen och 

tekniken fungerar tillfredsställande.  
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Den andra fallstudien 

 

1994 startade distansundervisningen på grundskolan som vi besökt i norra 

Finland. Byn ligger ungefär 200 km från den centrala orten i kommunen.  

 

Intervju med en lärare på skolan 

Tidigare fanns endast en låg- och mellanstadieskola och högstadieeleverna var 

tvungna att resa till centralorten och bo på internat under veckorna. Detta var en 

stor orsak till att man började se sig om efter andra undervisningsmetoder. Det var 

framförallt föräldrarna som tryckte på att det skulle finnas möjlighet för 

högstadieeleverna att studera på hemorten. De tyckte att det inte var lämpligt att 

deras 13 – åringar måste vara borta hemifrån under veckorna.  

 

En av de pådrivande föräldrarna var en som arbetade på biologistationen som är 

placerad där. Denne kände till möjligheten att via modern teknik använda sig av 

distansundervisning. Efter en rad lyckliga omständigheter kunde de köra igång sin 

verksamhet året efter att idén dök upp. De tog kontakt med Helsinki Yliopisto, 

som redan hade vanan inne av distansundervisning.  

 

Det är alltså bara högstadieeleverna som läser på distans. Att sändningarna till 

största del kommer från Helsingfors, beror på att det inte visat sig vara så lyckat 

att blanda in fler aktörer. Försök med att ta in lärare från den närliggande 

centralorten har medfört problem med schemaläggning. Att enbart använda lärare 

från centralorten har inte heller fungerat eftersom en del lärare inte vill undervisa 

på distans. De anser att det är omöjligt att kunna ge eleverna en bra och likvärdig 

undervisning med hjälp av distansundervisning.  

 

Videoföreläsningarna består av 75 minuters sändningar. Den långa lektionstiden 

beror på att undervisningspassen i Helsingfors är så långa. För att passa in i deras 

schemaläggning har man valt att hålla sig till 75 minuters pass även på den 

studerade skolan. Eleverna klarar för det mesta av att sitta ensamma på den 

videoöverförda undervisningen, de klarar också av att hantera videoutrustningen. 

En del problem har dock förekommit när klasserna varit för stora. En grupp 
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bestod av 13 elever, varav en del rörligare elever, som ställde till med en del ofog 

under sändningarna. Men efter att gruppen delades upp i två, kunde under-

visningen fungera på ett bra sätt igen. Ansvaret för eleverna ligger hos lärarna på 

plats i studieorten. Vid problem är det de som kontaktar Helsingfors. Elever och 

lärare som är involverade i distansundervisningen besöker också Helsingfors varje 

år och får besök av lärarna vid minst ett tillfälle varje läsår. I år hade de inte ännu 

haft någon personlig kontakt med Helsingfors, men planerade att göra ett besök 

under våren. Användningen av webbaserad undervisning har inte utvecklats, de 

menar att det räcker med videoföreläsningarna. Inlämningsuppgifter och skriftliga 

prov skickas antingen med fax, vanlig post och ibland via e-post. 

 

Skolans undersökningar har visat att eleverna som läser på distans har minst lika 

bra resultat som andra. De menar att eftersom det är en liten ort, skulle de inte 

kunna erbjuda eleverna behöriga (kompetenta) lärare hela tiden. I Helsingfors har 

de bättre resurser och kan hålla sig med duktiga, behöriga lärare, vilket borde ge 

eleverna de bästa förutsättningarna till bra inlärning. De svagare eleverna får hjälp 

genom extra videoundervisning. Som exempel kan nämnas då eleverna har 

svårigheter med skorrning. De anlitar då en talpedagog som hjälper eleven att lära 

sig uttala r. Vid problem med hörsel eller koncentration får de hjälp från 

centralorten av speciallärare via videokonferens. De har dock ingen erfarenhet av 

elever med dyslexi eller liknande och vet inte hur de skulle lösa sådana problem, 

men personalen tror att det säkert finns samma möjlighet att anlita 

specialundervisning och hjälp av en handledare på plats om sådana problem skulle 

uppstå. 

 

Nackdelar med distansundervisning är enligt personalen framförallt att 

videoöverföringen inte har så bra ljud och bildkvalitet. De har inte förnyat sin 

utrustning sedan starten och använder endast en ISDN-uppkoppling. Nätverket 

ska dock byggas upp i samband med att de får bredband. Fördelen är att elever 

och lärare håller en tät kontakt med världen utanför den lilla byn i norra Finland.  
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Klassrumsobservation 

Vid vårt besök sitter två elever, en pojke och en flicka, från årskurs 7 och har en 

matematik lektion. Ljudet från videoöverföringen var inte det bästa. Under den 

observerade lektionen gick läraren igenom linjens lutning. Hon visade vinkelräta 

och parallella linjer på OH. Man hörde även hur läraren diskuterar med elever 

som fanns i samma rum. Det kändes lite störande och det var inte så lätt att höra 

vad eleverna frågade, däremot hördes lärarens svar ganska tydligt. Efter 

genomgången fick eleverna till uppgift att lösa gemensamma uppgifter som 

läraren skrivit upp på OH:n. Därefter bad hon en av distanseleverna att visa upp 

hur hon löst uppgiften genom att sätta sitt häfte på OH:n. Det blev en gemensam 

diskussion om hur hon löst uppgiften. Därefter gick läraren runt bland eleverna 

individuellt i klassrummet och tittade på deras lösningar.  

 

Alla eleverna var aktiva under hela undervisningspasset. Läraren gick runt bland 

eleverna som fanns i samma rum som hon och lade inte märke till att en 

distanselev räckt upp handen en lång stund. Hon gav upp till slut och tog ner 

handen. Det uppstod problem när eleverna skulle rita figurer på A4 ark. 

Distanseleverna kunde inte hitta papper och färgpennor i sitt klassrum. Läraren 

försåg näreleverna med material och uppmanade distanseleverna att använda sitt 

räknehäfte och den penna de hade till hands. Resultatet blev inte alls detsamma. 

Efter lektionen fanns utrymme för ett kort samtal med distanseleverna. Båda 

tyckte det är bra med distansundervisning och anser att det motsvarar traditionell 

klassrumsundervisning. De tycker inte heller att det är störande att det sitter elever 

tillsammans med läraren. De menar att de helt enkelt fått anpassa sig till den 

rådande situationen och tänker inte så mycket på hur undervisningen bedrivs. De 

har inga problem med tekniken, de har lärt sig att hantera OH:n och 

fjärrkontrollen. Mycket mer behöver de inte kunna  

 

Analys 

De långa avstånden har tvingat fram införandet av distansundervisning. Det 

positiva här är att det främst är föräldrarna som engagerat sig för att få till en 

förändring. På den grunden tror vi att attityden till distansundervisningen bland 

elever och föräldrar är den bästa tänkbara. Detta är säkert en bidragande orsak till 
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att införandet fungerat så bra som det gjort. Eleverna verkar ha anpassat sig till de 

rådande förhållandena. Erfarenheten av att använda sig av flera olika aktörer, det 

vill säga lärare från olika skolor, har inte visat sig vara så lyckat. Istället har de 

valt att köpa alla lärartjänster från en och samma skola. Vid observationen 

framkom hur viktigt det är att läraren planerar sin undervisning så att eleverna på 

de olika orterna har samma möjlighet att utföra uppgifterna. Det kändes så onödigt 

att distanseleverna saknade färgpennor och ritpapper. Det kändes inte heller riktigt 

rättvist att distanseleverna var tvungna att visa upp sina alster för alla, medan 

endast läraren tog del av närelevernas prestationer.                   

 

Den tredje fallstudien 

 
En kommun i norra Sverige med invånarna utspridda över en stor yta medför 

långa avstånd till skolorna för eleverna. Enligt projektledaren medförde 

förändringar i statsbidragssystemet och en minskande befolkning till en alltmer 

försämrad ekonomisk situation för kommunen. Detta ledde till att det under 

vintern och våren 1997 startades en diskussion om framtiden för skolorna i 

kommunen. På grund av de minskande ekonomiska ramarna för skolverk-

samheten samt minskande elevantal genomförde politikerna i Barn- och 

utbildningsnämnden en informations- och diskussionsturné runt om i kommunens 

skolor. Där diskuterades bland annat var smärtgränsen gick för att av pedagogiska 

och ekonomiska skäl stänga en skola. Mötena var välbesökta och byborna 

uttryckte en mycket stark önskan om att så länge som möjligt få ha kvar skolan i 

byn. Ett projekt startades med målet att undersöka och få fram förslag och 

förutsättningar för att kunna behålla skolorna nära eleverna så länge som möjligt.  

  

Varför fjärrundervisning? 

Tankar väcktes om att ny teknik på något sätt skulle kunna nyttjas för att 

möjliggöra fortsatt drift i de minsta skolorna i kommunen.  

Det framkom att satsningar skulle göras på följande: 

 

- bygga ut infrastruktur för datakommunikation och förse skolorna med en väl 

fungerande teknik för distansundervisning  
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- utveckla metoder för distansundervisning i grundskolan  

- utbilda 15 pilotlärare i användandet av distansöverbryggande teknik och 

distansundervisningsmetodik  

- bilda virtuella arbetslag 

- genomföra distansundervisning 

- Organisation: det kan ibland vara den enda möjlighet att ordna undervisning 

med behörig lärare i ett ämne. Det kan ge möjligheter till att konstruera bättre 

tjänstefördelningar för vissa lärartjänster.  

- Elevvård: För vissa elever kan DU ge nya möjligheter till en skolgång som är 

bättre anpassad till elevens och familjens behov 

 

Visioner: 

 

- Många elever har någon undervisning på distans  

- Några elever har mycket undervisning på distans  

- Ett fåtal elever har en del av undervisningen i hemmet  

- På alla skolor i kommunen finns teknik för distansundervisning  

- På flera skolor finns lärare som undervisar elever på annan ort  

- Alla lärare ingår i virtuella arbetslag 

 

Första testet som gjordes var i liten skala under läsåret 2001/2002 med språkval 

för årskurs sex i en liten skola, men tekniken var inte tillfredsställande och 

kvalitén blev därefter. Det har även ordnats språkutbildningsgrupper och gruppens 

huvudsakliga uppgift har varit att söka nya lösningar till språkundervisningen i 

årskurs 6-9 och gymnasiet på grund av att elevantalet i varje språkgrupp, utom i 

engelska, har varit små (mellan fem och tio elever). 
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Politikernas roll 

Enligt Barn och utbildningsnämndens protokoll (2002): 

”Barn och utbildningschefen ges i uppdrag att tillskapa 

utrymme så att 750 000 kronor under 2003 kan disponeras för 

studier/försök med huvudsakligt syfte att hitta möjliga vägar att 

bedriva verksamheten med fortsatt hög kvalitet men till lägre 

kostnader. Idéer och kreativt nytänkande skall uppmuntras och 

premieras med genomförandebidrag inom alla nämndens 

områden. Speciellt skall försök som kan bidra till större 

gemenskap mellan kommundelarna prioriteras.”  

I nämndens protokoll (september 2003) ger nämnden signaler att arbetet måste 

prioriteras och i nämndens protokoll (mars 2004) står det att Distansundervisning 

skall användas som ett verktyg för att ge eleverna utbildning av hög kvalitet så 

nära hemmet som möjligt. Dessa är de enda direktiv verksamheten fått från 

politikerna i kommunen samt att det finns en uttalad politisk vilja att så länge som 

möjligt behålla samtliga nuvarande 1-9 skolor i kommunen. Utifrån dem har 

verksamhetens tjänstemän själva tagit initiativ till och förverkligat den 

fjärrundervisning som idag är igång i hela kommunen.  

 

Processen 

Den första satsningen i att använda fjärrundervisning var vid samordning av 

språkundervisningen. Syftet med denna satsning var att alla elever i kommunen 

skulle få ett bredare språkvalsutbud och att man samtidigt skulle minska 

kostnaderna för dessa genom att grupperna blev större i varje kurs. Målet var att 

även ge eleverna som bor utanför centralorten möjlighet att kunna välja mellan 

flera olika språk, till exempel spanska. Detta hade varit ekonomiskt omöjligt utan 

fjärrundervisningen. Den skola (en f-9 skola) som var i största behovet att hitta 

alternativa lösningar till, ligger längst ute i periferin med sju mil till närmaste 

skola och elva mil till centralorten. Det är den skolan som haft sämsta 

elevutvecklingen de senaste åren. I dagsläget finns det kring tjugo elever på hela 

skolan. 
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Rektorn på skolan beskriver situationen som sådan att med de långa avstånden till 

närmaste skola var det tvunget att komma på någon alternativ lösning. Det var 

enligt rektorn ekonomiskt oförsvarbart och omöjligt att rekrytera behöriga lärare 

för de tjänster som det fanns behov av på skolan. Undersökningar gjordes på vilka 

möjligheter och vilka ämnen som skulle kunna genomföras på distans kombinerat 

med regelbundna besök på skolan av lärarna. Ett problem som uppstod var att det 

inte fanns någon kompetensutbildning för de lärare som skulle jobba med 

fjärrundervisning. Den enda utbildning som fanns att tillgå, bestod i att lära ut hur 

den nya tekniken fungerade. Rektorn har erfarenhet av att det i sådana situationer 

krävs att de själva verkligen tror på idén och att det kommer att fungera som man 

tänkt sig. Rektorn berättar även om den tuffa tid som följde med att få allting att 

fungera, att få alla inblandade (lärare, elever, föräldrar och handledare) att känna 

sig delaktiga och anta utmaningen. Föräldrarna var mest positiva till fjärrunder-

visningen. Moroten till lärarna som fick uppdraget att jobba med fjärrundervisning 

var extra lön samt nedsättning i undervisningstid det första året för att komma in i 

de nya arbetsuppgifterna. 

 

Skolverket granskade verksamheten hösten 2004 och de menade att det inte är 

tillåtet att bedriva distansundervisning på grundskolenivå såsom distans- 

undervisning definieras. En grundskoleelev får inte studera hemifrån (förutom i 

specialfall) och inte lämnas utan tillsyn under skoldagen. Detta ledde till att man 

valde att använda sig av ett annat namn som innebär att man undervisar på distans 

med strängare villkor, vilket innebär bland annat att en handledare skall finnas till 

hands under hela skoldagen.  

 

När rektorn summerar vad som hittills har skett känner hon sig ganska nöjd med 

utvecklingen. Ekonomiskt har det varit bra och för lärarna i centralorten har det 

inneburit att de erbjudits heltidstjänster i kommunen. De har en del av sin tjänst på 

centralskolan och en del i fjärrundervisningen. Eleverna har fått undervisning av 

behöriga lärare i respektive ämne, vilket ej varit möjligt annars. 

Uppföljningsträffar ordnas med jämna mellanrum för berörda lärare, rektorer och 

projektledaren. Där diskuteras problem som uppstår, skolverkets besök, 

utveckling av det pedagogiska arbetet med distansteknik och hur man går vidare 

för att förbättra verksamheten. En utvärderingsdag i slutet av läsåret har avsatts 
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för fjärrundervisningen, där sammanställs erfarenheter som uppkommit under 

läsåret. På detta sätt försöker man överbygga bristen på fortbildning i ämnet. 

 

Utbyte av tankar och erfarenheter 

Under en kompetensutbildningsdag (2004) samlades rektorn samt berörda lärare 

på en skola där en stor del av undervisningen sker via fjärrteknik. Avsikten var att 

utbyta erfarenheter med varandra, vilka problem som uppstått samt diskutera 

framtida förbättringar. Från rektorns minnesanteckningar framkommer att lärarna 

börjar vänja sig vid fjärrundervisningen samt att tekniken fungerar relativt bra 

men ljudet behöver förbättras. Elevkontakten känns bra tack vare den förnämliga 

utrustning som de disponerar på skolan. Lärare och elever tycker att det nästan är 

”som på riktigt”.   

 

-  Jag är nöjd med min situation och min handledare. Jag skulle 

inte vilja ha som en del av mina kollegor har, sändning mot två 

grupper och samtidigt ha en grupp i klassrummet. Ingen bra 

undervisningssituation, ser inga fördelar varken för lärare eller 

för elever (lärarkommentar). 

 
Det gemensamma för alla berörda är att eleverna bereds tillfälle att träffas i 

realiteten så att de sedan känner igen varandra på skärmen. En av lärarna berättar 

om sin arbetssituation. Han tyckte det var jobbigt att det inte fanns någon 

utbildning tillgänglig för uppdraget han så hastigt fått på sig. Alla var osäkra i 

början, både lärare och elever var ovana vid tekniken och undervisningsmetoden. 

Hade vi intervjuat honom då så hade hela intervjun präglats av en mycket negativ 

inställning till fjärrundervisningen. Han ställde upp enbart för att han annars inte 

skulle ha fått en heltidstjänst. Kontakten lärare/elev kändes dålig i början, där 

hade handledaren en mycket viktig roll och det var tur att eleverna kände sin 

handledare väl och tvärtom. Temadagar som ordnades en heldag varje månad, 

medförde att kontakten mellan lärare och elever förbättrades. Dessa dagar 

användes bland annat till att laborera (i ämnet NO). Erfarenheterna stämmer 

överens med det slutrapporten till skolverket om distansundervisning tar upp, att 

ett villkor för att man som elev inte ska känna sig alienerad eller övergiven är att 

det finns möjlighet att mötas i det virtuella rummet. Det ställer stora krav på 
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läraren att kunna iscensätta möten som stimulerar och bekräftar (Skolverket 

2003). 

 

När höstterminen startade kände läraren att det gick smidigt att komma igång och 

höstterminen gick fort. Han provade sig fram hur undervisningen skulle göras på 

bästa sätt under hela läsåret. Ganska snart hittade han en modell som verkade 

fungera bra, såväl pedagogiken som att de flesta elever kunde ta ansvar för sitt 

lärande.  En sändning kunde se ut på följande sätt: Genomgång - Självstudier 

(med hjälp av handledare) - om det blev tid över så hade han genomgång av 

instuderingsuppgifter under sändningstid. Kontakten med eleverna via e-mail var 

minimal.  

 

Enligt Fåhraeus och Jonsson (2002)  är det fullt möjligt att väl planerad distans-

undervisning avlastar läraren åtskilligt arbete med själva stoffet så att det blir mer 

tid över för individuellt avpassad interaktion med den enskilde eleven. Det 

virtuella har också sin styrka jämfört med en verklig interaktion eftersom all 

produktion kan lagras och därför finnas tillgänglig under hela lärandeprocessen. 

Rektorn planerade in två timmar nedsatt undervisningstid för den extra 

planeringen som fjärrundervisningen krävde i början. Det tyckte lärarna var 

värdefullt för att allt skulle fungera så bra som möjligt. 

 

Matematik på distans 

En lärare beskriver hur matematikundervisningen fungerar på distans och 

svårigheten med att vänja sig vid att stå stilla framför kameran en hel lektion. 

Undervisningen bedrivs genom två 60 minuters videoöverförd undervisningspass i 

veckan samt 160 minuters temaarbete var fjärde vecka på plats på skolan. Resten 

av kontakten sker via fax eller e-post. Han tror att elektroniskt läromedel till 

matematiken skulle underlätta fjärrundervisningen. Nackdelen med denna typ av 

undervisning är att den direkta kontakten med eleverna, där man kan följa hur de 

angriper matematiska problem, blir mycket mindre. Detta sker endast vid 

tematillfällena, men vissa elever klarar även av det genom videokontakten. Det är 

främst de svaga eleverna som drabbas, men även elever som har lätt för sig och 

kommer med egna förslag till lösning har svårt att förklara dem. Det kändes ovant 
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för matematikläraren att vara låst framför en kamera hela tiden. Han delade 

gruppen i två mindre grupper där den ena hade kontakt med läraren och den andra 

satt i ett annat rum och räknade tillsammans med handledaren. Metodiken som 

används måste utprovas för varje ämne för sig, anser läraren. 

 

Samlade erfarenheter 

Fjärrundervisning medför att många av de naturliga feedbackmöjligheter och 

socialiserande strukturer som finns när man möts ansikte mot ansikte, inte sker 

naturligt. Detta kan medföra närvarodeprivation och Dahlin (2000) skriver om att 

man försöker motverka detta genom att bygga in olika strukturer som 

kompenserar det som hör till det fysiska mötet. I denna kommun har man försökt 

lösa detta genom temadagar i varje ämne vilket har inneburit att eleverna har fått 

träffa läraren i respektive ämne en dag i månaden.  Lärarna vi intervjuat har alla 

uppgett som största problem att de inte haft några tidigare erfarenheter att vända 

sig till för att få tips och råd inför planeringen av upplägget. Från att ha vant sig 

vid daglig ögonkontakt med sina elever där man på ett mer eller mindre intuitivt 

sätt kan anpassa sitt agerande till det som sker, till att se eleverna på en TV-skärm 

har inte varit helt problemfritt. 

 

Det samtliga lärare poängterar som viktig orsak till att de idag är nöjd med 

fjärrundervisningen är att handledaren tagit den sociala biten med eleverna. Som 

en lärare uttryckte det. ”En fungerande handledare som känner eleverna är A och 

O för att en utbildningsmetod av den här typen skall fungera.”  Rektorn betonar 

också att det inte går att komma ifrån att det alltid är bäst att träffas i det faktiska 

rummet samt att det är viktigt att man som pedagog aldrig nöjer sig med en metod 

utan alltid har för avsikt att försöka förbättra. Det nya undervisningssättet har 

känts stressande på grund av att den här typen av undervisning kräver en lite 

annan typ av pedagogik och didaktik.  
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Elevresultat 

Resultatmässigt ligger eleverna som fått fjärrundervisning lika med de elever som 

fått traditionell närundervisning. En av lärarna hade samma ämne med två grupper 

traditionellt samt en grupp med fjärrundervisning och han kunde inte upptäcka 

någon resultatmässig skillnad på dessa tre grupperna. Förra året hade eleverna 

som fått fjärrundervisning snäppet bättre resultat vilket enligt läraren kan bero på 

att eleverna måste vara mer skärpta framför kameran och lär sig att ta större 

ansvar för sitt eget lärande. 

 

Kritik 

Från början kom det kritik mot fjärrundervisning från lärare om bland annat 

handledarskapet, vad det innebar i tjänstgöringstid samt att sättet att undervisa 

krävde en helt annan didaktik. Föräldrarna och eleverna var och är fortfarande på 

en del områden kritiska till fjärrundervisningen. Detta har man försökt bemöta 

med temadagar och föräldramöten På den skolan där fjärrundervisning används 

allra mest är de flesta nöjda. Alternativet hade varit långa resor för dessa elever 

och då tyckte föräldrarna att detta var en bättre lösning. 

 

Reflektion  

En lärare uppmanades reflektera över sina upplevelser av fjärrundervisning. Han 

upplevde en känsla av att det har gått för fort framåt och att det inte har känts bra 

att politiska beslut har forcerat fram lösningar man inte hunnit utvärdera. Att 

fjärrundervisa elever på en annan skola samtidigt som man har elever på plats i 

klassrummet har diskuterats men han tror att det skulle vara svårt att genomföra. 

Tekniken har fungerat tillfredsställande men måste utvecklas till att bli ännu mer 

användarvänlig om fjärrundervisningen skall utökas. Han tror också att det skulle 

uppstå problem med elever som är yngre än nuvarande sjuor. Från början var han 

mycket skeptisk, men det fungerade bättre än han trodde att det skulle göra. En 

stor bidragande orsak till detta tror han är att handledaren fungerat så bra. 

Ledningen har inte tagit del av eller hänsyn till de utvärderingar som lärarna som 

bedrivit fjärrundervisning har gjort.  
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Elevkommentarer 

Vi intervjuade även två elever som haft fjärrundervisning för att höra lite från 

deras synvinkel, om det stämmer med lärarnas uppfattningar. Först fick de berätta 

fritt vad de tyckt om fjärrundervisningen, för att vi inte skulle styra dem med våra 

frågor. Från början var de skeptiska till fjärrundervisningen och att tekniken 

fungerade dåligt gjorde inte saken bättre. De upplevde också att det var svårt att 

vänja sig vid denna undervisningsmetod. De videoöverförda undervisningspassen 

var från början alldeles för långa. På vårterminen kändes det bättre då tekniken 

fungerade tillfredsställande och de hade vant sig vid denna typ av undervisning. 

Eleverna är överens om att det krävs bra självdisciplin för att fjärrundervisningen 

ska fungera eftersom det innebär mycket självstudier och eget ansvar. 

Rapportskrivningar är ett arbetssätt som fungerat väldigt bra och som speciellt en 

av eleverna gillar. Eleverna var dock införstådda i att som andra alternativ hade de 

att åka buss lång väg till närmaste skola och tyckte det var bättre med 

fjärrundervisning. Detta medförde att de ville lära sig att jobba på det sätt som 

fjärrundervisningen krävde, att ”ge fjärrundervisningen en chans” som en elev 

uttryckte det. Att eleverna i samband med fjärrundervisning skulle få behöriga 

lärare i alla ämnen, var inte ett godtagbart argument eftersom eleverna helst hade 

velat ha kvar en omtyckt lärare i matematik och naturorientering trots att han 

saknade utbildning.  

 

Handledaren har hand om den sociala biten med eleverna. Detta tyckte en elev 

inte kändes riktigt bra jämfört med innan då alla lärare delade på ansvaret för 

eleverna. Personkemin mellan handledare och elev måste överensstämma för att 

allt skall fungera tillfredsställande. Eleven passar samtidigt på att ge ett råd till 

lärarna som undervisar på distans, att de tänker på att inte låta det ena könet 

dominera för mycket trots att de är fler. I det här fallet handlar det om pojkar som 

finns i majoritet i gruppen. Att det beror mycket på läraren som håller i 

fjärrundervisningen om det fungerar bra eller inte är de överens om och i de flesta 

ämnen har det fungerat bra. Matematiken är det ämnet som fungerat sämst. Ett 

annat ämne som blev bättre men jobbigare var tyskan då den behöriga läraren 

ställde högre krav på förkunskaper än eleverna hade. Eleverna anser sig ha fått en 

likvärdig utbildning som sina jämnåriga kamrater och menar att de inte skulle ha 
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föredragit någon annan lösning, till exempel att resa till en annan skola, vilket 

varit alternativet om de velat ha en traditionell närundervisning. 

 

Analys 

Fjärrundervisningen upplevs som ett bra alternativ då traditionell närundervisning 

inte är möjlig. Från början var oron och osäkerheten stor inför det nya 

undervisningssättet vilket till stor del berodde på avsaknaden av förebilder och 

möjlighet till kompetensutbildning. Enligt lärarna fungerar fjärrundervisningen 

bäst om den körs mot en skola åt gången. Det är viktigt med hållbara argument 

när man ska genomföra så stora förändringar på en skola som att införa 

fjärrundervisning. Det framkom i undersökningen att eleverna inte alltid godtar de 

argument som rektorn framför. Man bör som lärare vara observant på att man inte 

särbehandlar könen även om ett kön dominerar i gruppen. Detta är speciellt viktigt 

vid fjärrundervisning då eleverna annars också är mer utsatta och saknar den 

direkta kontakten med läraren. En mycket positiv sak för kommunen som 

fjärrundervisningen medfört är att på grund av detta har man tvingats till 

samarbete mellan skolorna, som till exempel när man skall planera 

språkvalslektionerna. Detta har lett till att rektorerna och även en del av lärarna 

har bättre kunskap om och förståelse för de andra skolornas situation i kommunen.  

Handledarens roll är viktig och framstår som ett krav för att fjärrundervisning 

skall kunna bedrivas. Det är alla berörda parter helt överens om.    

 

 

Framtidsplaner för grund- och gymnasieskolan 

 

Idag är det många kommuner både från Sverige och Finland som är intresserade 

av att komma och besöka kommunen som är den första att bedriva fjärrunder-

visning på grundskolenivå i Sverige. Man vill bland annat veta hur man hittills 

löst alla praktiska detaljer. Projektledaren och en lärare har besökt intresserade 

skolor och planerar att besöka ännu fler för att berätta om fjärrundervisningen. 

Projektledaren har även tagit kontakt med universitet för att få igång forskning på 

fjärrundervisning, för att få till en ordentlig granskning av hur verksamheten 

fungerar. Kultur och utbildningschefen har fått i uppdrag att ansöka om pengar 
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från myndigheten för skolutveckling för vidareutveckling av fjärrundervisning 

samt att få igång distansundervisning på gymnasiet. Avsikten är att kunna behålla 

det breda utbudet av program som finns idag, trots att elevunderlaget sjunker. 

 

Under flera år har samverkan pågått mellan fyra kommuner i norra Sverige för att 

kunna erbjuda befolkningen högskoleutbildningar med hjälp av distansteknik. Nu 

vill man även utöka samarbetet till att gälla även gymnasieskolan. Distansteknik 

och rörliga lärare/elever ger bättre möjlighet att ersätta bristen på spetskompe-

tenser som uppstår i samband med de stora pensionsavgångarna och ger samtidigt 

möjlighet till sänkta kostnader. I dagsläget har beslut fattats om att alla fyra 

kommuner skall ingå i en fördjupad samverkan och ett förstärkt samverkansavtal.  

  

Diskussion 

 
Det har i vår undersökning visat sig att distansundervisningen är ett godtagbart 

alternativ till närundervisning. De flesta lärare och elever upplever att det ger en 

undervisning som är likvärdig, det vill säga som överensstämmer med läroplanens 

mål. Elevresultaten har också visat att det inte finns några nämnvärda skillnader. 

En del elever menar dock att undervisningen inte kan kallas likvärdig därför att 

läraren inte är tillgänglig när problem uppstår. I vuxenutbildningen verkar lärarna 

vara negativt inställda till distansundervisningen, medan lärarna som jobbar med 

fjärrundervisningen är mer positiva. Här framkommer det som Fåhraeus och 

Jonsson poängterar att man bör fråga sig innan man inför nya 

undervisningsmetoder, det vill säga om man avsätter tillräcklig tid för lärarnas 

utbildning och förberedelsearbete. I den tredje fallstudien framkommer det tydligt 

hur väl förberedd och genomtänkt fjärrunder-visningen var redan innan den 

startade. Hänsyn togs till lärarnas nya arbets-situation och vilka konsekvenser det 

kunde medföra för både elever och lärare. Lärarna fick därför nedsatt 

undervisningstid under det första året så de kunde sätta sig in i arbetsuppgifterna. 

Diskussionsträffarna har också gett lärarna tillfällen att bearbeta problem och 

svårigheter. Lärarna på vuxenutbildningen i sin tur verkar sakna denna typ av 

nätverk och gemensamma planering, vilket vi tror har en betydande roll för hur 

undervisningen kommer att fungera. 
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Attityden till distans-/fjärrundervisningen har stor betydelse, detta visar den andra 

fallstudien där tekniken är under all kritik men alla parter är trots det nöjda och 

tillfredsställda med undervisningen. Det är svårare att få distansundervisning att 

fungera på ett tillfredsställande sätt om man inte har starka motiv till det. Några 

exempel på sådana motiv kan vara långa avstånd till närmaste centralort och 

avsaknad av behöriga lärare. Att handledarens roll är viktig har genomsyrat hela 

vår undersökning. Därför tror vi att man inte kan plocka in vem som helst till det 

viktiga uppdraget. Handledaren måste ha en bra pedagogisk kompetens, 

kunskaper om den moderna tekniken men framförallt vara lyhörd för elevernas 

behov. Positiva effekter av att man infört fjärrundervisning i den tredje fallstudien 

har varit det utökade samarbetet mellan skolorna i kommunen. Tidigare fanns en 

misstänksamhet och ett missnöje över de andra skolornas ekonomiska fördelar. På 

centralorten tyckte till och med skolans personal att det skulle vara bättre om man 

stängde någon skola och flyttade eleverna till centralskolan. Idag har man en helt 

annan syn på och diskussion mellan skolorna på hur man kan samarbeta för att de 

ekonomiska resurserna bäst tas tillvara. 

 

Motsättningarna till distansundervisningen är stor bland lärare, speciellt de som 

själva inte är aktiva. Orsaken till den negativa attityden sägs vara att 

distansundervisning aldrig kan motsvara närundervisningen när det gäller 

aktiviteten under lektionen. Men är det självklart att den aktivitet som rosas alltid 

förekommer i närundervisningen? I den kommun där man bedriver 

fjärrundervisning för grundskoleelever förekommer ingen undervisning med hjälp 

av distansteknik på gymnasieskolan, trots att regeringen redan våren 2000 utfärdat 

en förordning om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan. 

Vi har under vår efterforskning inte heller stött på särskilt många exempel på 

distansundervisning i gymnasieskola. Detta är förvånansvärt eftersom regeringen 

särskilt har tryckt på att detta bör utvecklas. Kan detta bero på att ju högre upp i 

hierarkin man kommer desto trögare är det att förändra systemet? 

 

Enligt vad vi har kommit fram till borde det inte finnas några hinder för att på 

samma sätt genomföra distansundervisning i gymnasieskolan som man bedriver 

fjärrundervisning i grundskolan. Det skulle till och med kunna vara ett sätt att lösa 
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problemet med att rekrytera lärare med spetskompetens i samband med de stora 

pensionsavgångarna inom en snar framtid. Men man bör också vara försiktig med 

att alltför hastigt genomföra förändringar. Tydliga exempel har vi från vuxen-

utbildningen där det många gånger finns en övertro på att man med hjälp av 

datorer skall kunna sköta sina studier på egen hand vilket ofta förekommer då 

ekonomin får styra för mycket och hänsyn inte tas till kvaliteten. Det som 

framkommit är att den videoöverförda undervisningen är en mycket viktig del när 

man läser på distans. Därför är det oroande att man nu planerar att ta bort denna 

viktiga bas för att istället övergå till webbaserad undervisning.  

 

En viktig faktor som fortfarande är ett stort problem att lösa är den sociala delen. 

Under vår egen utbildning har vi verkligen uppskattat de dagar vi varit 

tillsammans med våra studiekamrater. Vi har läst på distans via Umeå Universitet, 

men befunnit oss på olika orter med träffar under några dagar varje månad. Detta 

borde gå att lösa även då det gäller fjärrundervisning och vuxenutbildning. Vårt 

förslag är att låta distanseleverna ingå någon grupp med fler elever som de får 

träffa med jämna mellanrum. 

 

Vid planering av undervisning på distans bör även det som framkom i den andra 

fallstudien tas tillvara, nämligen att det kan löna sig att ha så få olika aktörer 

inblandade som möjligt för att lättare kunna planera och schemalägga 

undervisningen för eleverna.  Man bör också redan i planeringsstadiet fundera på 

hur man på bästa sätt kan använda någon form av lärplattform som hjälper elever 

och lärare i deras kommunikation med varandra. Det verkar inte fungera så bra i 

dag annat än på universitetsnivå. Våra egna erfarenheter av FirstClass är att vi helt 

enkelt varit beroende av den under hela vår utbildning och vet inte hur vi skulle ha 

klarat oss utan den. När vi har genomfört våra fallstudier har det förvånat oss att 

lärplattformar inte används mer än de gör idag.  

 

För övrigt tycker vi inte att det finns några hinder för att distansundervisning 

skulle kunna genomföras även på gymnasieskolan. Speciellt när vi ser vilka 

problem med rekrytering och elevunderlag som uppstår i många kommuner. 

Samarbete mellan kommunerna är att föredra, men genomförandet måste planeras 

ingående för att undvika onödiga problem för eleverna. 
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