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Abstract 
The purpose of this thesis was to study some women's participation in two 
different kinds of computerised further education organised as distance edu
cation. Both groups used the FirstClass conference system as a tool for 
bridging distances. One was a university program for teachers in special 
education and the other was a computerised Network for professional special 
education teachers, run by the members. The dissertation was grounded in 
feminist theory and in a socio-cultural perspective on learning. The empirical 
material consists of questionnaires, interviews and analysis of the communi
cation in both computer conferences. The result showed that the women 
appreciated the opportunity to study at a distance. They enjoyed the flexibil
ity in time and space and the opportunity to be a part of a fellowship. There 
were great differences in the pattern of communication and the contents in 
the two settings. In the Special Education Programme the communication 
was regular and the inputs were usually related to the literature and examina
tion issues. In the Network the communication was more sporadic. The in
puts were usually short and consisted mostly of information. The contribu
tions in both settings were generally univocal and usually they did not show 
that the individual participants developed new pedagogical perspectives or 
views related to the actual question. This investigation showed that it was 
difficult to establish discussions and co-operation via the computer, espe
cially in the Network. However the women were satisfied with the continu
ing education and felt that the written communication via the computer con
ferences developed their knowledge in special pedagogy and helped them to 
reflect upon their work as special education teachers. Distance education 
could however become a gender-trap as it was found to allow the women to 
combine unpaid work in the family with both paid work and studies. 

Key words: Distance education, Computer Mediated Communication, 
FirstClass, Feminist theory, Sociocultural learning, Special Education. 
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Förord 
Så är det dags att sätta punkt för detta arbete. Ett arbete som jag stän
digt burit med mig under de senaste åren. Jag har åtskilliga gånger 
under åren sagt att det är ett ensamarbete att skriva en avhandling. 
Många gånger har de t också känts så, men när jag idag skall summera 
arbetet känner jag tydligt att det är många som varit delaktiga i arbe
tet. Under resans gång har jag ibland tvivlat och undrat om jag skulle 
nå ända fram till målet men tack vare stöd från alla runt omkring mig, 
både handledare, kollegor, vänner och familj står jag nu i begrepp att 
avsluta resan. Tack till er alla som bidragit. 

Några personer vill jag nämna speciellt. Först och främst mina 
handledare på pedagogiska institutionen, Ethel Dahlgren som varit 
min huvudhandledare och biträdande handledare Lisbeth Lundahl. Ni 
har läst mina utkast, kommit med konstruktiv kritik och alltid lyckats 
entusiasmera mig. Handledningstillfallena har varit riktiga högtids
stunder! Tack för hjälpen! 

På min egen "heminstitution", Institutionen för Barn och ungdoms
pedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV-institutionen) 
har jag fått stöd och uppmuntran från alla mina kollegor. Kerstin 
Hägg, har också läst mitt manus, och hjälpt mig med den engelska 
texten. Med Berit Östlund har jag fått diskutera distansutbildning och 
datorkommunikation och Luis Cobian har varit till stor hjälp vid redi
geringen av boken. 

Under två år träffades MegbIT- gruppen vid pedagogiska institu
tionen regelbundet för att diskutera aktuell forskning inom området IT 
och lärande. Dessa diskussioner bidrog till att ge mig en teoretisk för
ankring inom området. Tack för dessa tillfällen, Mats, Ethel och 
Bengt. 

Finansieringen är en viktig del av arbetet. Genom ekonomiskt stöd 
i form av kompetenshöj ande medel från Forsknings- och utbildnings
nämnden vid lärarutbildningen Umeå universitet kunde jag påböija 
mitt avhandlingsarbete. Sedan utlyste KK-stiftelsen ett antal dokto
randtjänster och jag hade förmånen att under tre år finansieras som en 
av KK-stiftelsens doktorander. Men att plötsligt gå från adjunktstjänst 
till doktorandtjänst låter sig inte göras så lätt. Tack Svea-Maria Kuop-
pa, prefekt vid min institution, för det ekonomiska tillskottet. Detta 



tillsammans gjorde att jag från och med januari 1999 helhjärtat kunde 
gå in för att slutföra studien och skriva min avhandling. 

Ett stort tack också till er kvinnor som i intervjuer, enkäter och in
lägg i de båda datorkonferenserna delade med er av era erfarenheter. 
Utan er generösa medverkan hade detta aldrig kommit till stånd. Jag 
hoppas att jag i min text lyckats förmedla era röster. 

Vad vore livet utan min underbara familj, mina barn Peter, Erik och 
Elin, mitt barnbarn Jakob, Anna, Johan och Christina och sist men inte 
minst min man Patrie, tack för allt stöd och all glädje Ni skänker mig! 

Umeå i december 2001 
Gunnel Wännman Toresson 
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1. Bakgrund och syfte 

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom kvinnodo-
minerade yrken. Redan som artonåring utbildade jag mig till barnskö
terska något som varit mitt drömyrke sedan jag var liten. Under den 
utbildningen läste jag både barnavårdslära och utvecklingspsykologi 
och undervisades av barnavårdslärare, en lärarkategori som jag tidiga
re inte visste fanns. Barnskötarutbildningen skapade hos mig ett in
tresse att skaffa mig mera kunskaper om barn och barns utveckling. 
Jag valde att utbilda mig till lärare i barn- och ungdomskunskap av två 
orsaker, dels ville jag fa ökade kunskaper inom ett för mig intressant 
område, dels tänkte jag att läraryrket skulle gå bra att kombinera med 
egna barn när jag så småningom bildade familj. 

De första åren som lärare arbetade jag inom gymnasie- och grund
skolan men från mitten av 70-talet har min tjänst varit förlagd till lä
rarutbildningen. Som lärarutbildare arbetade jag de två första åren som 
seminarielärare. Under den tiden var kontakten mellan lärarutbildaren 
och lärarkandidaten relativt tät eftersom lärarkandidaterna hade myck
et schemabunden tid. Från det att lärarutbildningen flyttades över till 
universitetet i samband med högskolereformen 1977 har undervis
ningstiden ständigt minskat. Mötet mellan lärarutbildaren och lärar
kandidaten har till följd av detta hela tiden krympt. Formerna för un
dervisningen har också förändrats. Lärarutbildaren har allt mer blivit 
en föreläsare och rollen som pedagogisk förebild har tonats ner till 
följd av att tillfällen till möten minskat. 

Under de senaste 15 åren har jag också varit engagerad i lärarfort
bildning. Den har till största delen bedrivits som enstaka fortbild
ningsdagar eller som fristående kurser organiserade som distansut
bildning. Jag har på detta sätt haft möjlighet att se hur även formerna 
för distansutbildning har utvecklats. Den distansundervisning jag först 
kom i kontakt med bedrevs som utlokaliserad utbildning. Studenterna 
samlades på sin hemort eller åkte till universitetet ca en helg vaije 
månad för att lyssna på föreläsningar och diskutera kirslitteraturen. 
Undervisningens uppläggning var nästan identisk med den campusför-
lagda utbildningen. Man använde samma kurslitteratur, gav samma 
föreläsningar och examinerade i stort sett s om på campus. När ny tek
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nik sedan blev tillgänglig i form av bl.a. datorkommunikation och 
videokonferenser kom också formerna för distansutbildning att lång
samt förändras. 

1995 - 1996 fick jag förmånen att delta i två projekt med syfte att 
överföra det campusförlagda specialpedagogprogrammet, omfattande 
60 poäng, till distansutbildning.1 

För att överbrygga avståndet mellan utbildare och student och mel
lan studenter användes datorkommunikation i form av datorkonferens
systemet FirstClass.2 Dessa projekt väckte alltmer mitt intresse för 
distansutbildning. De personer som ingick i projekten var till övervä
gande del kvinnor som vid kursstarten hade liten eller ingen datorva
na. Jag förundrades över hur dessa kvinnor trots sina bristande förkun
skaper i datorhantering och sin vånda över att lära sig hantera datorn 
ändå i slutet av utbildningen menade att datorkommunikationen hade 
tillfört utbildningen mycket. Kvinnorna menade att studieformen hade 
gynnat deras lärande samtidigt som de trots geografiska avstånd upp
levde att de studerade tillsammans med andra. Vad berodde det på att 
de allra flesta kvinnor blev så positiva till detta sätt att studera? Hur 
påverkades deras lärande av att nästan all kommunikation skedde 
skriftligt med hjälp datorn? Många tidigare lindersökningar hade kon
staterat att distansstudenter ofta upplevde sig mycket ensamma i sina 
studier. Några menade att den svaga sociala kontakten kunde vara en 
bidragande orsak till att distansstudenter oftare avbröt s ina studier än 
campusstudenter. Eftersom de kurser som ingick i de ovan nämnda 
projekten hade en nära på hundra procentig genomströmning ställde 
jag mig frågan: Kan datorkommunikationen bidra till att mi nska på 
ensamhetskänslan hos distansstudenten och öka genomströmningen på 

1 Projekten finns beskriv na i två rapp orter: G. Wännman, B. Östlund och K. Hägg. Computers 
in Distance Education, och G. Wännman och B. Östlund, Specialpedagogutbildning via 
FirstClass. DUKOM-projekt 169:3. 

2 FirstClass är i första hand ett system för konferenser och elektroniska brev. S om användare 
kan man sända o ch motta elektronisk post inom och utom systemet (t.ex. till Internet). I 
First Class kan man lägga in slutna konferenser, vilket med för att bara de med behörighet 
har tillgång till konferensen. Man kan äve n lägga upp t.ex. ett studieprogram med olika 
underkonferenser. Beroende på hur man organiserar konferensen och formulerar insänd-
ningsuppgifterna kan deltagarna trots geografiska avstånd delta i grupparbeten, litteratur
seminarier och gruppdiskussioner. Konferenssystemet FirstClass har även en funktion 
"historik" där information kan hämtas om hur många och vilka som läst vaije inlägg. 
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kurserna? Vilken betydelse har möjligheten till gruppkontakt när det 
gäller lärandet? Med andra ord; var distansutbildning med hjälp av 
datorkommunikation ett givande sätt för kvinnor att bedriva kompe
tensutveckling på? 

Ett nätverk för redan verksamma speciallärare och specialpedago
ger startades 1998 vid Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, 
specialpedagogik och vägledning.3 Nätverket använde också dator
konferenssystemet FirstClass som teknisk plattform. Utgångspunkten 
var att deltagarna via datorn t rots geografiska avstånd skulle få kon
takt och på så sätt kunna dela kunskaper och erfarenheter med var
andra. Nätverket skulle drivas av medlemmarna själva och bygga på 
det engagemang och det behov som fanns hos den enskilda läraren. 
Med anledning av detta fastställdes inga kursplaner för vad som skulle 
behandlas. Nätverket startade som ett skolverksprojekt och finns be
skrivet i en rapport (Wännman; Östlund; Edén, 1999). Projektet väck
te vissa frågor som jag blev intresserad att studera vidare, t.ex. Är det 
möjligt att bedriva fortbildning på distans med hjälp av datorkommu
nikation helt på kollegial basis så att det fyller den enskilde lärarens 
behov? Om det är möjligt - vilka frågor har den enskilda läraren be
hov att diskutera med sina kollegor, vilket lärande sker i ett sådant 
nätverk och hur går det till? 

De flesta deltagare i de ovan nämnda projekten menade att de inte 
skulle ha haft möjlighet att delta i fortbildningsinsatsen om inte it-
bildningen varit organiserad som distansutbildning. Lärarutbildnings
kommittén (SOU 1999:63) anser också att det är viktigt att olika for
mer av fortbildning prövas. Kommittén menar att om alla lärare skall 
fortbilda sig och utvecklas i arbetet måste det finnas alternativ till den 
traditionella undervisningen. Ett alternativ kan vara att erbjuda di
stansutbildning, ett annat periodiska studier som varvas med tjänstgö
ring. Fortbildning kan även ske i andra former, t.ex. genom att lärarna 
gemensamt för diskussioner kring undervisningen, arbetar med peda
gogisk utvärdering, handleder varandra eller arbetar med pedagogisk 
planering. Det innebär att fortbildning kan bedrivas såväl koncentrerat 
som utsträckt i tiden. En annan tänkbar form som lyfts fram är att kol
legor bildar nätverk och fortbildar varandra. Via modern IT-teknik 

3 Institutionen för barn o ch ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå 
universitet. Institutionen är en av fyra institutioner som tillhör lärarutb ildningen. Institutio
nen kommer i fortsättningen att förkortas BUS V. 
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borde såväl distansutbildning, halvfartsutbildning, periodisk utbild
ning som andra former av kollegial samverkan kunna utvecklas och 
ske i större omfattning. I denna avhandling beskrivs och granskas två 
av dessa former av fortbildning för lärare i specialpedagogik, dels 
Specialpedagogprogrammet om 60 poäng, dels det deltagarstyrda 
Nätverket for speciallärare/ specialpedagoger. 

De tre ovan nämnda projekten har fungerat som förstudier till före
liggande avhandling. 

I proposition 2001/02:15, Den öppna högskolan, föreslår regering
en åtgärder för att skapa en högskola för alla samhällsgrupper som en 
del i det livslånga lärandet. Bland annat föreslås att Myndigheten för 
Sveriges Nätuniversitet skall skapas. Nätuniversitetet skall stödja vt-
vecklingen av utbildningar på distans och samordna utbud, informa
tion och utveckling av kurser på de universitet och högskolor som 
deltar i nätuniversitetet. Resultaten från denna avhandling kan ses som 
ett bidrag till utvecklandet av denna verksamhet. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med mitt arbete har varit att beskriva, analyse
ra och förstå kvinnors deltagande i två olika miljöer för datorbaserad 
fortbildning på distans, dels Specialpedagogprogrammet och dels Nät
verket för speciallärare och specialpedagoger. 
Följande frågeställningar kommer att belysas: 

• Hur ser kvinnornas väg till fortbildning i specialpedagogik 
ut, och vilken livssituation befinner de sig i när de söker till 
utbildningen? 

• Vilka skäl har kvinnorna att delta i fortbildning i specialpe
dagogik? Vilka är deras förväntningar och vilka är deras 
farhågor inför utbildningen? 

• Hur upplever kvinnorna den datorstödda utbildningen och 
lärandet? 

• Vilken kommunikation och vilket lärande sker i de båda 
miljöerna? 
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• Hur påverkar faktorer som studiegruppen, det datorstödda 
skrivandet och de sociala relationerna kvinnornas kommu
nikation och lärande i de båda miljöerna? 

• Vilka likheter och skillnader uppvisar de båda miljöerna ut
ifrån ovanstående frågeställningar? 

Avhandlingens disposition 
Kapitel ett har gett en bakgrund till avhandlingen och presenterat dess 
syfte. Som en bakgrund till resultatredovisningen kommer kapitel två 
att ägnas åt en historisk tillbakablick på specialpedagogiken, lärares 
fortbildning och distansutbildning. Därefter ges i kapitel tre de teore
tiska utgångspunkterna för studien, som består av både feministiska 
teorier och lärandeteorier. Kapitel fyra och fem beskriver hur studien 
planerades, genomfördes och hur det empiriska materialet sedan be
handlades och analyserades I följande två kapitel sex och sju, redovi
sas den insamlade empirin, dels från Specialpedagogprogrammet dels 
från Nätverket för speciallärare och specialpedagoger. Slutligen redo
visas och analyseras i kapitel åtta likheter och skillnader mellan de 
båda utbildningsmiljöerna utifrån avhandlingens syfte och resultaten 
av studien diskuteras i kapitel nio. 
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2. Specialpedagogik, lärarfortbildning och dis
tansutbildning i historisk belysning 

Detta kapitel ger en historisk tillbakablick på tre områden som är cen
trala för avhandlingen, nämligen specialpedagogik, fortbildning for 
lärare och distansutbildning. 

Inom samtliga skolformer i Sverige finns Speciallärare och Speci
alpedagoger anställda. Många ser de båda yrkesbeteckningarna som 
likställda och knutna till likartade arbetsuppgifter. Studerar man emel
lertid de båda gruppernas arbetsbeskrivningar kan man se många lik
heter men även betydande skillnader. För att placera aktörerna i rätt 
sammanhang görs därför i den första delen av detta kapitel en kort 
exposé över hur specialpedagogiken förändrats från folkskolans infö
rande fram till våra dagar och med den, utbildningen för de lärare som 
ansvarar för specialundervisningen. 

Den andra delen visar hur man tidigare har sett på fortbildning för 
lärare och hur man ser på den idag. 

Den sista delen ägnas åt en summarisk beskrivning av distansut
bildningens utveckling från de första Hermodskurserna som startade i 
slutet på 1800-talet till dagens distansutbildning som sker med hjälp 
av modern informationsteknik. 

Specialpedagogikens framväxt 
Att stödja och hjälpa elever som av en eller annan anledning har pro
blem att klara de krav som skolan ställer anses av de flesta som en 
självklarhet idag. Trots det tillgodoses inte alltid det enskilda barnets 
behov. Det råder också delade meningar om vilka grupper av elever 
som behöver särskilt stöd liksom hur skolan på bästa sätt skall hjälpa 
dem. Det man tydligt kan se är att diskussionen hela tiden har kretsat 
kring begreppen segregering och integrering. 

Redan vid den allmänna folkskolans införande i Sverige 1842, dis
kuterades hur man skulle förhålla sig till de elever 

som saknade erforderlig fattningsförmåga var fattiga eller vanartiga (DsU 
1986:13, samordnat citat sid 11). 

17 



Skolstadgan var skriven så att den möjliggjorde en differentierad un
dervisning med "minimikurser" inom klassens ram. Funkis-
utredningen4 (SOU 1998:66) visar i sin historiska tillbakablick på spe
cialpedagogiken att de svaga eleverna inte placerades i separata klas
ser och inte heller fick något särskilt stöd i undervisningen utan istället 
ställdes kunskapskraven lägre för dem än för andra elever. Elever med 
funktionshinder stod i praktiken helt utanför skolsystemet. 

Kring sekelskiftet fördes en intensiv diskussion kring de svaga ele
vernas situation. Eklindh och Wennbo (1986) visar på att det fanns 
grupper inom Sveriges allmänna folkskollärarforening (SAF) som 
menade att de lågt begåvade barnens närvaro i klassrummet varken 
gynnade dem själva eller de övriga eleverna. De svaga eleverna it-
vecklade en dålig självkänsla eftersom de utgjorde den grupp som 
klarade skolan sämst samtidigt som deras närvaro i klassrummet kun
de ha negativa effekter på utbildningskvalitén och hämma de övriga 
barnens utveckling. SAF ville lösa problemet genom att inrätta "sär
klasser eller hjälpklasser", det vill säga man förordade en segregering. 

Folkskolan synnerligast i de större stadssamhällen, nödgas bland sina lär
jungar hysa i intellektuellt avseende bristfälligt utrustande barn, vilket är 
ägnat att verka hämmande och neddragande på undervisningen och i följd 
därav försämra resultatet av skolarbetet till förfång för de normalt begåva
de barnen (DsU 1986:13, s 12). 

Ett annat sätt att komma tillrätta med skolans differentieringsproblem 
var att ge långsamma elever möjlighet att inhämta de kunskaper som 
krävdes genom att gå om ett år. Marklund (1985) påpekar att kvarsitt-
ningsmetoden användes ända in på 1950-talet. Det stöd och den hjälp 
som användes från folkskolans införande ända fram till andra världs
kriget hade alltså inte något med en speciell pedagogik att göra. De 
åtgärder som sattes in var att man antingen gav eleverna en kortare 
kurs, alltså krävde mindre, eller lät dem fa mera tid på sig för att klara 
de krav som skolan ställde. Specialundervisningen i folkskolan hade 
en relativt liten omfattning ända fram till 1940-talet. 

Under andra världskriget utvecklades den psykologiska testtekni
ken som bland annat kom att användas i skolorna som ett diagnosin
strument. Med testens hjälp kunde man dela in elever efter begåvning 
och placera dem som ansågs svagt begåvade i speciella hjälpklasser. 

4 FUNKIS står för funktionshindrade elever i skolan. 
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Detta menar Marklund fick till följd att det uppstod ett behov av spe
cialundervisning. 

I böljan av 1940-talet inrättades också specialklasser av olika slag, 
det vill säga klasser som bestod av elever med diagnostiserade handi
kapp. Senare kan man också finna att både 1946 års skolkommission 
(SOU 1948:27) och 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) var posi
tivt inställda till specialundervisningen. Dessa utredningar ansåg att 
problemet fanns hos individen. Det var den enskilde eleven som inte 
kunde möta skolans krav. 1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62) 
förordade differentierade specialklasser och att särskild undervisning 
skulle bedrivas jämsides med den vanliga undervisningen. Den diffe
rentierade undervisningen rörde inte bara ett särskiljande mellan den 
ordinarie undervisningen och specialundervisningen. Även inom spe
cialundervisningen fanns det en differentiering, t.ex. särskild hjälpun-
dervisning för intellektuellt utvecklingshämmade och observationsun
dervisning för elever med anpassningssvårigheter. När det sedan gäll
de eleverna med syn-, hörsel eller talsvårigheter eller de med läs- och 
skrivsvårigheter kunde man om elevantalet var för lågt för att anordna 
speciella klasser istället ge stödundervisning i den ordinarie klassen. 

I 1969-års läroplan för grundskolan (Lgr 69) gjordes en förskjut
ning av specialundervisningen mot en ökad integration av elever med 
funktionshinder i de vanliga klasserna. Man menade att undervisning
en kunde anordnas för enskilda elever och mindre grupper jämsides 
med den vanliga, för att sedan samordnas med övrig undervisning i 
vanlig klass eller för elever i specialklass. Man införde "kliniker". 
Läroplanen uppmärksammade också för första gången miljön i skolan 
som en möjlig orsak till vissa elevers svårigheter att nå upp till de krav 
som skolans ställde. 

Utredningen om skolans inre arbete, SIA-utredningen, (SOU 
1974:53) som kom med sitt huvudbetänkande 1974, presenterade jäm
förande studier mellan specialklass och vanlig klass. Dessa studier 
visade att specialundervisningen inte hade haft de positiva effekter 
som man hade förväntat sig. Utredningen menade vidare att skolans 
problem inte kunde lösas inom "enlärarsystemets" ram. Arbetet borde 
istället organiseras i arbetsenheter som bestod av flera klasser. Inom 
dessa skulle arbetet ledas av arbetslag, bestående av klasslära
re/ämneslärare, speciallärare och fritidspedagog. Detta ledde bl.a. till 
att organisationen av specialundervisning i form av specialklasser och 
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kliniker i stort sett upphörde och att man senare i 1980-års läroplan for 
grundskolan (Lgr 80) förordade att de specialpedagogiska insatserna 
skulle kopplas till förebyggande och stödjande verksamhet inom ar
betsenheterna. Begreppet "specialpedagogiska insatser" kom att ersät
ta begreppet "specialundervisning". Man skulle inte längre fokusera 
på elevens svårigheter utan utgå från vad eleven kunde. Detta kom 
också att påverka speciallärarutbildningens innehåll och inriktning. 

Lärarutbildningskommittén (LUK) som kom med sitt betänkande 
1999 (SOU 1999:63) frågar sig om det överhuvudtaget är nödvändigt 
med "specialundervisning" i dagens skola. Eftersom skolan förväntas 
vara till för alla finns det enligt kommittén inte längre behov av en 
organisation vid sidan av den reguljära undervisningen. LUK menar 
att det är inom den ordinarie utbildningen som differentierings- och 
individualiseringsproblematiken skall hanteras. Specialpedagogens 
överordnande uppgift anser kommittén är att identifiera och undanröja 
de faktorer i undervisningsmiljöerna som orsakar att elever far svårig
heter. Specialpedagogen kommer på det sättet att knytas närmare sko
lans ledning och ansvaret för det specialpedagogiska arbetet i skolan. 

Den utmaning som skolans och förskolans personal ställs inför blir 
därför hur de skall hantera det faktum att elever har olika förutsätt
ningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Hur kan man som lärare 
använda elevers olikheter som resurser i skolans pedagogiska arbete 
så att det gynnar alla elever? Skolan behöver specialpedagogiskt stöd i 
arbetslagen för att kunna utveckla den sammanhållna verksamheten. 
Den bör höja den samlade specialpedagogiska kompetensen genom att 
förstärka lärarnas grundutbildning och utveckla utbildningen till spe
cialpedagog. 

Från speciallärare till specialpedagog 
Bladini (1990) påpekar att det före 1962 inte fanns någon ingen speci
ell lärarutbildning som direkt var riktad mot undervisning av barn i 
behov av särskilt stöd. Tidigare hade folkskoleseminarierna anordnat 
vidareutbildning av folk- och småskollärare för arbete i hjälpskolek-
lasser genom att till en början ge kortare kurser och konferenser och 
senare terminskurser. Dessa kurser var avsedda som fortbildning av 
lärare som redan tjänstgjorde i hjälpklass och de första anordnades i 
Stockholm 1921. Strax därefter startades liknande kurser i Göteborg 
och Malmö. Kurserna hade till stor del medicinskt och juridiskt inne
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håll och skulle ge deltagarna en bred bild av den problematik som 
bedömdes sammanhänga med hjälpklasselevernas fysiska, psykiska 
och sociala bakgrund liksom med vilka möjligheter de hade till anpas
sad skolgång. Från början var det mest småskollärarinnor som under
visade i dessa klasser eftersom man ansåg att den enkla metodik som 
de använde skulle passa väl för arbetssättet i hjälpklasserna (Ohlander, 
1956). Man använde också i vissa fall sinnesslölärare.5 Bladini (1990) 
påpekar att den första längre utbildningen var en terminskurs för 
hjälpklasslärare, och den gavs första gången 1926 vid folkskolesemi
nariet i Stockholm. Denna utbildning hade som mål att utbilda lärare 
som kunde undervisa i hjälpklasserna. Man ansåg att en differentiering 
av elever med olika begåvningsnivå skulle bidra till en optimal ut
veckling av de psykiskt efterblivna eleverna samtidigt som effektivite
ten i folkskolan skulle höjas när de svagbegåvade eleverna kunde skil
jas från de övriga. 

1962 fick vi den första centralt reglerade lärarutbildningen i speci
alpedagogik. Grunden till denna återfinns i 1957 års skolberednings 
huvudbetänkande, vilket presenterade den skolpolitiska synen på spe
cialundervisningen vid denna tid (SOU 1961:30). Här hade man tagit 
ställning för en utbyggnad av specialundervisningen, både i form av 
specialklasser och i särskild specialundervisning. 1960 års lärarutbild
ningssakkunniga föreslog att ett specialpedagogiskt institut skulle in
rättas i Stockholm från och med läsåret 1962/63 och knytas till Lärar
högskolan i Stockholm. Även Göteborg ingick i förslaget. Tio år sena
re, 1971/72 startade utbildningen i Umeå (Bladini, 1990). Huvudupp
giften för det Specialpedagogiska institutet skulle vara att utbilda lära
re för undervisning av utvecklingshämmade och svårfostrade, samt 
handikappade elever i barn- och ungdomsåren. 

Förslaget innefattade en speciallärarutbildning på två terminer där 
den första terminen skulle vara en grundläggande utbildning för hjälp-
och observationsklasslärare, särskollärare, talpedagoger, hörselklasslä
rare och lärare för barn med cerebral pares (cp-lärare), den andra en 
vidareutbildningstermin utifrån vald inriktning. 

Bladini konstaterar vidare att grundskolans karaktär av en odiffe
rentierad skola inte gällde specialundervisningen. Specialklasserna 

5 Utbildning av denna lärarkategori startade 1886 vi d sinnesslöskolan i Norrtull Stockholm för 
att 1911 flyttas till Slagsta utanför Stockholm. 
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kom att "specialiseras" i hjälp-, observations- och läsklasser vilket 
medförde nya metodiska uppgifter för läraren. Man lade t.ex. stor vikt 
vid att göra lärarna väl förtrogna med olika typer av test. I den första 
statligt reglerade speciallärarutbildningen är testutbildning det mest 
omfattande momentet. 

Regeringen tillsatte 1986 en utredning för att se över speciallärar
utbildningen. Den tidigare utbildningen ansågs för kort och alltför 
specialiserad för att lärarna skulle kunna arbeta utifrån en helhetssyn 
på barns utveckling och lärande. Utredningen resulterade i ett förslag 
om en ny utbildning för lärare som skulle arbeta med barn- och ung
domar i komplicerade inlärningssituationer (DsU 1986:13). Hösten 
1990 ersattes så den tidigare speciallärarutbildningen med specialpe-
dagogutbildningen (SOU 1998:66). Den nya utbildningen skulle för
utom att ge allmän specialpedagogisk kompetens även vidga lärarens 
arbetsområde till att omfatta ett ansvar för skolans alla elever. Speci
alpedagogen skulle även ansvara för viss vägledning och handledning 
inom arbetsenheter och institutioner. Här skedde en tydlig förskjut
ning av yrkesrollen från att tidigare enbart ha varit undervisande till 
att nu även innehålla en handledande och konsultativ funktion med 
inriktning också på förebyggande verksamhet. Från att ha varit inrik
tad mot den enskilde eleven skulle läraren nu mera arbeta mot de vux
na i skolan. Utbildningen utökades och kom att omfatta 60 poäng. 

I skolan arbetar idag speciallärare och specialpedagoger sida vid 
sida och ofta med samma arbetsuppgifter. Trots att specialpedagog-
programmet nu funnits i mer än tio år har man på många skolor fortfa
rande inte inrättat tjänster som svarar mot högskoleförordningens ut
bildningsbeskrivning. De flesta specialpedagoger har tjänster där arbe
tet är direkt riktat mot undervisning. Många kommuner inrättar också 
tjänster där arbetet till största delen består av undervisning av enskilda 
elever eller grupper av elever som har problem med läsning och skriv
ning, alltså enligt modellen att kompensera brister som finns hos bar
net istället för att förebygga problem i skolmiljön. 

Specialpedagogutbildning i framtiden 
Speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen har sedan 
starten 1962 varit en påbyggnadsutbildning för redan verksamma lära
re. Den har också under hela tiden rekryterat flera kvinnor än män och 
medelåldern på de studerande har varit relativt hög. 
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FUNKIS-utredningen (SOU 1998:66) konstaterar att det redan idag 
råder brist på specialpedagoger både i grundskolan, särskolan och i 
gymnasieskolan. Samtidigt med denna brist kan man konstatera att 
medelåldern på dagens speciallärare och specialpedagoger är hög vil
ket innebär att en stor andel kommer att avgå med pension inom kort. 
Utredningen pekar också på att det tidvis också varit svårt att rekrytera 
grundskollärare och gymnasielärare till specialpedagogutbildningen. 
Vidare anser man att kommunerna måste underlätta för lärare att ut
vecklas i sitt arbete och erbjuda dem fortbildning. Presumtiva sökan
den till specialpedagogprogrammet är ofta föräldrar till småbarn eller 
skolbarn, varför det är viktigt att de specialpedagogiska institutionerna 
prövar alternativ till den traditionella undervisningen, t.ex. distansut
bildning. Ett annat alternativ är periodiska studier där studenter varvar 
studier om en eller flera kurser med studieuppehåll eller tjänstgöring. 
Utredningen menar vidare att frågor om elever i behov av särskilt stöd 
har haft alldeles för låg prioritet i såväl kommunernas som Skolver
kets insatser för kompetensutveckling. Det enda tydliga undantaget 
gäller frågor som rör läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det bör i fram
tiden satsas på ett stort utbud av olika former av kompetenshöjnings
insatser för skolans personal inom detta område, konkluderar 
FUNKIS - utredningen. 

De distansutbildningar som är föremål för granskning i denna stu
die kan ses som exempel på alternativ till traditionell undervisning 
med syfte att öka tillgängligheten till fortbildning i specialpedagogik 
för lärare. 

Fortbildning for lärare igår och idag 
När man talar om fortbildning avser man vanligtvis åtgärder som ut
vecklar förutsättningarna att fullgöra det yrke man redan har medan 
däremot vidareutbildning skall leda till en annan, vanligen högre, yr
keskompetens. Eliström och Kock (1993) lyfter fram ett vidare be
grepp, som omfattar såväl fortbildning som vidareutbildning, nämli
gen kompetensutveckling. Begreppet kompetens är positivt laddat, 
särskilt när det kopplas ihop med begreppet "utveckling". Ett vanligt 
synsätt är att se kompetens som en förmåga som enskilda personer 
besitter. Kompetens kan då bestå av kunskaper, färdigheter och attity
der. Alexandersson (1994) pekar på ytterligare en aspekt när det gäller 
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begreppet kompetens. Han menar att for att behålla kompetensen mås
te man ha möjlighet att använda de kunskaper och färdigheter man 
tidigare förvärvat eftersom den kompetens som inte används har en 
tendens att förtvina. Kompetens kan utifrån det perspektivet ses som 
en relation mellan individen och uppgiften. I den processen ingår ofta 
både den individuella kompetensen och den gemensamma kompeten
sen som man t.ex. finner i ett arbetslag. Kompetensbegreppet kan an
vändas i många olika sammanhang och med skiftande betydelse.6 

Man kan t.ex. tala om arbetskraftens ökade kompetens i specialiserade 
yrkeskunskaper men det finns också definitioner som kopplar kompe
tens till bildning i vidare mening. 

I Avtal 2000 som slutits mellan Svenska kommunförbundet, Lärar
förbundet och Lärarnas riksförbund används begreppet kompetensut
veckling när man talar om lärares fortbildning/vidareutbildning. Kom
petensutveckling är också det begrepp som Lärarutbildningskommit
tén (LUK) använder (SOU 1999:63). I LUK:s tolkning av begreppet 
ryms både det lärande som sker på kurser och konferenser, det som 
sker i den egna skolan tillsammans med kollegor i arbetslag och det 
lärande som äger rum i den egna praktiken. Man har alltså en vid syn 
på var läraren kan hämta kunskaper för att öka sin kompetens men 
nämner inte vilka delar av kompetensen som avses. LUK menar att 
kompetensutveckling skall ses som ett centralt instrument för att upp
nå en jämn och hög kvalitet på undervisningen i hela skolsystemet. 
Det som står i fokus när det gäller all kompetensutveckling är att öka 
kunskapen hos personalen på skolan i syfte att uppnå de nationella 
målen och på så sätt utveckla skolans verksamhet. 

I Islings (1988) historiska beskrivning av den svenska skolans it-
veckling kan man se att den statliga utbildningen av lärare i Sverige 
startade 1862 för folkskolan och 1865 för läroverkslärare. Ända sedan 
starten har det funnits en fortbildningstradition hos lärarkåren. I böljan 
var den statliga inblandningen tämligen blygsam och bestod i att riks
dagen anvisade medel - oftast i form av stipendier till de enskilda lä
rarna. Den vanligaste finansieringen var emellertid att lärarna själva 
bekostade sin fortbildning och att den skedde i lärarorganisationernas 
regi. Fortbildning ansågs viktig dels för att främja lärarnas professio-

6 Historiskt har begreppet fortbildning använts. I denna avhandling kommer begreppen fort-
bildning och kompetensutveckling användas synonymt och då avse den vidare betydelse 
som begreppet kompetensutveckling står för. 
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nalitet, dels for att hålla dem å jour med utvecklingen inom det egna 
yrkesområdet. 

I och med att skolväsendet byggdes ut efter andra världskriget tog 
staten allt mer över ansvaret för fortbildningen. Utvecklingen av lärar
nas kompetens blev ett sätt för staten att styra skolans utveckling. Från 
och med 1970-talet fanns, särskilt i samband med införandet av nya 
läroplaner, en mer eller mindre utvecklad statlig plan för lärares kom
petensutveckling. På grund av kraftigt ökade statliga anslag blev de t 
nu också betydligt lättare för den enskilde läraren att fa möjlighet att 
fortbilda sig. 

Från böljan av 1980-talet fick fortbildningen en mer uttalad roll när 
det gällde skolans utveckling samtidigt som kommunernas möjlighet 
att påverka denna utveckling ökade. Ett statsbidrag ti ll kommunerna 
för lokal skolutveckling infördes, vilket till viss del skulle användas 
för utvecklingsinsatser medan resten skulle gå till enskilda lärares 
deltagande i fortbildning. Staten fastställde också förteckningar över 
angelägna fortbildningsbehov. Riksdagens beslut att sa tsa 30 miljoner 
kronor på att stimulera lokalt utvecklingsarbete på lågstadiet, lågsta
diesatsningen, kan ses som ett exempel på utvecklingssatsningar som 
initierades av staten (Rönnerman, 1993). 

Under 1990-talet kom den centraliserade styrningen av skolan att 
förskjutas mot ett decentraliserat system. Denna utveckling innebar 
bland annat att kommunerna kom att ansvara för att personalen hade 
den kompetens som den behövde. Statens roll blev nu att se till att det 
fanns fortbildning av god kvalitet i alla delar av landet. Den nya frihe
ten för kommunerna att själva besluta om hur resurserna för fortbild
ning av personalen skulle användas gjorde att den tidigare mest an
vända formen att bekosta lärarnas deltagande i högskolekurser nins-
kade i omfattning. Andra former ökade t.ex. fortbildning arrangerad 
av konsulter liksom gemensamma seminarier och diskussioner i an
ledning av nya läroplaner och förändrade styrningsformer (SOU 
1999:63). I dagens system har alltså staten, kommunen, försko
lan/skolan, arbetslaget och den enskilde läraren på olika sätt ett ansvar 
för kompetensutvecklingen. Detta har fastslagits i de styrdokument 
som reglerar skolans arbete: skollagen, läroplaner och kursplaner. Sta
ten beslutar genom riksdag och regering om verksamhetens mål och 
inriktning. Dessa mål gäller också för kompetensutvecklingen av lä
rarna. Regering och riksdag kan lyfta fram områden som de anser bör 

25 



prioriteras när det gäller kompetensutvecklingsinsatser. Staten ställer 
även utvecklingsresurser till förfogande genom bl.a. Skolverket. Uni
versiteten och högskolorna å sin sida anordnar utbildning i form av 
kurser, seminarier, medverkan i studiedagar m.m. som utnyttjas för 
kompetensutveckling av lärare. 

Som framgått av ovanstående beskrivning är de direkta kompetens
utvecklingsinsatserna i huvudsak en kommunal angelägenhet och skall 
utgå från den egna skolans behov, villkor och förutsättningar. Kom
munerna avsätter också medel för kompetensutveckling och bestäm
mer dess inriktning och omfattning. 

Skollagen föreskriver att det åligger rektor att särskilt verka för att 
utbildningen i den enskilda skolan utvecklas och svarar mot uppställda 
mål. Det innebär att de som arbetar där fortlöpande skall utvärdera 
sina resultat, ifrågasätta om arbetsformer behöver förändras och be
döma behovet av kompetensutveckling. 

Den överenskommelse som Svenska kommunförbundet, Lärarför
bundet och Lärarnas riksförbund slutit (ÖLA 2000) innebär nya förut
sättningar fö r styrning och organisation av lärares kompetensutveck
ling. Avtalet innehåller en bestämmelse om tid för sådan utveckling. 
För vaije heltidsanställd och verksamhetsår skall inom den reglerade 
arbetstiden avsättas 104 timmar för kompetensutveckling. Den samla
de kompetensutvecklingstiden fördelas mellan arbetstagarna enligt 
lokala överenskommelser. Enligt parterna kan kompetensutveckling 
förutom olika former av reguljär fortbildning även innefatta andra 
typer av insatser som kan tjäna ett fortbildningssyfte t.ex. gemensam 
reflexion/diskussion om undervisningen/elevernas lärande, pedago
gisk utvärdering, handledning, auskultation vid kollegors undervis
ning, pedagogisk planering osv. Kompetenshöjning kan bedrivas såväl 
i form av koncentrerade insatser som kontinuerligt, under ett läsår 
(SOU 1999:63). 

Det är viktigt att de kompetenshöj ande åtgärderna för lärarna be
drivs med en pedagogik som tar hänsyn till de behov som de vuxen
studerande har. I budgetpropositionen 1999 föreslog regeringen också 
en satsning på vuxenpedagogisk utveckling. Man pekade på att lärarna 
måste finna former för att ta tillvara och vidareutveckla den kunskap 
och kompetens som de vuxenstuderande redan har. Enligt Proposition 
1998/99:100 måste den vuxenstuderande få utveckla sin kreativitet 
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och självständigt söka och kritiskt analysera den nya kunskapen vilket 
i sin tur kräver en pedagogisk/metodisk förnyelse. 

Eftersom kunskap inte är statisk utan något som den enskilde ind i
viden ständigt måste komplettera för att den skall svara mot samhäl
lets krav på kompetens och utveckling inom olika professioner, bör 
utbildningssystemet ges en mer flexibel form än att enbart erbjuda 
enstaka kursdagar eller kortare kurser med fastställda kursplaner. 
Kursinnehållet bör kunna individualiseras utifrån enskilda personers 
eller gruppers speciella behov. Av den anledningen är det inte alltid 
möjligt att avgränsa ett bestämt innehåll för kompetensutvecklingen. 

Det har länge hävdats att lärare är bärare av tyst kunskap, en erfe-
renhetsbaserad kunskap som inte är dokumenterad. Istället för att för
lita sig på rådande metoder bör lärare gps möjlighet att själva söka 
lösningar och handla utifrån egna ställningstaganden. Andersson 
(1996) menar att en användbar metod kan vara att delta i nätverk med 
personer med liknande yrkesfunktioner. Arbetar man som specialpe
dagog och som sådan är ensam på sin skola, kunde ett datorbaserat 
nätverk vara ett sätt att nå kollegor. Deltagarna skulle kunna ta del av 
varandras erfarenheter och kunskaper och genom diskussioner bidra 
till att utveckla nya förhållningssätt i arbetet med barnen. 

Trots decentraliseringen har staten behållit olika medel för att styra 
skolan. Ett är att lyfta fram de områden som bör prioriteras när det 
gäller kompetensutveckling för lärare. Under slutet av 1990-talet har 
bl.a. områden inom specialpedagogiken varit ett sådant prioriterat om
råde. Det som man då speciellt framhållit har varit områden som rört 
barn med läs- och skrivsvårigheter och barn med koncentrationssvå
righeter. Kompetensutvecklingsinsatser med särskild inriktning mot 
andra funktionshinder har varit vanligast för enskilda lärare som arbe
tar direkt med dessa elever. Enstaka inslag vid studiedagar eller m ot
svarande har emellertid förekommit men det har varit ovanligt med 
regelbundna fortbildningsinsatser med denna inriktning (SOU 
1998:66). 

Utbildningsdepartementet skriver i ett pressmeddelande den 20 
september 2000 att det behövs en ökad specialpedagogisk kompetens i 
skolan (Regeringskansliet, utbildningsdepartementet). Man vill därför 
ge några lärarutbildningar i uppdrag att ordna kompetensutveckling 
för redan utbildade och verksamma lärare i specialpedagogisk grund
kompetens. För att deltagarna skall kunna kombinera utbildning och 
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yrkesverksamhet under studierna bör utbildningen erbjudas på deltid 
och genom distansutbildning. 

När man granskar innehållet i lärarfortbildningen kan man se att 
den gått från en individuell ämnesrelaterad fortbildning i form av stu
diedagar och kortare frivilliga sommarkurser till att från slutet av 70-
talet mer inriktas mot verksamhetsutveckling och lagutbildning. Sedan 
början av 1990-talet har mycket av insatserna varit inriktade på hur 
lärare tänker och handlar. Att låta den enskilda läraren tillsammans 
med andra reflektera över den egna praktiken anses vara ett sätt att 
utveckla den egna lärarkompetensen. 

Distansutbildning igår och idag 
Bååth (1996) skriver i sin "Handbok för distansutbildare", att distans
studier har förekommit i Sverige sedan 1800-talet. Den tidigast be
skrivna och säkert belagda distansundervisningen är från 1833 och 
bedrevs i Lund med kursdeltagare från de närliggande skånska städer
na. Distansutbildning i större skala påböljades 1898 när korrespon
densinstitutet Hermods bildades. Ytterligare två institut, Brevskolan 
och NKI bildades kort därefter och de tre instituten kom under böljan 
av 1900-talet att tillsammans med folkbildningsförbunden och folk
högskolorna spela en stor roll i uppbyggnaden av det moderna Sveri
ge. Både Brevskolan och Hermods (som idag ingår i Liber) fungerar 
fortfarande som distansutbildare men med något olika inriktning. 
HermodsLiber har ett fast utbud av kurser ända upp till högskolenivå 
medan Brevskolan mest arbetar med skräddarsydda kurser. Båda ut-
bildningsanordnarna arbetar nu även med modern teknik i kommuni
kationen med de studerande. Enligt Skolverkets rapport (1997:135) 
ges distansutbildning för vuxna inom den kommunala utbildningen 
även av Statens Skolor för Vuxna, SSV, som inrättades i böljan av 
1960-talet i Norrköping och Härnösand. 

Från 1970-talet har de offentliga satsningarna på distansutbildning i 
första hand riktats mot universitet och högskolor. En viktig tankegång 
i 1977-års högskolereform var att göra den högre utbildningen brett 
tillgänglig (Regeringens proposition 1975:9). Detta ansågs viktigt inte 
minst ur jämlikhetssynpunkt. Genom distansutbildning menade stats
makterna att både den sociala och den regionala jämlikheten kunde 
befrämjas, den förstnämnda eftersom olika sociala grupper nu hade 
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samma tillgång till utbildning och den regionala eftersom distansut
bildning ledde till en mer rättvis fördelning av utbildningsplatser i 
olika delar av landet. Utbyggnaden av de sm å och medelstora högsko
lorna var en annan satsning för att öka tillgängligheten. De studeran
degrupper som främst skulle rekryteras var de vuxenstuderande. Un
der vårterminen 1973 startades en försöksverksamhet med distansut
bildning på universitetsnivå. I Birgitta Willéns (1981) analys av denna 
försöksverksamhet framkom bl.a. att distanskurserna i flera avseenden 
liknade den reguljära universitetsutbildningen. Man använde i stort 
sett samma litteratur och examinerade studenterna på samma sätt. Me
todiken som genomsyrade dessa första distanskurser hade stora likhe
ter med den metodik som korrespondenskurserna hade: skriftliga stu
dieguider lotsade studenterna genom kurslitteraturen, och insänd-
ningsuppgifter skickades in till universitetet för kontroll och godkän
nande. Studenten studerade ensam och kommunicerade med sin lärare 
eller handledare, som befann si g på universitetet, antingen via brev, 
telefon eller med hjälp av en kombination av dessa. Ofta arrangerades 
också regelbundna sammankomster på universitetet under kurstiden. 

Om denna organisation av undervisning ida g skulle inordnas under 
begreppet distansundervisning är tveksamt. Ljoså som citeras i Jo
hansson (1999) menar att om den fysiska separationen endast avhjälps 
med resor till och från sammankomsterna, som i sin tur sker "face-to-
face" är det inte fråga om distansutbildning. 

Om 1970-talet lyfte fram distansutbildningen som ett sätt att åstad
komma ett jämlikare samhälle så kom diskussionerna under 1980-talet 
mer att handla om vuxenutbildning som ett sätt att höja den svenska 
arbetskraftens konkurrenskraft. Richardson (1999) visar på en beto
ning av arbetslivets behov inom högskolepolitiken och att denna var 
tydlig redan i 1977 å rs högskolereform. Dels skulle all grundläggande 
högskoleutbildning vara yrkeslivsanknuten dels sågs distansutbildning 
som en lämplig utbildningsform för yrkesverksamma personer. 

Distansutbildning kom i och med högskolereformen 1977 att ses 
som en integrerad del av högskolans utbildningsutbud. 7 Antalet kurser 
ökade snabbt, men trots stora satsningar på utveckling av distanskur
serna visade flera utvärderingar (Dahllöf; Grepperud; Palmlund, 1993; 

7 Sverige valde att organisera distansutbildningen enligt "dual-mode" modellen. Med dual-
mode avses de utbildningsorganisati oner som bedriver både närundervisning och distans
utbildning, till skillnad frå n single -mode som endast bedriver distansutbildning. 
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Regionsstyrelsernas arbetsgrupp för distansutbildning, 1983) att den 
typiska distanskursen inte hade förändrats speciellt mycket sedan för
söksverksamheten startade. I början av 1990-talet kunde man se att det 
gjordes små försök att använda IT-stöd. För att överbrygga distansen 
mellan student och utbildningsanordnare användes datorer och video
konferenser. Det visade sig emellertid att teknikens huvudsakliga 
uppgift mera var att upprätthålla kontakt mellan deltagarna än att 
kommunicera kring kursens innehåll. Trots att staten investerade 
hundratals miljoner i utveckling av distansutbildningen inom högsko
lan verkade det fram till böljan av 1990-talet inte ha lett till särskilt 
stora metodiska förändringar. Distanskurserna utgjordes fortfarande 
till största delen av reguljära högskolekurser som ofta bedrevs på halv
fart. Det var också vanligt att det anordnades regelbundna veckosluts
träffar på kursorten. Mellan kursträffarna ägnade sig studenterna åt 
självstudier. Den kommunikation som förekom mellan läraren och 
studenten skedde på kursträffarna samt via telefon och brev, (Ds 
1992:3). När Sverige i böljan av 1990-talet hamnade i en ekonomisk 
lågkonjunktur framhöll man i flera statliga dokument (Dir 1991:47; 
Dir 1992:48; 1995:69; Ds 1994:21) att ett sätt att höja den svenska 
konkurrenskraften och lyfta Sverige ur krisen var att kompetenshöja 
den svenska arbetskraften. Särskilt lyftes fram den vuxna befolkning
ens behov av utbildning. Problemet var emellertid att nå presumtiva 
vuxenstuderande och att göra utbildningen tillgänglig. Distansutbild
ning sågs i detta sammanhang som ett medel för vuxna att kombinera 
fort- och vidareutbildning med sitt förvärvsarbete. 

I de utredningar som fram till i böljan av 1990-talet behandlade di
stansutbildning talades inte särskilt mycket om IT i utbildning och 
undervisning. Eva Åström (1998) påpekar att från och med 1994 
skedde en vändning när det gällde frågan om ny informationsteknik i 
undervisningen. Två rapporter publicerades inom ramen för Agenda 
20008 där det bl.a. framhölls att 

distansutbildning som begrepp har gamla anor, men idag innebär distans
utbildning mycket mer än vad den tidigare gjorde tack vare tillgången och 
den ständiga utvecklingen av informationsteknik och nya kommunikations
möjligheter (Ds 1994:21, s 11). 

8 Agenda 2000 är de riktlinjer som fastställdes för EU 1999 och som bl.a. handlar om "större 
jämlikhet och bättre livskvalitet för dem som lever i områden och regioner med särskilda 
behov" 
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Staten tillsatte också en kommitté, den s.k. IT-komissionen. Den ti ll
kom 

... för att främja en bred användning av informationsteknologin i Sv erige, 
som ett medel att höja livskvaliteten och öka vårt lands internationella kon
kurrenskraft (SOU 1994:118, s 5). 

och man menade därför att 
Distansutbildning med hjälp av IT skall främjas (SOU 1994:118, s 11). 

1994 bildades stiftelsen for kunskaps- och kompetensutveckling (KK-
stiftelsen). Den fick ansvar för de statliga medel som riksdagen avsatt 
för att främja en bred användning av informationsteknik 1995 tillsat
tes så ytterligare en statlig utredning om distansutbildning - DUKOM 
- med huvuduppgift att föreslå en nationell strategi för utvecklingen 
av IT-stödd distansutbildning (Dir 1995:69). 

I och med att tekniken utvecklades ökade också möjligheterna att 
bedriva en allt större del av högskoleutbudet som distansutbildning. 
Speciellt märktes detta när det gällde kurser och program som hade 
som målsättning, fort- och vidareutbildning. Tekniken hade gjort att 
några av distansutbildningens traditionella problem, avsaknad av möj
lighet till tillfredsställande dialog mellan läraren och studenten samt 
interaktion mellan studenterna nu kunde avhjälpas med hjälp av dato
rer, elektroniska konferenssystem och videokonferenser. Möjligheten 
för studenter att arbeta tillsammans trots geografiska avstånd ses idag 
som en betydelsefull del i bestämningen av distansutbildning. East-
mond (1997) konstaterar emellertid att interaktivitet i sig själv inte är 
en definition på distansutbildning, vilket ibland kan synas vara fallet. 

Man talar idag om tredje generationens distansutbildning.91 den de
finieras distansutbildning som en social aktivitet trots att deltagarna 
inte träffas fysiskt utan mötet sker med teknikens hjälp (Nipper, 
1989). Här använder man sig av den senaste tekniken i form av mul
timedia, datorer (för e-mail, datorkonferens, databaser, ordbehandling, 
beräkning, simulering), bildtelefon, videokonferens, gemensamma 
arbetsytor, delade dokument, video och audio. Ibland kallas tredje 
generationens distansutbildning även on-line education, en definition 

9 Den första generationens distansutbildning, skrivet material sändes som post mellan lärare 
och elev. Andra generationens distansutbildning: hjälpmedel som radio, TV, ljudband och 
videoband tillkommer 
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som pekar på den framskjutna plats som datornätverken spelar i läran
deprocessen. Deltagare påverkar varandra i den nystartade lärandemil-
jön vilket leder till att individer kommer över sin isolering och tekni
ken möjliggör att de trots att de studerar ensamma i sin hemmiljö kan 
vara deltagare i en grupp (Trentin, 1997). EU-kommissionen antog vid 
ett möte i Lissabon i mars 2000 begreppet "eLearning" för att beteck
na EU: s mål när det gäller att sprida den digitala kunskapen och kultu
ren. 10 Initiativet hade fyra komponenter: att utrusta skolor med multi
mediadatorer, att alla skolor i unionen skulle ha Internet före år 2002, 
att utbilda Europas lärare i digital teknik, att utveckla europeisk ut
bildningsservice och mjukvaror och att slutligen öka farten på arbetet 
på nätet för både skolor och lärare. Ett transeuropeiskt nätverk för att 
sprida vetenskapliga rön skulle också upprättas före utgången av 2001. 

När man granskar distansutbildningens historiska utveckling kan 
man se att distansutbildning under 1990 och böljan av 2000-talet blivit 
ett allt viktigare inslag i all slags vuxenutbildning. Denna utbildnings
form bör kunna ge den flexibilitet och tillgänglighet som traditionell 
utbildning har svårt med. För att detta skall ske är det emellertid ange
läget att den pedagogiska förnyelsen håller jämna steg med den tek
niska utvecklingen och att den nu pågående utvecklingen av distans
utbildning och distanspedagogik fortsätter ute hos de olika vuxenut
bildarna (SOU 1996:188). 

Som tidigare nämnts har distansutbildning inom universitet och 
högskolor funnits i Sverige sedan 1973. Lärarutbildning på distans är 
dock av betydligt senare datum. Inte förrän i böljan av 1990-talet dy
ker en fullständig sådan upp. I samband med att en ny grundskollärar-
utbildning 1988 infördes, var det under några år svårt för de små och 
medelstora högskolorna att fylla sina utbildningsplatser. Samtidigt 
visade Långtidsutredningens prognoser, 1990, att det förelåg, eller 
inom några år skulle komma att råda lärarbrist i landets grundskolor. 
Lärarutbildning på distans föreföll således ha kommit till av två an
ledningar: för att möta en väntad lärarbrist och som ett led i de små 
och medelstora högskolornas rekryteringsarbete. Kompensatoriska 
motiv, där man söker tillgodose människors behov av utbildning trots 
att de av socioekonomiska och/eller regionala skäl inte kan delta i re
guljär utbildning, kan däremot inte sägas ha spelat någon avgörande 

10 http://europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html (2000.09.29) 
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roll när man införde lärarutbildning på distans. Falk (1999) visar på att 
grundskollärarutbildningar på dis tans till en böljan gavs vid regionala 
högskolor vilket skulle kunna betyda att motiv som handlade om gles
bygdskommuners behov av utbildad arbetskraft kan ha spelat in. 

Jag har i detta kapitel översiktligt beskrivit den historiska framväx
ten av tre, för min studie, centrala områden; specialpedagogik, lärar
fortbildning och distansutbildning. Kunskapen om hur dessa områden 
förändrats över tid, tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna 
som redovisas i nästa kapitel, bidrar på olika sätt till analysen och för
ståelsen av hur de kvinnliga speciallärarna och specialpedagogerna 
upplever de båda i avhandlingen presenterade och analyserade utbild
ningsmiljöerna för fortbildning på distans. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De speciallärare och specialpedagoger som delar med sig av sina erfa
renheter, upplevelser och tankar när det gäller att fortbilda sig på di
stans via datorkommunikation är alla kvinnor. Skolverkets statistik 
(Skolverkets rapport 1999:167) visar att ca 80 procent av alla lärare i 
specialpedagogik inom grundskolan är kvinnor. Under de senaste åren 
har även merparten av de studerande på Specialpedagogprogrammet 
varit kvinnor. För att bättre förstå kvinnornas situation och deras age
rande i respektive utbildningsmiljö blev det viktigt för mig att närma 
mig det empiriska materialet utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. I 
den första delen av detta kapitel redovisar jag olika aspekter av detta 
perspektiv av betydelse för analysarbetet. Den andra delen ägnas åt en 
diskussion kring kunskapssyn och lärande i distansutbildning. Jag 
visar inledningsvis på olika sätt att se på lärande, för att sedan över
siktligt beskriva det sociokulturella perspektivet på lärande. Detta per
spektiv bildar utgångspunkt när jag granskar det lärande och den 
kommunikation som sker i de båda utbildningsmiljöerna. Inom det 
sociokulturella perspektivet utgör språket en viktig artefakt. Vid studi
er på distans via datorkommunikation spelar skriftspråket en avgöran
de roll. Den tredje delen av kapitlet behandlar därför datorkommuni
kation och skrivande. 

Ett könsteoretiskt perspektiv 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen har det under de senaste 
decennierna utvecklats flera konkurrerande och kompletterande teorier 
som alla haft som utgångspunkt att förklara mäns och kvinnors ställ
ning i samhället.11 Inom forskningen har kvinnor ofta blivit margina -
liserade och kvinnors erfarenheter har inte ansetts lika viktiga som 
mäns. Ett grundläggande antagande i den feministiska forskningen är 
att det råder ett ojämlikt förhållande mellan män och kvinnor. Denna 
ojämlikhet produceras och upprätthålls både på en individuell och på 

11 A. Wahl, 1991 gör i sin avhandling i kapitel två (sid 18-49) en historisk genomgång av 
feministisk teori. 
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en strukturell nivå.12 I föreliggande avhandling vill jag synliggöra 
kvinnorna och därför lyfta fram deras egna liv och villkor när det gäll
er kompetensutveckling på distans. Jag vill med andra ord låta kun
skapen om hur utbildningen i de båda valda miljöerna bedrivs speglas 
utifrån kvinnornas egna berättelser. 

Harding (1986) har utvecklat en teoretisk modell i vilken hon be
skriver tre dimensioner av "gender" den strukturella, den symboliska 
och den individuella dimensionen. När Harding talar om "gender" 
separerar hon det biologiska könet från det socialt konstruerade.13 Den 
strukturella dimensionen rör arbetsdelningen mellan könen, t.ex. för
delningen mellan betalt förvärvsarbete och obetalt arbete som hus
hållsarbete och omvårdnad av barn och gamla. Den symboliska dimen
sionen rör de samhälleligt accepterade och integrerade föreställning
arna om vad som är manligt respektive kvinnligt och som kommer till 
uttryck i konst, litteratur och media men även i vetenskap och i pro
duktion av kunskap. Man kan se att dikotomier, som i g runden inte har 
med könsskillnader att göra, ges en kvinnlig respektive manlig prägel. 
Exempelvis ses subjektivitet som kvinnligt medan objektivitet anses 
vara manligt, att vara hård är en manlig egenskap att vara mjuk en 
kvinnlig, kyla är manligt medan värme är kvinnligt osv. Harding me
nar att aktiviteter i samhället organiseras och arbetsuppgifter fördelas 
utifrån dessa dikotomier. I denna process ges samhällets vårdande 
uppgifter till de föregivet varma och medkännande kvinnorna, medan 
tekniken och naturvetenskapen reserveras för de påstått mer logiska, 
kyliga och analytiska männen. Till den symboliska nivån hör även 
språket. Slutligen den individuella dimensionen är den som rör 
könsidentiteten. Det individuella könet formas utifrån vaije individs 
sociala erfarenheter och i konsekvens med budskapen om vad som är 
kvinnligt respektive manligt i den kultur där man befinner sig. 
Könsidentiteten utvecklas under många år och förklaras på olika sätt 

12 Detta antagande har för ts fram av flera forskare under en lång tidsperiod bl.a. de Beauvoir 
1973; Harding 1986; Connell 1987; Hirdman 1988; Thu rén 1997. 

13 Gender används ofta i engelskan för att beteckna den psykologiska, sociala och kulturella 
dimensionen av kön. Som svensk motsvarighet har bland andra Yvonne Hirdman i Maktut
redningen 1990:44 använt begreppe t genus. Hirdman anser att genus omfatta r en förståelse 
av hur kvinnligt och manligt skapas i olika sociala och historiska kontexter. Fortsättnings
vis kommerjag använda det svenska begreppet genus i samma betydelse som Hirdman. 
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utifrån olika psykologiska och socialpsykologiska teoribildningar 
(Bjerrum Nielsen och Rudberg, 1991). 

Moi (1997) påpekar att Hardings dikotomisering av "kön" som bio
logisk konstruktion och "genus" som social konstruktion, under de 
senaste åren kritiserats av många feministiska forskare. De anser inte 
att det går att dra så skarpa gränser mellan begreppen som Harding 
gör, utan menar att kroppen bör ses som både biologisk, social och 
individuell och att det som anses som kvinnligt och manligt konstitue
ras i sociala sammanhang och därför förändras. 

Något som de flesta däremot är överens om är att i den mån det rå
der skillnader i arbetsförhållanden mellan kvinnor och män är kvin
norna som grupp missgynnade (SOU 1996:56). Maktutredningen 
(SOU 1990:44) lyfter också fram att de flesta teorier som försöker 
förklara denna skillnad gör det i termer av genusordning. En följd av 
genusordningen är att män fastställer de strukturer som är styrande i 
samhället. Dessa strukturer gagnar männens intressen i högre grad än 
kvinnornas. Dominansen är ofta omedveten hos dem (vanligen män) 
som är bärare av strukturerna, och själva processen av kvinnoförtryck 
är osynlig. Wahl (1992) menar att det enda som syns är resultatet av 
processerna, dvs. kvinnors brist på reellt inflytande i samhället och 
arbetslivet. För att komma tillrätta med denna ojämlikhet måste socia
la mönster ändras både i samhället på arbetsplatsen och i familjen. 
Westberg-Wohlgemuth (1996) menar att den könsstämpel som också 
sätts på många yrken och arbetsuppgifter i sig innebär en stämpel som 
anger en värdering som talar om en över- och underordning. 

Kvinnor och teknik 
Den kultur och ideologi som varit rådande ända sedan industrialis
mens början har påverkat vårt sätt att se tekniken som en del av en 
manlig kultur. Teknik har varit något maskulint. Män har också identi
fierat sig själva som tekniskt kunniga. De manuella arbeten där man 
använt sig av redskap och maskiner har ansetts som manliga arbeten 
och dessa har ofta också klassats som smutsiga och krävt stor fysisk 
styrka, en egenskap som mannen har ansetts besitta. Wajcman (1991) 
menar att i denna ideologi är kvinnor och teknik oförenliga varför 
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kvinnor behandlas som icke kapabla att ha med maskiner att göra 
utom i mycket välkontrollerade miljöer.14 

Men det är inte bara inom industrin som den manliga kroppen och 
dess styrka lyfts fram. I stora delar av vår kultur definieras mannen 
som hård och tuff medan kvinnan ses som betydligt mjukare och mera 
inriktad på att värna om relationer. Som tidigare nämnts har dikotomi-
erna hårt och mjukt influerat vårt sätt att definiera saker som manliga 
eller kvinnliga. Tekniken upplevs som hård och är alltså manlig. Kr i
terierna på vad som krävs för att klara av tekniskt arbete har emellertid 
förändrats. Idag är inte fysisk styrka det viktigaste eftersom arbetet 
varken anses smutsigt eller fysiskt ansträngande. Det manuella teknis
ka arbetet har till stor del försvunnit eller åtminstone förändrat karak
tär. Av den anledningen anser Mörtberg (1994) att det som har ansetts 
som manligt behöver omdefinieras. 

Dikotomierna som istället nu lyfts fram är huvud och kropp, där 
huvudet definieras som manligt och kroppen som kvinnligt. Att arbeta 
med datorer kräver ett visst mått av manuell skicklighet men även en 
hel del mentala färdigheter. Det svarar alltså mot de manliga egenska
perna. Detta betyder att vår kultur fortfarande domineras av föreställ
ningar om teknik och naturvetenskap som mer förknippade med man
liga än kvinnliga egenskaper och förmågor. Utifrån Hardings (1986) 
förklaringsmodell skulle det vara orsaken till att vi ser datorn som ett 
manligt redskap. Denna föreställning har också bidragit till uppfatt
ningen att kvinnor är teknikfientliga. Östlund (1996) menar emellertid 
att orsaken till att kvinnor i allmänhet är skeptiska till den traditionella 
utformningen av dagens tekniska apparater beror på att de inte hittills 
varit delaktiga i den tekniska utvecklingen. När sedan inte tekniken 
svarar mot kvinnornas behov tillskrivs de ofta epitetet teknikrädsla 
och allmän skepticism inför nya apparater. Budskapet har varit att 
kvinnorna måste förändras, göra sig kvitt sin rädsla och sitt ointresse 
för tekniken. Berg (1996) anser att problemet inte är kvinnornas utan 
teknikens och det sätt som den framställs på. Detta har också gjort att 
kvinnorna själva utvecklat en föreställning om att de inte kan lära sig 
handskas med tekniken eller att det tekniska området inte passar dem. 

Den feministiska forskningen har allt mer böljat intressera sig för 
kvinnor och teknik. Boel Berner (1993) beskriver tre grenar inom 

14 Liknande tankegångar har även framförts av Hacker (1989 ) och Cockburn (1983). 
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forskningen som fokuserar på den könsmärkta tekniken. Den första 
behandlar de överväganden som ligger bakom teknologins design och 
i vilken utsträckning som denna skapats utifrån könssteriotypa upp
fattningar om arbetsdelning och kvinnors och mäns olika roller i sam
hället. I den andra forskningsgrenen fokuseras den manliga kultur som 
är dominerande inom skolor, myndigheter och forskningsinstitut där 
relevant och intressant teknologi definieras. Mot denna manliga kultur 
ställer den feministiska forskningen de forskningsresultat som belyser 
kvinnors erfarenheter och attityder till teknologin. Den tredje grenen 
av forskning om kön och teknik innebär en kritik av västerländsk ve
tenskap och teknologi. Man ser den som ett uttryck för en manligt 
teknisk begränsad rationalitet.15 Här vill den feministiska forskningen 
se en vetenskap baserad på en annan moral som mer tar hänsyn till 
naturen och förhållandet människor emellan. 

Inte bara uppfattningen att tekniken är en manlig domän utan även 
språket som där används kan utgöra ett hinder för kvinnorna att närma 
sig tekniken. Eva Erson (1992) har bl.a. funnit att datormiljön domine
ras av ett manligt språk som både förstärker individens könsidentitet 
och miljön som en enkönad manlig miljö. Detta far till följd att kvin
nor många gånger känner sig utanför och främmande när de skall 
närma sig datorn. Det språk som används vid introduktioner i datoran
vändning och som finns i manualer är ofta sådant att det försvårar för 
kvinnorna att ta plats i datormiljön. De känner sig inte höra hemma 
där. 

Utifrån den rådande synen på förhållandet kvinnor och teknik blir 
det med andra ord intressant att i denna avhandling studera kvinnornas 
upplevelser av och attityder till distansutbildning med datorkommuni
kation eftersom tekniken, här i form av datorn, spelar en så väsentlig 
roll i studierna. 
Kvinnor som lärare och vårdare 
Kvinnor dominerar inte bara lärarkåren i specialpedagogik utan de är 
idag den dominerande lärargruppen hela vägen från förskolan upp till 
gymnasiet.16 

15 För en beskrivning av den tekniskt begränsade rationaliteten, se sid 41. 
16 Av de 94 Ü00 lärare och skolledare som huvudsakligen tjänstgjorde in om grundskolan 

1999/2000 var mer än 73 procent kvinnor. Motsvarande andel 1990/91 var 6 9 procent. 
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Kvinnan som fostrare av små barn är inget modernt påfund. Rönner-
man (1993) visar på att redan Pestalozzi (1746-1827) och Fröbel 
(1782-1852) förde fram modern och hennes metoder som viktiga i 
fostranssammanhang. Hon påpekar vidare att trots att modern sedan 
lång tid tillbaka varit förebild för fostraren så har detta förhållande 
ignorerats i den utbildningshistoriska skrivningen. De erfarenheter av 
undervisning och lärande som hör till vård och omsorg har inte beak
tats utan utbildningens område har istället definier ats av manliga erfa
renheter och värderingar. 

Christina Florin (1987) visade även hon i sin avhandling på att 
kvinnors påstådda medfödda förmåga att ta hand om små barn ansågs 
motivera deras lämplighet för läraryrket. Att vårda skulle vara en 
kvinnlig aktivitet. De barn som är föremål för specialpedagogiska in
satser i skolan idag anses vara barn i behov av extra stöd och omsorg. 
Eftersom det i vår kultur anses som en kvinnlig egenskap att ha om
sorg om och vårda barn är det fullt logiskt att det till övervägande del 
är kvinnor som fortbildar sig i specialpedagogik och sedan ägnar sin 
lärargärning åt omsorgen och undervisningen av dessa barn. 

Kvinnor och ansvar 
S0rensen (1999) påpekar att redan 1978 har i forskning kring kvinnors 
arbete och deras förutsättningar, begreppet "ansvarsrationalitet" an
vänts. Ansvarsrationalitet kopplas ofta till den kvinnliga kulturen och 
förknippas främst med ansvar för och omsorg om andra. Andra känne
tecken är samverkan i stället för konkurrens samt en vilja att organise
ra nätverk och att relatera till andra, snarare än att åstadkomma något 
specifikt eget. Kvinnors rationalitet har inte sanktionerats i organisa
tioner utan de är i regel strukturerade efter den manliga rationaliteten. 
Begreppet ansvarsrationalitet har ofta använts tillsammans med och 
synonymt med begreppet omsorgsrationalitet. Bjorg Aase Sorensen 
menar att trots släktskapet mellan de båda begreppen finns det en 
skillnad 

... i d et omsorgsrasjonalitetfungerar som et 'sensitizing concept' nettopp i 
forhold til omsorgsarbeid. 'Ansvarsrasjonalitet ' som begrepp kommenterer 
förvaltning av ansvar der myndigheten hos ansvarshaveren er begrenset 

Bland rektorerna har andelen ökat markant, från 16 procent till 60 procent under samma 
period. Källa SCB. Fickskolan 2000. 
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gjennom et underordningsfor hold, her kjonnsunderordning, og uansett hvil-
ket arbeid det er tale om (Serensen, 1999, s 71). 

Kari Waerness (1984) anser att båda begreppen skapades i samman
hang där det upplevdes som viktigt att argumentera för att kvinnor 
kunde vara rationella aktörer och inte enbart handla utifrån sina käns
lor eller utifrån normkonformitet. 

Ve (1994) har utvecklat begreppet och pekar på olika aspekter av 
kvinnors särskilda tankemönster. Hon anser att kvinnors sätt att tänka 
och handla i vissa avseenden skiljer sig från mäns. För att förstå kvin
nors förhållande till personer som är beroende av dem för sin överlev
nad, barn, sjuka, gamla och funktionshämmade behövs begreppet an
svarsrationalitet, anser hon. Att vara rationell innebär att man arbetar 
för att nå vissa mål och planerar för hur man på bästa sätt skall nå 
dem. Ve menar vidare att både kvinnor och män är lika kapabla att 
utföra rationella handlingar, men att kvinnors rationalitet utgår från ett 
annat perspektiv än vad mäns rationalitet gör. Den manliga rationalite
ten benämns som tekniskt begränsad och kännetecknas av att ha effek
tivitet som grundläggande mål där det gäller att få fram största möjliga 
förtjänst genom minsta möjliga insats. Utifrån det synsättet är det lätt 
att människor och deras relationer behandlas som ting. Ansvarsratio
nalitet däremot bygger på att individens egna handlingar är baserade 
på värderingar som inkluderar andra människors välfärd. De inblan
dade personerna, både de som ger omsorg och de som tar emot om
sorg, interagerar med varandra och är därför inte utbytbara på samma 
sätt som vad maskiner är i den tekniskt begränsade rationaliteten. An
svarsrationalitet bör alltså ses som ett relationsbegrepp, där individen 
inte är frikopplad från sin sociala omgivning utan en integrerad del i 
ett sammanhang tillsammans med andra människor. Relationerna mås
te emellertid innehålla en viss grad av individualisering för att fostra 
till ett framtida oberoende. 

Wahl (1992) menar att nyttofunktionen i tekniskt begränsad ratio
nalitet definieras av marknaden eller det egna utbytet av transaktionen 
medan nyttoaspekten i ansvarsrationalitet är definierad genom att den 
andres nyttofunktion är en del av egen måluppfyllelse. 

Ansvarsrationalitet skiljer sig också från teknisk begränsad rationa
litet eftersom humanitetsidén här är bärande. Människan spelar huvud
rollen och får av den anledningen inte behandlas som ett medel för att 
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nå ett mål som ligger utanför den berö rda personen. Begreppet bygger 
på att individens egna handlingar är baserade på värderingar som in
kluderar andra människors välfärd. 

På samhällsnivå är det den tekniskt begränsade rationaliteten som 
dominerar de politiska besluten. Det är inte kvinnor och barn som har 
makten över de områden som vilar på en ansvarsrationell grund vare 
sig i det offentliga eller i det privata livet. Lite tillspetsat kan man säga 
att det finns en skarp motsättning mellan politiska beslut som fattas 
utifrån tekniska rationella grundvalar, som rationaliseringar och effek-
tiviseringar, och de enskilda människornas behov. 
Samhällets mansdominans består bl.a. i att ha makt att definiera an
svaret för barns och kvinnors domäner. Sett på det sättet kan man se 
ansvarsrationalitet som ett uttryck för kvinnans undertryckta position. 
Sett ur ett annat perspektiv är ansvarsrationalitet en nödvändig förut
sättning för att ett samhälle skall fungera. För att samhället skall kun
na hållas samman behövs det personer som är villiga att ta ansvar för 
och hjälpa andra människor, speciellt då barn, gamla och funktions-
hindrade. När kvinnor utvecklar denna typ av rationalitet blir de på det 
sättet mindre fria att handla utifrån sina egna individuella intressen 
jämfört med män. Ansvarsrationalitet har emellertid aldrig lyfts fram 
som något viktigt när det gäller att bygga upp ett samhälle utan har 
mer eller mindre tagits för givet som ett kvinnligt attribut. 

Från 1970-talet har enligt Sorensen (1999) en nyansering av inne
hållet i begreppet ansvarsrationalitet kommit till stånd. Ansvarsratio
nalitet som begrepp har lagt större vikt vid individen än vad som tidi
gare traditionellt varit fallet och balansgången mellan ansvaret för 
andra och ansvaret för sig själv har blivit ett större problem för kvin
nor än för män. Många har av den anledningen känt att de inte fullt ut 
kan leva upp till det krav som både de själva och samhället lägger på 
dem, det att både ta ansvar för de svaga och för sig själva. 

Kvinnor och lärande 
Är det så att kvinnor generellt har ett annat förhållningssätt till kun
skap och lärande än vad män har? Eller är det så att vissa kunskaps
områden som exempelvis det tekniska området, är så starkt könsmärk-
ta att de skapar hinder för dem som försöker överskrida dessa gränser? 
Enligt Belenky (1986) finns det en skillnad mellan kvinnor och män 
både när det gäller synen på kunskap och på vad de anser som viktiga 
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lärandesituationer. Nästan alla intervjuade kvinnor i Belenkys under
sökning uppskattar mest de lärerfarenheter som inhämtas utanför skol
situationer. De som har barn nämner oftast graviditet och barnuppfost
ran som sin främsta lärerfarenhet. Belensky anser vidare att det före
ligger en skillnad mellan män och kvinnor som har med utveckling 
och studieframgång att göra. Hon menar att i den manliga utbild
ningsvärlden ges ofta bekräftelse i slutet av utbildningen. När en man 
har bevisat att han kan tänka på komplext, kontextuellt sätt tillåts han 
ingå i brödraskapet av tänkare. Ordningen för männens lärande är att 
tvivel föregår tro, och ensamhet föregår samhörighet. Detta menar 
Belenky kan fungera för män men gör det inte för kvinnor - annat än 
till ett högt pris av osäkerhet, ångest och stress. För kvinnor är istället 
bekräftelse och gemenskap en förutsättning för utveckling snarare än 
en följd av utveckling. Flickor i vårt samhälle är uppfostrade till att 
anpassa sig till existerande strukturer. För att göra sig fria, till exempel 
i ett utvecklingsinriktat och ifrågasättande lärande behöver kvinnor 
därför stöd och hjä lp i denna frigörelse eftersom det står i motsättning 
till deras sociala könsprägling. Kvinnorna vill inte bara höra att de har 
en potential att lära sig, de vill också höra att de redan kan någonting. 

Belenky anser vidare att sådant lärande som skapas i samhörighet 
med andra, där dialoger ger insikt i varandras tänkande, är det lärande 
som troligen passar kvinnor bättre än "var-för-sig-lärandet". Med det 
senare avses lärande som varje person inhämtar isolerat, och ofta i 
kritisk debatt med andra, d.v.s. det traditionella inlärningssättet i våra 
skolor. För kvinnor är alltså en reflekterande dialog, en jämförelse 
mellan det nya lärstoffet och tidigare livserfarenheter, av stor betydel
se. Det lärande som sker i samhörighet förutsätter inte bara dialog 
mellan de lärande, utan också en jämställd relation till läraren för att 
dialogen skall bli äkta och öppen. Belenky förespråkar i hög grad den 
lärar - läranderelation som Freire kallar jämställda partner och som i 
Sverige stundtals går under beteckningen "symmetrisk relation". Ris-
ling och Risling (1996) menar att man i en symmetrisk relation inte 
utser den ena som sändare av kunskap och den andra till mottagare 
utan att man försöker skapa en dialog mellan jämlika partners. Denna 
symmetriska lärform finns i två grundmodeller, antingen i form av 
handledning eller som lärande dialog. Många feminister kritiserar 
emellertid Belenky och menar att hon förespråkar en särartsfeminism 
som accepterar olikheterna mellan kvinnor och män. De anser att man 
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istället for att anpassa pedagogiken till rådande forhållanden bör arbe
ta för att eliminera de olikheter som ligger till grund för de uppkomna 
skillnaderna. 

Kvinnor och fortbildning 
Utbildningsreformena i Sverige har alltsedan 1950-talet varit inriktade 
på att skapa jämlikhet vad gäller utbildning och/eller utbildningsmöj
ligheter. Gerhardsson (1985) pekar i sin avhandling på att ett av målen 
har varit att bredda utbildningsmöjligheterna för missgynnade grupper 
bl.a. kvinnor. Samtliga partier i Sverige har också under de senaste 
decennierna talat om betydelsen av fortbildning och kompetensut
veckling i arbetslivet. Detta har ansetts viktigt för att Sverige skall 
kunna behålla sin konkurrenskraft internationellt. I denna strävan att 
kompetenshöja den svenska arbetskraften ingår även gruppen kvinnor. 

Zamore och Svärd (1997) som studerat kvinnors kompetensutveck
ling fann att kvinnor och män vanligen inte erbjuds samma slags fort
bildning i arbetet: kvinnor får ofta korrigerande eller kompensatorisk 
utbildning, alltså sådan utbildning som leder till arbete på samma nivå 
men med nya arbetsmetoder eller ny teknik. Män erbjuds däremot 
kompletterande utbildning som lägger grunden till mer kvalificerade 
arbetsuppgifter, och som kan ses som ett steg i att göra karriär. Under
sökningen refererade till kvinnor inom LO-kollektivet. Om liknade 
förhållanden gäller för lärare framgår inte. 

Som lärare i Sverige finns idag få möjligheter att göra karriär inom 
yrket. De vägar som står öppna är att söka sig till arbetsledande upp
gifter som t.ex. skolledartjänster eller också att göra en akademisk 
karriär. Att utbilda sig t ill specialpedagog innebär att man, i bästa fall, 
får nya arbetsuppgifter och trots att lönen inte nämnvärt påverkas kan 
man kanske se det som ett trappsteg upp på karriärstegen. Kvinnliga 
lärare som velat höja sin kompetens och fa nya arbetsuppgifter har 
tidigare i större utsträckning valt denna förändring medan män istället 
sökt sig till arbetsledande uppgifter. Före 1990 var kvinnorna starkt 
underrepresenterade vad gällde skolledande uppgifter. Under de se
naste åren har det emellertid skett en förändring och andelen kvinnor 
som sökt sig till skolledande uppgifter har ökat kraftigt.17 

17 Från 16 procent läså ret 1990/91 till 60 procent läsåret 199 9/2000. (SCB, Fickskolan 2000). 
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Gerhardsson (1985) anser att kompetensutveckling kan leda till både 
en yrkesmässig och en personlig utveckling. Med yrkesmässig utveck
ling avses nya yrkeskunskaper eller ökade grundkunskaper i ett eller 
flera ämnen. En satsning på personlig utveckling däremot ska leda till 
ökad personlig mognad och säkerhet i rollen som yrkesarbetande 
kvinna. Det är viktigt att all utveckling sker på kvinnornas villkor, dvs 
med hänsyn tagen till kvinnornas olika roller både i och utanför ar
betslivet. Kvinnorna trycker också på betydelsen av grupptillhörighet 
både när det gäller den personliga och den yrkesmässiga utvecklingen. 
En nackdel med kvinnors preferens for gruppgemenskap berörs av 
Margareta Liew (1996). Hon pekar på att kvinnor strävar efter en jäm
ställdhet i sin arbetsgrupp. Denna jämställdhet kan rubbas om vissa 
personer påböljar en utbildning eller på annat sätt placerar sig ovanför 
de andra i gruppen. Oviljan att hamna utanför gruppen kan därför få 
kvinnor att tveka att påböija utbildning som syftar till vidareutbild
ning. 

I en rapport från Arbetslivsfonden visar Boethius (1995) på att 
många projekt har använt sig av nätverk for att åstadkomma en kritisk 
medvetenhet hos kvinnor. Erfarenheter från dessa projekt visar att 
viktigast ä r att formerna och innehållet utgår från kvinnornas behov 
och den verklighet de befinner sig i och att de ges utrymme i tid och 
rum för erfarenhetsutbyte och reflexion. I ett nätverk eller en samtals
grupp får man insikt i hur andra i samma situation har det, vilket stär
ker den enskilda kvinnan och även bidrar till att man får ett annat per
spektiv på sin egen situation. 

Perspektiv på lärande 
För att närma mig ett perspektiv på lärande som kan användas i 
granskningen av innehållet i de båda utbildningsmiljöerna inleder jag 
detta avsnitt med en kort diskussion kring begreppen kunskap och 
lärande. 

Som lärare eller utbildningsanordnare kommer synen på vad kun
skap är och hur studenten erhåller ny kunskap att styra hur lärandemil-
jön organiseras. Cunningham (1998) visar på tre olika modeller som 
pekar på olika föreställningar vad gäller lärande och kognition. M>-
dellerna utgår från hans sätt att se på medvetandet (mind). Han menar 
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att undervisningspraktiken kommer att te sig olika beroende på vilket 
av nedanstående perspektiv man intar. 

I. Mind as computer (a symbol manipulation device) 
II. Mind as brain (a parallel distributed processing device) 
III. Min d as rhizome (an infinity of connections with and within the social 
cultural Milieu) (Bonk and Cunningham, 1998, s 26). 

Dessa metaforer pekar på en generell syn på lärande och undervisning 
men ger också fingervisning om hur lärandet bör organiseras för att bli 
så optimalt som möjligt. 

För det första om man ser "mind as computer" blir lärarens vikti
gaste uppgift att på bästa möjliga sätt överföra kunskap till studenterna 
och sedan undersöka vilka studenter som lärt sig mest och bäst. Det 
gäller att underlätta så att en effektiv kommunikation av information 
och effektiva strategier för att minnas, kommer till stånd. Ett mått på 
god undervisning kan man få genom att kontrollera vad studenterna 
lärt sig mätt med kvantitativa mått. Detta synsätt förutsätter också att 
alla människor lär sig på samma sätt och med hjälp av samma meto
der. 

Om man däremot ser "mind as brain" leder det till en konstruktivis-
tisk syn p å kunskap och lärande. Kunskap existerar inte oberoende av 
den som lär sig och den absoluta betydelsen skapas av den intention 
som användaren har. Undervisningen bör i detta fall fokusera på upp
levelser och aktiviteter som främjar individuell utveckling och som 
hjälper till att bygga lämpliga kognitiva nätverk eller intellektuella 
kartor hos individen. Marton och Booth (2000) pekar på att teorierna 
om konstruktivism bland annat bygger på Piagets forskning om barns 
utveckling. Piaget anser att barnet i sitt samspel med omvärlden for
mar en förståelse av hur världen ser ut, att barnet konstruerar kunska
pen genom sina handlingar. När sedan barnet konfronteras med idéer 
som inte passar in i dess tidigare förståelse omformuleras det gamla 
till att även omfatta det nya. I denna process av assimilation och ac-
kommodation menar Piaget att barnet gradvis utvecklar mer och mer 
avancerade kunskapsnivåer. Eftersom världen är så komplex kan inte 
alla uppfatta den på samma sätt. Detta får till följd att kunskap kon
strueras eller skapas av vaije enskild individ, och eftersom den vävs 
samman med det som individen vet och kan sedan tidigare så kommer 
kunskapen att variera beroende på vem det är som lär sig och hur den
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nes omvärld ser ut. Marton och Booth beskriver vidare två olika for
mer av konstruktivism, individuell konstruktivism (i viss litteratur 
även benämnd radikal konstruktivism) och social konstruktivism. Den 
ovan beskrivna räknas till den radikala, eller individuella konstrukti-
vismen med bl.a. von Glasersfeld som företrädare. Den individuella 
konstruktivismen ligger nära kognitivism där det yttre som handlingar 
och beteenden är det som måste förklaras och det inre, de psykiska 
handlingarna, är det förklarande. Den andra formen av konstruktivism, 
den sociala konstruktivismen, fokuserar å sin sida inte på den indivi
duella personens tankar och kognitiva processer utan betraktar istället 
kunskap som något som accepteras eller skapas av en social grupp 
snarare än av den enskilda individen. Detta innebär att de sociala 
aspekterna hamnar i fokus. Dessa aspekter innefattar inte bara den 
sociala lärsituationen utan också det kulturella bagage som individen 
har med sig. 

Den sociala konstruktivismen ligger också nära den tradition som 
bygger på Vygotskijs idéer om barns potentiella utvecklingszoner. 
Dessa zoner anger vad barnet kan klara av att göra med hjälp av andra. 
Genom att imitera handlingar som går utanför de egna resurserna och 
införliva dessa i nya meningsfulla sammanhang kan barnet skapa nya 
kunskaper. Språket spelar också en stor roll eftersom barnet genom att 
samtala med den vuxne lär sig nya begrepp, begrepp som de sedan 
kan göra till sina egna genom att använda dem i nya sammanhang. 

Båda de ovan nämnda modellerna har en syn på lärande som utgår 
från ett individperspektiv där fokus ligger på kognition. Om man där
emot ser på "Mind as rhizome" flyttas fokus från individ till grupp och 
den sociala praktiken blir extra viktig. Lärandet blir då som Chaiklin 
och Lave (1993) uttrycker det beroende av situationen, alltså situerat. 
Situationen blir inte bara en bakgrund till, utan en integrerad del av 
kunskapen. De begrepp som den lärande använder och lär sig blir re
sultatet av deltagandet i en social aktivitet. Lärandet som studeras ut
ifrån ett sociokulturellt perspektiv involverar på så sätt både aktivitet, 
begrepp och kultur och kommer till uttryck som förändrat deltagande i 
en social praktik. 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
I granskningen av kommunikation och innehåll i de båda i avhand
lingen aktuella utbildningsmiljöerna utgår jag från ett sociokulturellt 
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perspektiv på lärande och mänskligt tänkande/handlande. Här hamnar 
fokus på hur individer och grupper tillägnar sig och u tnyttjar fysiska 
och kognitiva resurser för att ta till sig ny kunskap. Samspelet mellan 
individ och grupp är extra viktigt och därför blir gruppens betydelse 
för det individuella lärandet betydelsefullt. Man kan här se klara paral
leller med socialkonstruktivismen. Förespråkarna for det sociokultu-
rella perspektivet hänvisar till Vygotskij (1986), när de anser att indi
viden tillägnar sig ny kunskap genom att använda sig av olika verktyg. 
Dessa verktyg, artefakter, utgörs av både intellektuella och fysiska 
redskap vilka människan använder sig av när hon försöker att förstå 
och handla i sin omvärld. Ett viktigt intellektuellt verktyg är språket. 
Det är genom kommunikation och interaktion mellan människor som 
sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunika
tion som de förs vidare. Man kan säga att språket här bidrar till att 
skapa kunskap till skillnad från när kunskap överförs från en person 
till en annan då språket anses ge kunskap. 

För att lärandesituationen skall bli så gynnsam som möjligt krävs 
att den lärande både har möjlighet att via språket ta del av andras erfa
renheter och kunskaper och att själv använda språket till att konstruera 
sin egen kunskap. Kunskap är med andra ord inget som vi tar emot 
från någon som en gåva och sedan lagrar till ett tillfälle när vi lan 
tillämpa den. För att komma åt det lärande som pågår blir det lika vik
tigt att fokusera på lärandemiljön som på de individer som skall lära. 

Det innebär en förflyttning från att fokusera individerna till att beskriva och 
analysera praktiken som miljö för lärande, eftersom de aktiviteter som 
strukturerar praktiken utgör en del av lärandet (Carlgren, 1999, s 23). 

Säljö (2000) anser att om vi skall studera lärandet i ett sociokulturellt 
perspektiv, måste vi granska både utvecklingen och användandet av 
intellektuella och fysiska redskap samt hur människor utvecklat for
mer för samarbete i olika kollektiva verksamheter. 

Lärandet är centralt för all kulturell verksamhet. Genom att vi lär 
av våra erfarenheter och sedan för dessa lärdomar vidare kommer ock
så kulturen att förändras. I vår kultur är det skrivna ordet ett viktigt 
verktyg när det gäller att förmedla erfarenheter och erhålla kunskap 
om världen. Skriften är också central i den moderna informationstek
niken och bör ses som ett medierande redskap. Inom informationstek
niken finns en stor uppsättning tekniker för att skapa, sprida och an
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vända texter i olika situationer och för olika syften. Säljö anser vidare 
att skriften inte enbart bör uppfattas som ett kraftfullt redskap för 
kommunikation i begränsad mening. Genom skriften skapas nya krite
rier för kunskap, och till och med helt nya sätt att tänka och resonera. 
Att läsa, producera och använda skrift är alltså sociokulturella aktivi
teter som innebär att man använder sig av praktiska och intellektuella 
tekniker i sin kommunikation med andra. 

Den skriftliga kommunikationen är den klart dominerande kommu
nikationsformen i distansundervisning via datorkommunikation. Den 
moderna informationstekniken kräver av deltagarna att de inte bara 
skall kunna tillägna sig kunskap utifrån andras texter, utan att de också 
själva skall kunna uttrycka sig i skrift. De förväntas producera, i vissa 
fall ganska stora mängder, egen text. Att producera egen text är betyd
ligt mera krävande än att konsumera andras texter. Säljö påpekar vida
re att för de flesta grupper i samhället, lärare inräknade, är skrivandet 
fortfarande inget naturligt inslag i vardagslivet. Att studera på distans 
via datorkommunikation kräver med andra ord delvis andra färdighe
ter än att studera på traditionellt sätt via närundervisning. Dels måste 
man kunna behärska vissa fysiska redskap som t.ex. datorn dels måste 
man via skriften utveckla former för samarbete med medstudenterna. 

Datorkommunikation och skrivande 
Att lära sig kommunicera är att bli en sociokulturell varelse. Språket 
är inte endast ett flexibelt sätt att referera till omvärlden, utan det är 
också ett medium för att få människor att handla och att påverka sin 
uppfattning om världen. I språket finns viktiga delar av våra kunska
per och världsbilder til lgängliga. Att utvecklas och lära är därför en 
fråga om att förvärva språkliga redskap med vilka nya och hittills 
okända företeelser kan förstås på ett alltmer differentierat och nyanse
rat sätt. Genom språket, det talade och det skrivna, tillägnar sig indivi
den med andra ord ny kunskap. 

En vanlig uppfattning är att skriften är viktigare och överlägsen to-
let, trots att skriften historiskt sett är en relativt sen företeelse. \y-
gotskij (1978) menar att skriftligt språk skiljer sig från muntligt både 
vad gäller struktur och funktionssätt. Genom att skriva får man både 
struktur på sina tankar och ett avstånd till det man skrivit. Själva skri
vandet genererar tankar och idéer som man inte tidigare varit medve

49 



ten om att man hade. När man sedan granskar sin egen text foder det i 
sin tur nya tankar och reflexioner. 

Andra forskare som t.ex. Deborah Tannen (1982) menar däremot 
att mottagargruppen och kommunikationssituationen är viktigare än 
att det rör sig om muntliga eller skriftliga genrer. Hon anser att ling-
vistiska skillnader i större utsträckning varierar utifrån kontext och 
syfte än utifrån det faktum att det rör sig om tal eller skrift. 

Olga Dysthe (1995) framfor liknande synpunkter. Hon anser att 
muntligt och skriftligt språk ligger på en kontinuerlig skala där kon
text, syfte och sociala konventioner är viktigare för den form som 
språket får än huruvida det gäller tal eller skrift. Hon menar dock att 
man inte helt kan släta ut skillnaderna mellan tal och skrift. Man mås
te behärska talet innan man kan skriva. Dysthe ser talet som en första 
ordningens språkliga process och skrivandet som andra ordningens. 
Skrivandet kan användas fö r två olika syften, antingen för att beskriva 
en process eller för att presentera en produkt. När man vill tränga dju
pare in i en text och själv reflektera över och analysera det man läst 
använder man sig av det processinriktade skrivandet. Här är det inte 
formen och produkten som är det viktiga utan det som händer med 
skrivarens tankar när texten formuleras. 

Specialpedagogprogrammet var organiserat på ett sådant sätt att det 
skulle stimulera till ett processinriktat skrivande. Studenterna läste en 
text, skrev ner sina egna tankar och reflexioner kring det lästa och 
sände det till datorkonferensen. Där tog medstudenterna hand om tex
ten och reagerade på den med sina tankar som sedan skickades tillba
ka ännu en gång till konferensen för ytterligare synpunkter. Detta sätt 
att använda sig av den skrivna texten kan jämföras med Michail Bakh-
tins tankar om dialogens betydelse (Holquist, 1990). Bakhtin, som var 
språkfilosof och litteraturteoretiker, verkade i före detta Sovjetunio
nen. Han menade att 

En mä nniska definieras genom sitt förhållande till andra, och därför an
vänder människan inte språket för att i fö rsta hand ge uttryck åt sig själv 
utan för att kommunicera, befinna sig i en dialog (Dysthe, 1995, s 63). 

Dessa tankar om dialogens betydelse har gett upphov till de t som ofta 
kallas "dialogism". När Bakhtin beskriver dialogbegreppet utgår han 
ifrån det muntliga samtalet mellan två människor. För att man ska 
förstå en text och den i sin tur ska betyda något för läsaren måste man 
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gå textens budskap till mötes genom att på ett eller annat sätt reagera 
på den. Mening är alltså något som konstrueras och för att detta skall 
ske är dialogen viktig. Bakhtin menar att dialogen är som en "ideolo
gisk brygga" mellan talare och lyssnare, mellan skrivare och läsare. 

Dysthe (1995) visar på att det idag finns flera forskare som inspire
rats av Bakhtin, bl.a. Rommetveit och Lotman, som utvecklat vad de 
kallar "en dialogbaserad, sociokognitiv teori av språk och tanke". 
Dysthe (1999) anser vidare att en vanlig åsikt i den västerländska tra
ditionen är att det är individen som skapar mening, men både Bakhtin, 
Rommetveit och Lotman anser att mening skapas i interaktion och 
påverkas av den sociala kontext i vilket den uppstår. Dessa tanke
gångar stämmer väl med dem som förs fram i det sociokulturella per
spektivet på lärande. Dysthe menar att Lotman stödjer sig på både 
Bakhtin och Vygotskij när han utvidgar dualismbegreppet. Han talar 
om den "funktionella dualismen". Alla texter, både de verbala och de 
icke verbala, kan ha två funktioner. Den ena funktionen är fokuserad 
på att förmedla mening och den kallar Lotman "univokal", medan den 
andra funktionen inriktas på att generera ny mening och den benämns 
"dialogisk". Enligt både Bakhtin och Lotman är den vanliga kommu
nikationsmodellen som förutsätter ett enkelt och entydigt budskap som 
överförs från en sändare till en mottagare bara användbar när det gäll
er att beskriva en av de funktioner som texten kan ha, nämligen den 
univokala medan den är obrukbar när det gäller att beskriva den dialo
giska funktionen. Enligt Lotman fyller alla texter båda funktionerna 
men beroende på sitt sammanhang är den ena eller andra funktionen 
dominerande. 

En utvidgning av Bakhtins modell var den socialt interaktiva mo
dell för lärande och skrivande som växte fram i mitten av 1980-talet i 
USA. Martin Nystrand var här en viktig person (Dysthe 1995). 
Nystrand bygger sin teori på tankar från Vygotskij, Volosinov, Bakh
tin, Rommetveit och Halliday. Det som Nystrand kalla r "den socialt 
interaktiva inlärningsmodellen" bygger på konstruktivismen och be
gagnar Polanyis begrepp "personlig kunskap".18 

18 Begreppet "personlig kunskap" ä r hämtad fr ån Polanyi's bok Personal Knowledge (1958). 
Polanyi tar avstånd från att det finns en objektiv, opersonlig och universellt accepterad 
kunskap. All förståelse inbegriper ett personligt element, men utan att det gör kunskapen 
subjektiv. Polanyi använder ock så begreppet "tacit kiowledge", tyst kunskap, i samma 
bok. 
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Enligt L0kensgard Hoel (1995) är några av de mest centrala punkterna 
i den sociointeraktiva synen på skrivandet följande. Skrivning ses som 
en social handling där skrivaren kontinuerligt förhandlar med läsaren 
för att bli förstådd. Även om skrivaren sitter ensam när hon skriver så 
för hon hela tiden en dialog med läsaren. Utifrån detta synsätt inklude
ras även läsaren i processen. Nystrand (1986) menar att det är lika 
dumt att försöka förstå skriven kommunikation isolerad från läsning 
som att försöka förstå ett telefonsamtal där man bara har tillgång till 
ena delen av samtalet. Han anser, precis som Bakhtin, att meningen 
ligger i interaktionen mellan skrivaren och läsaren. En texts mening 
kan inte hittas i skrivarens intentioner, utan textens mening blir ip-
penbar först när den når läsaren och blir använd. Skrivarens intention, 
läsarens kognition och textens egenskaper realiserar tillsammans tex
tens mening. 
Ömsesidighetsprincipen är ytterligare ett kännetecken och den säger 
att: 

In any collaborative activity the participants orient their actions on certain 
standards which are taken for granted as rules of conduct by the social 
group to which they belong (Nystrand, 1986, s 48). 

Det innebär att när studenterna skriver ett svar på en medstudents text 
så har de med sig sina kunskaper om mottagaren och skriver på så sätt 
att de försöker tillfredsställa medstudenten. I sammanhang där delta
garna inte känner varandra blir det med andra ord svårare att skriva 
texter till varandra, eftersom man inte vet vad mottagaren förväntar 
sig av sändaren. 

Inom en och samma kultur arbetar deltagarna utifrån premisserna 
att de skall förstå varandra. Denna förväntan om ömsesidig förståelse 
är grundläggande för all kommunikation. Studenterna ställer frågor, 
ber om förklaringar lämnar utrymme så att samtalspartnern kan ta till 
orda osv. Denna förväntade balans i diskursen kallar Nystrand för 
kommunikativ balans och den är en förutsättning för samstämmighe
ten i diskursen. För denna balans är det viktigt a tt texten är tillräckligt 
tydlig och att läsaren känner att hon har behov av den. Ett av de 
grundläggande problemen när man skriver är att veta vilken del av 
skrivandet som måste utarbetas mera för att bli tillräckligt tydlig för 
läsaren. Vidare måste man ta hänsyn till i vilket sammanhang som 
texten skall användas och vilket socialt och kulturellt språk som är 

52 



lämpligt. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande ser man med andra 
ord den skrivna texten mera som en kommunikativ handling än som 
en logisk form. 

Vad utmärker datorkonferensspråket? 
Skiljer sig datorkonferensspråket från annat skrivet språk? Här menar 
Castells (1998) att olika forskare har olika uppfattningar. Enligt vissa 
analytiker har datorkommunikation, och då särskilt e-post, bidragit till 
det skrivna ordets revansch. Andra menar att mediets informella, 
spontana och anonyma karaktär bidragit till en ny form av "muntlig
het" vilket gör att datorkommunikationen blandar det skriftliga och 
det muntliga. Man skall emellertid inte bara göra en distinktion mellan 
skriftlig och muntlig kommunikation utan även mellan språk, som är 
ett system, och kommunikation, som är en mänsklig aktivitet som 
människor ägnar sig åt och där språk utgör en viktig komponent. 

Kan man studera den text och de meddelanden som produceras i en 
datorkonferens på samma sätt som övrig skriftlig text? Forskaren 
France Henri (1992) menar att det inte är självklart. Hon anser att da
torkonferenstexterna egentligen inte har mycket gemensamt med de 
skrivna texter som vi normalt kommer i kontakt med. I en skriven text 
har författaren i regel strukturen och innehållet klart på förhand medan 
meddelandena i en datorkonferens växer fram och utgör frukten av en 
kollektiv strävan. Man vet inte i förväg vad resultatet kommer att bli. 
Meddelandena följer inte heller på varandra i en kronologisk ordning, 
utan kommer från olika författare som vanligen inte kontaktar var
andra innan de skickar in sina inlägg. Samtidigt har vaije meddelande, 
vaije persons bidrag, sin egen betydelse och kan och bör därför också 
studeras för sig. På grund av dessa egenskaper hos texterna i datorkon
ferenserna kan man inte analysera dem på samma sätt som man analy
serar en konstruerad text där författaren har struktur och innehåll klart 
för sig på förhand. Deltagarnas bidrag måste därför ses både enskilt 
och i relation till de andra som deltar i processen. 

Man kan anta att den nya datorförmedlade kommunikationen19 yt
terligare kommer att stärka och förändra skriftspråkets ställning som 
kunskapsförmedlare. 

19 I engelsk littera tur benämnd CMC, Computer Mediated Communication. 
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Datorfbrmedlad kommunikation 
Castells (1998) menar att datorkommunikationen kommer att expan
dera i en nära framtid, och då särskilt inom utbildningssystemet. På så 
sätt kan stora delar av befolkningen inom den industrialiserade värl
den enkelt nå varandra. Datorkommunikationen som sådan kommer 
att förbli ett falt for den utbildade delen av befolkningen i de mest 
utvecklade länderna. Denna del som uppgår till tiotals miljoner kan 
globalt räknas som en elit. Av dessa användare utgör en minoritet de 
verkligt aktiva i mediet. En studie (Rafaeli och LaRose, 1993) av ame
rikanska användare av nätbaserade anslagstavlor som publicerades 
1993 visar att bara 18 procent av dem var aktiva vaije vecka, att anta
let samtal var i medeltal 50 per vecka och anslagstavla, att 38 procent 
av transaktionerna var uppdatering av systemet och att 66 procent av 
innehållet faktiskt ägnades åt datorrelaterade frågor. Den stora majori
teten som utnyttjade dessa anslagstavlor i USA var män i yngre me
delåldern med hög status som arbetade inom utbildning, försäljning 
eller teknik. 

Datorkommunikation startade som ett kommunikationsmedium för 
den bäst utbildade delen av befolkningen i de mest välmående länder
na. Castells tror däremot inte att den i framtiden enbart kommer att bli 
ett elitfenomen. Eftersom mediet gynnar en obehindrad kommunika
tion menar han att det är troligt att kvinnor och andra förtryckta grip
per i samhället kommer att uttrycka sig öppnare i skydd av det elek
troniska mediet, trots att kvinnorna idag totalt sett utgör en minoritet 
av användarna. Castells tycker inte det verkar som om den maktsym-
bolik som ligger i personlig direktkontakt ännu har funnit sitt språk i 
det nya kommunikationsmediet. På grund av dess historiskt nya la-
raktär och den relativa maktökningen för traditionellt svaga grupper 
som kvinnor, skulle det här kunna finnas möjlighet att vända på det 
traditionella maktspelet i kommunikationsprocessen. 

Herring (1996) som undersökt kvinnors sätt att uttrycka sig när de 
kommunicerar på Internet har en annan uppfattning än Castells. Hon 
menar att det finns en alldeles för idealistisk syn på att arbete via da
tornätet skulle neutralisera könsskillnader och andra statusrelaterade 
skillnader och göra det mera öppet för de grupper som traditionellt 
varit underrepresenterade. Hon ifrågasätter att mediet kan göra med
delanden anonyma och fria från fysiska bindningar vad gäller avsän-
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dårens kön, ålder, ras osv. Herring anser att könsskillnader reproduce
ras eller till och med förstärks på nätet och att kvinnors och mäns sätt 
att uttrycka sig i text är olika. Männens texter är oftast långa, de svarar 
på de flesta frågorna punkt för punkt och kopierar den längsta texterna 
från föregående inlägg. De har också de längsta signaturfilerna och 
tar upp mest plats på nätet. I männens texter hittar man inbyggda mot
sättningar där de sätter sig över avsändaren. Kvinnornas inlägg där
emot är mera stödjande och uppskattande och de efterfrågar hjälpsam
het och stöd i sina inlägg. Dessa skillnader gäller män och kvinnor 
som grupper och inte som individer. Att kvinnor och män uttrycker 
sig olika kan bero på att de har olika uppfattningar om vad som är 
artigt eller hövligt när det gäller nätkommunikation, tror Herring. 

En annan skillnad mellan könen som McConnell (1994) funnit är 
att kvinnor och män använder olika sätt att uttrycka sig när d e samar
betar via datorkommunikation på nätet. Eftersom allt lärande på nätet 
är ord och språk, är det viktigt att vi känner till hur män och kvinnor 
använder språket och vad som ligger bakom deras olika sätt att hante
ra det. Man säger ofta att datorkonferenser tillåter en större dynamik i 
deltagandet än vad de fysiska mötena gör. När man kommunicerar i 
datorkonferensen behöver man inte vänta på sin tur eftersom dator
konferensen t illåter att flera samtal pågår samtidigt och man inte be
höver vara rädd for att avbryta varandra. Man har också möjlighet att, 
när man vill, byta samtalsämne. Hur påverkar detta jämställdheten i 
talutrymme mellan kvinnor och män? Om man tittar på antalet medde
landen så visar flera undersökningar att kvinnor skriver oftare än män 
och de "chattar" också mer än vad män gör. Däremot gör män längre 
inlägg, dvs. de säger mer eller talar längre. Kvinnor upplever ofta att 
mäns inlägg har ett högre intellektuellt värde. Det informella pratandet 
som kvinnor ägnar sig mera åt, är emellertid inte utan värde. Det är 
ofta när studenter tillåts att tala fritt, som lärandet i grupperna sker. 
McConnell fann att kvinnor tog till orda oftare att de talade mer om 
människor än om saker medan männens mönster var det motsatta 

Kommunikationen via datorer sker mest på arbetet eller i arbetsre-
laterade situationer. Det Castells (1998) frågar sig är om relationen till 
datorn är nog för att binda samman arbete, hem och underhållning till 
samma symbolhanterande system eller om det är tvärtom så att sam
manhanget bestämmer hur mediet uppfattas och används? Gurstein 
(1990) anser att även om människor som använder datorn hemma för 
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distansarbete, gillar självständigheten i hanteringen av tid och rum, 
ogillar de bristen på klar åtskillnad mellan arbete och fritid, familj och 
affärer, personlighet och funktion. 

Vuxenlärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Kvinnorna i de båda utbildningsmiljöerna är alla vuxenstuderande. 
Idag finns det betydande kunskap om vuxenlärande generellt. Att lära 
nytt innefattar en förmåga att använda tidigare erfarenheter i andra 
sammanhang än där de gjordes. Aronsson och Kilbom (1996) pekar 
på att om lärandet skall vara effektivt för den vuxne bör det nya stoffet 
presenteras på sådant sätt att hon/han kan bygga vidare på tidigare 
kunskaper. Trots att kunskapen är kontextbunden menar man inom det 
sociokulturella perspektivet att inte allt lärs in från böljan i vaije ny 
situation som man ställs inför. Exempelvis Cole (1996) anser att vi 
konstruerar schemata som i viss mån är överförbara mellan olika si
tuationer. För att ett lärande skall vara möjligt bör det emellertid till
skapas tillräckligt med tid, eftersom lärandet ofta går långsammare för 
vuxna än vad det gör för barn. Detta beror inte på att den vuxne har 
svårare att lära utan att hon/han är mera rationell och ifrågasättande 
och därför inte okritiskt tar till sig allt som sägs eller skrivs. Det tar 
också tid att placera in den nya kunskapen i de redan existerande kun
skapsstrukturerna. Extra lång tid tar det, menar Liew (1996), om den 
nya kunskapen står i motsats till tidigare kunskap eftersom det kräver 
förändringar av de tankemönster som personen har och att de tidigare 
inlärda associationsmönstren i hjärnan måste brytas. 

Kunskap är också kontextbunden och den vuxne måste kunna se 
mening och sammanhang i det hon/han skall lära sig (Vygotskij, 
1981). Enligt Their (1994) är det som vuxen svårt att skaffa sig moti
vation att lära sig något som känns meningslöst, och utan motivation 
försvåras lärandet. Den lärande måste därför själv förstå och inse vil
ken kunskap som behövs och varför. Det är således inte läraren som 
skall motivera den lärande utan vaije människa har en naturlig driv
kraft att lära nytt. Det hänger ihop med människans grundläggande 
behov att kontrollera och klara av de situationer hon hamnar i. När 
denna drivkraft att lära nytt hämmas av omständigheter i den lärandes 
liv, behöver hon/han få relevant stöd för att återfå den naturliga ny
fikenheten, ett stöd som kan fas av medstuderande. Ofta är det en frå
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ga om att få den lärande att inse att hon faktiskt har förmåga, det vill 
säga tillräcklig intellektuell kapacitet för att lära nytt. 

Vuxna eftersträvar också helheter och en konkretisering av sin lär
situation. Helhet och sammanhang ger möjligheter att utnyttja den 
vuxnas logiska förmåga att tänka i tankekedjor och uppfatta orsak och 
verkan. Eftersom vi gör våra erfarenheter tillsammans med andra får 
vi hjälp att förstå hur världen fungerar och skall förstås. För detta be
hövs en återkoppling från omgivningen på de tankar som lärandet 
väcker, med andra ord utiymme för reflexion och dialog. 

Ytterligare en grundprincip som Hård af Segerstad; Klasson och 
Tibelius (1996) lyfter fram är att den lärande behöver vara delaktig i 
uppgiften att bygga upp kunskap. Studier är mest effektiva när den 
lärande kan fatta egna beslut om vad hon/han skall lära och hur hen
nes/hans lärande skall ske. 
I detta kapitel har jag beskrivit de teoretiska utgångspunkter som jag 
bedömer att mi n studie bör relateras till. Beskrivningen av kvinnornas 
väg till fortbildning, deras livssituation, skäl för fortbildning, förvänt
ningar och farhågor kommer att relateras till de könsteoretiska per
spektiven. Det sociokulturella lärandeperspektivet ser jag som ett an
vändbart redskap för att analysera den kommunikation och det lärande 
som sker i de båda utbildningsmiljöerna. Det sociokulturella perspek
tivet betonar språkets betydelse som ett medierande redskap. I di
stansutbildning via datorkommunikation utgörs huvuddelen av kom
munikationen av skriftl iga meddelanden. Det blir därför också viktigt 
att granska det datorstödda skrivandets betydelse för kvinnornas 
lärande. 
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4. Metod och genomförande 

Det empiriska materialet till denna avhandling är hämtat från två "pe
dagogiska miljöer": Specialpedagogprogrammet, 60 poäng, och Nät
verket för speciallärare/specialpedagoger. 

Den första undersökningsgruppen, Specialpedagogprogrammet, 60 
poäng, med inriktning mot komplicerad inlärning bestod av 30 kvin
nor och en man. Denna grupp deltog i utbildningen under läsåret 1997 
- 1998.1 fortsättningen benämns gruppen Specialpedagogprogrammet. 
Under studietiden var studenterna indelade i fem studiegrupper om ca 
sex deltagare per grupp. Tanken med studiegrupperna var att studen
terna skulle ta del av varandras erfarenheter och insändningsuppgifter 
men även ge varandra feedback på inlägg samt diskutera de frågeställ
ningar som aktualiserades efter hand. Studiegrupperna var i stort sett 
intakta under utbildningen. Under vissa delkurser förväntades de även 
att samarbeta i olika former av grupparbeten. Förutom den elektronis
ka kontakten via datorkonferensen FirstClass träffades deltagarna på 
campus ungefär var femte vecka under tre till fyra dagar. Under när-
träffarna avslutades en delkurs och nästa introducerades. 

Den andra undersökningsgruppen bestod av yrkesverksamma spe
cialpedagoger och speciallärare som under kalenderåret 1998 deltog i 
ett datornätverk för nämnda kategorier. I fortsättningen benämns den
na grupp Nätverket. Vid starten i februari 1998 bestod gruppen av 
124 speciallärare/specialpedagoger, varav 119 var kvinnor. Innehållet 
i Nätverket styrdes helt av deltagarnas egna behov och intressen. Del
tagarna träffades på universitetet vid tre tillfällen under projektåret, 
fredag eftermiddag till lördag eftermiddag, och däremellan kommuni
cerade de med varandra via datorkonferensen FirstClass. Sju grupper 
sammansatta utifrån deltagarnas äm nesintresse bildades vid den första 
närträffen. 

Det som förenade de båda grupperna var att datorkommunikationen 
syftade till kompetensutveckling inom ämnesområdet specialpedago
gik, att merparten av deltagarna var kvinnliga lärare samt att kommu
nikationen skedde via datorkonferenssystemet FirstClass. Den största 
skillnaden mellan grupperna hade med de båda utbildningsmiljöernas 
organisation att göra. De som deltog i Specialpedagogprogrammet 
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följde en lärarledd universitetsutbildning med central utbildningsplan 
medan Nätverket helt saknade central styrning och innehållet forma
des av deltagarna själva. Att vara deltagare i Nätverket gav inget ut
bildningsbevis eller några högskolepoäng till skillnad från Specialpe-
dagogprogrammet som ledde till en yrkesutbildning. 

De olika datainsamlingsmetoderna 
Insamlingen av det empiriska materialet har skett med hjälp av tre 
olika datainsamlingsmetoder, enkäter, intervjuer samt en granskning 
och analys av deltagarnas datorkommunikation i respektive utbild
ningsmiljö. 

Tabell 4:1 Undersökningens uppläggning 

År Specialpedagogprogrammet Antal 
delt 

Nätverket Antal 
delt. 

1997 Enkät 1, vid kursstart 31 
Enkät 2 efter 10 veckor 31 
Granskning av kommunikation 
i konferensen 

1998 Intervju 1 8 Enkät 1, träff 1 78 
Intervju 2 8 Enkät 2, passiva delt. 29 
Enkät 3, vid kursslut 29 Enkät 3, träff 2 40 
Granskning av kommunikation Granskning av kom
i konferensen munikation i konfe

rensen 

1999 Intervju 1 8 
Telefonintervju, pas 8 
siva delt 

Enkäter 
Den första delen av materialinsamlingen omfattade sex enkätunder
sökningar av vilka tre riktades till deltagarna i Specialpedagogpro-
grammet och tre till deltagarna i Nätverket. 

Under höstterminen 1997 genomfördes två enkätundersökningar 
bland de 31 deltagarna i Specialpedagogprogrammet. Den första enkä
ten (bilaga 1) delades ut av mig under den första kursträffen och ifyll 
des i samband med det första ordinarie undervisningstillfället. Enkäten 
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syftade till att ge en bild av studerandegruppens bakgrund, erfarenhe
ter av distansstudier och datoranvändning samt förväntningar och far
hågor inför den kommande utbildningen. Vaije enkät kodades och 
samlades sedan in. Inget bortfall förekom. Efter den första tio
poängskursen delades enkät nummer två ut (bilaga 2). Den syftade till 
att fånga upp deltagarnas tidigaste uppfattningar av att fortbilda sig på 
distans med hjälp av datorkommunikation. Den skulle också ge en 
bild av hur konferenssystemet fungerade när det gällde att kommuni
cera med andra kursdeltagare och lärare. Uppföljningen visade i vad 
mån deltagarnas förväntningar på sättet att studera ändrades efter det 
att de hade prövat den aktuella distansmetodiken. Ytterligare ett syfte 
med de två första enkäterna var att utgöra en grund för urval av de åtta 
kvinnor som senare skulle intervjuas. 

I samband med kursavslutningen i januari 1999 gjordes så den tred
je och sista enkätundersökningen i gruppen. Under utbildningens gång 
hade tre deltagare slutat och en ny tillkommit. Sex deltagare fanns inte 
med vid det tillfälle när enkäten distribuerades. Fem av dessa fyllde i 
enkäten vid senare tillfälle medan den sjätte enkäten trots påminnelse 
inte kom tillbaka. Enkäten kom således att besvaras av 29 deltagare, 
28 kvinnor och en man. Endast kvinnornas enkäter bearbetades. Syftet 
var här att undersöka gruppens inställning till att studera på distans 
med datorstöd och att se om denna inställning hade förändrats under 
de tre terminer som utbildningen hade pågått. Distribueringen av d en
na enkät och dess uppbyggnad liknade de två föregående (bilaga 3). 

Även Nätverkets deltagare besvarade enkäter vid tre tillfällen. Här 
var syftet att få en bild av speciallärarnas och specialpedagogernas 
skäl för att delta i Nätverket. Jag var också intresserad av att veta hur 
deltagarna upplevde Nätverket som miljö för fortbildning. Vid Nät
verkets start i februari 1998 hade 124 speciallärare/specialpedagoger 
anmält sitt intresse för att delta. Av dessa var 119 kvinnor. Vid den 
första träffen i Umeå deltog emellertid endast 83 personer. Två av 
dessa deltagare var män. En kortfattad enkät delades ut vid träffen där 
deltagarna (bilaga 5) redovisade sina förväntningar och under vilka 
förutsättningar de gick med i Nätverket. Deltagandet i Nätverket 
skedde på fritid. Träffarna i Umeå genomfördes från fredag eftermid
dag till lördag eftermiddag. Detta kan vara en anledning till att bortfal
let vid den första närträffen blev relativt stort. Det fanns inte heller 
något krav att komma till träffarna för att sedan delta i kompetensut
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veckling via nätet. På grund av denna frihet blev det ingen kontinuitet 
vad gällde deltagandet i träffarna. En minoritet av deltagare återkom 
till samtliga träffar, 24 personer, medan de flesta aldrig kom till träf
farna på universitetet eller bara deltog en gång. Det gick av den an
ledningen inte att följa hela gruppens förväntningar och se hur dessa 
förändrades över tid. För att fa en uppfattning om orsaken till att ca 
hälften av dem som hade visat intresse att ingå i Nätverket och även 
aktivt anmält sig, fortfarande efter en termin inte kopplat upp sig mot 
konferensen skickades enkät nummer två (bilaga 6) med post till dessa 
personer. Sammanlagt rörde det sig om 63 personer. Svarsfrekvensen 
var här låg. Trots att jag skickat med frankerade svarskuvert fick jag 
endast tillbaka 29 ifyllda enkäter. För drygt hälften av de anmälda som 
inte kom att delta vet jag med andra ord inte vad orsaken till detta var. 
Den tredje enkäten (bilaga 7) besvarades av de 40 personer, samtliga 
kvinnor, som deltog i träff nummer två i september 1998. Syftet var 
att få en uppfattning om hur gruppen efter drygt en termin ansåg att 
fortbildning via nätverk fungerade. 

Intervjuer 
Den andra delen av studien genomfördes under tiden 1998 - 1999. 
Sexton kvinnor intervjuades, åtta från respektive pedagogiska miljö. 
De åtta kvinnorna som studerade på Specialpedagogprogrammet in
tervjuades två gånger vardera, en gång i mitten och en gång i slutet av 
utbildningen, medan de åtta deltagarna i Nätverket intervjuades en 
gång efter ett års deltagande, alltså i slutet av projektet. Intervjuerna 
syftade till att lyfta fram den enskilda kvinnans livssituation för och på 
så sätt öka förståelsen för hennes upplevelser av och hennes inställ
ning till fortbildning på distans med hjälp av datorkommunikation. 
Via telefon intervjuade jag också åtta kvinnor som anmält sig till Nät
verket men sedan inte kopplade upp sig mot konferensen och alltså 
inte kom att delta i kommunikationen. Detta för att få en uppfattning 
om vad som låg bakom att de trots intentionen att vara med aldrig 
deltog. 

Urval av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersonerna styrdes av syftet med undersökningen, 
nämligen att erhålla fördjupad kunskap och förståelse för hur kvinnli
ga lärare kan uppleva fortbildning på distans via datorkommunikation. 
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Jag ville också se om erfarenheterna skilde sig åt mellan deltagarna i 
de båda utbildningsmiljöerna. 

Följande urvalskriterier användes för att få en så bred bild av stude
randegruppen som möjligt: För det första skulle kvinnorna vara bosat
ta utanför utbildningsorten. Jag var intresserad att undersöka hur kvin
nor i framförallt glesbygd såg på möjligheten att skaffa sig fortbild
ning. Ett andra kriterium var att deltagarna skulle arbeta i olika skol
former. För det tredje ville jag inkludera både deltagare som ansåg sig 
vana att arbeta med datorer och sådana som inte menade sig ha någon 
sådan tidigare erfarenhet. Samma urvalskriterier gällde för båda grup
perna. Goetz ochLaCompte (1984) kallar detta för ett kriterierelaterat 
urval. Man kan också säga att jag gjorde ett "målinriktat urval" utifrån 
ett antal kriterier (Chein 1981). 

Båda grupperna hade stark koppling till min egen institution. I hälf
ten av de kurser som ingår i Specialpedagogprogrammet har BUSV-
institutionen kursansvar och Nätverket organiserades och drevs också 
från denna institution. Jag var emellertid inte delaktig i undervisning
en på Specialpedagogprogrammet. Den enda kontakt som jag hade 
med gruppen var när jag presenterade enkäterna och gjorde intervju
erna. 

Min roll i Nätverket var emellertid något mer komplicerad. Som 
projektledare för Nätverket fick jag där en central roll. Tillsammans 
med två kollegor vid BUSV-institutionen ansvarade jag för administ
rationen, träffarna på campus och var med och skapade den tekniska 
plattform som sedan användes. Däremot deltog varken jag eller mina 
kollegor i formandet av Nätverkets innehåll. Vi fanns inte heller med i 
de följande diskussionerna i konferensen. 

Att jag valde att studera grupper som hade nära relation till min 
egen institution kan se s både som en styrka och en brist. Vid intervju
er bör hänsyn tas till om intervjuaren är en främling eller bekant med 
den som skall intervjuas. Flera forskare talar om vikten av att ha en 
nära relation innan intervjun startar medan andra åter menar att det 
kan vara en begränsning.20 Beroende på vilka frågor som skall av
handlas kan ett nära förhållande till den intervjuade upplevs som en 
tillgång eller ett hinder. När det, som i detta fall, gällde att fånga den 

20 Intervjun som metod belyses i en mängd litteratur bl.a. Goetz och LaCompte (1984); Patton 
(1988); Davies och Esseveld (1989); Reinharz (1992); Lantz (1993); Kvale (1997). 
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enskilda kvinnans upplevelser av den aktuella utbildningsmiljön såg 
jag det som en tillgång. 

Tabell 4:2. Intervjupersonerna 

Namn Ålder Yrke Barn Avstånd Da
tili Umu torva-

na 
Specialpedagogprogrammet 

Ulla 49 Gy.lärare 2 vuxna 30 km låg 
Anna 30 Musiklärare 3 förskolebarn 210 km hög 
Berit 52 Lågstadielär 1 sk olbarn 600 km hög 
Gun 47 Lågstadielär 3 skolbarn 100 km hög 
Greta 40 Grundskoll 2 skolbarn 360 km hög 
Anita 53 Mellanstadielär 1 sk olbarn 235 km hög 
Doris 47 Lågstadielär 3 (2 vuxna) 150 km hög 
Lisa 40 Förskollärare 4 skolbarn 230 km låg 
Nätverket 

Iris 37 Gymnasielär 3, 9-3 år 150 km hög 
Asta 51 Mellanstadielär 1 sk olbarn 60 km låg 
Ingrid 44 Förskollärare 4, 22 - 7 år 340 km hög 
Mona 48 Idrottslärare 2 vuxna 490 km hög 
Eva 53 Gymnasielär 2 vuxna 620 km låg 
Maria 49 Förskollärare 3 (2 vuxna) 120 km låg 
Maj 49 Mellanstadieär 2 tonåringar 200 km hög 
Elin 52 Mellanstadieär 3 (2 vuxna) 420 km hög 

Intervjuernas karaktär 

Den typ av intervjuer som genomfördes hade formen av öppna inter
vjuer. Kännetecknande för dessa intervjuer är enligt Lantz (1993) att 
de frågor som intervjuaren söker svar på handlar om individens upple
velser av ett fenomens kvaliteter och betydelser. Jag var intresserad av 
att få kunskap om vilken kvalitet deltagarna kopplade t ill fenomenet 
kompetensutveckling på distans via datorkommunikation och vad de 
ansåg denna form av utbildning betydde för dem som deltagare. 

Underlaget till intervjuerna utgjordes av ett halvstrukturerat fråge
formulär 21 (se bilaga 4 och 8). 

21 Vid telefonintervjuerna användes däremot ett strukturerat frågeformulär, se bilaga 9. 
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Alla kvinnor intervjuades enskilt av mig. Varje samtal bandades och 
varade mellan 45 - 50 minuter. Programstudenterna intervjuades vid 
två tillfällen i samband med de ordinarie närträffarna på universitetet. 
Första intervjun skedde efter halva utbildningen och den andra inter
vjun i samband med den sista kursträffen. Nätverksdeltagarna inter
vjuades en gång. Fyra av nätverksdeltagarna intervjuades i samband 
med den sista nätverksträffen. De övriga kvinnorna besöktes på deras 
respektive hemorter eftersom de ej deltog i träffen.22 

Intervjuer ur ett feministiskt perspektiv 
Mitt sätt at t arrangera intervjusituationen och sedan genomfora inter
vjuerna skedde utifrån ett feministiskt perspektiv. Öppna frågor max
imerar beskrivningarna från deltagarna och ger forskaren en informa
tion som tillåter att skillnader mellan intervjupersonerna kommer 
fram. Detta sätt att intervjua ger också forskaren tillgång till intervju
personernas idéer, tankar och minnen beskrivna med deras egna ord. 
Detta menar Reinharz (1992) är särskilt viktigt när man studerar kvin
nor eftersom man tidigare under lång tid har ignorerat kvinnors åsikter 
eller låtit män tala i kvinnors ställe. Eftersom jag undvek standardise
rade frågor blev det förhoppningsvis forskningsfrågorna sedda från 
kvinnornas perspektiv och inte metoden som ledde samtalet framåt. 

För att en kvinna skall bli rätt förstådd i en intervjusituation kan det 
vara nödvändigt för henne att också bli intervjuad av en kvinna anser 
Dale Spender (1981). Sådana situationer menar hon skapar kvinna-till
kvinna prat vilket skiljer sig från samtal i grupper med män och kvin
nor. Kvinnliga forskare som intervjuar kvinnor ställer frågor och dis
kuterar på ett annat sätt än vad män gör. Som kvinna lyssnar man med 
omsorg och försiktighet och tillåter på så sätt andra kvinnor att it-
veckla sina idéer, att konstruera mening och använda ord som säger 
vad de menar. Spender menar att på det sättet kommer forskaren å t 
flera nyanser och är mer koncentrerad på att förstå den intervjuade än 
att enbart få sina frågor besvarade. 

Catherine Riessman som citeras i Reinharz (1992) är inne på lik
nande tankegångar som Spender men menar att kvinnor också måste 
dela det kulturella mönstret för att förstå varandra helt, och då räcker 
inte kön fullt ut. Man bör så långt det är möjligt sträva efter en balans 

22 Tre intervjuades på sin arbetsplats medan en intervju skedde på stadens bibliotek. 
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mellan närhet och distans. När det gäller den aktuella undersökningen 
var jag redan bekant med båda utbildningsmiljöerna, både med deras 
uppläggning och innehåll, samtidigt som jag väl kände till den studie
kultur som kvinnorna befann sig i. Som intervjuare och forskare såg 
jag mig själv som mellanting mellan främling och bekant med de in
tervjuade, och jag menar att denna ställning var till fördel i intervjusi
tuationen. Jag hade lätt att förstå deltagarna och ställa relevanta frågor, 
samtidigt som jag kunde undvika risken att få svar färgade av t.ex. 
beroendeförhållandet mellan student och lärare. Genom att identifiera 
de övergripande frågeområdena gavs kvinnorna tillfälle att avgöra 
vilka fågor som de ville koncentrera sig på och hur mycket de vill 
prata om varje fråga. Härigenom kom olika kvinnor att fokusera på 
olika frågeområden. Sammantaget skapade detta en bred bild av kvin
nornas upplevelser av den aktuella utbildningssituationen. Som femi-
nistisk forskare försökte jag se vaije kvinna som en unik individ och 
inte som ett av många intervjuoffer. 

Jag försökte också visa de intervjuade respekt genom att ge dem 
tillräckligt utrymme att uttrycka sina tankar och känslor. Jag strävade 
efter att skapa ett subjekt - subjekt förhållande och att intervjuerna 
skulle bli det som Davies och Esseveld (1989) kallar "solidariska in
tervjuer". Med det menar de att man strävar efter att få en balans mel
lan intervjuaren och intervjupersonen så att inte intervjuaren får ett 
övertag och manipulerar respondenten. Oakley (1981) är inne på lik
nande tankegångar när hon förespråkar "icke-hieriarkiska intervjuer". 
Hon menar att intervjuaren måste vara öppen och även kunna svara på 
frågor utan att för den skull påverka respondenten på ett negativt sätt. 
Intervjurollen har enligt Oakley genomgått en förändring: 

Note that the formation of the interviewer role has changed dramatically 
from being a data-collecting instrument for researchers to being a data-
collecting instrument for those whose lives are being researched (Oakley, 
1981, s 49). 

Vid intervjutillfällena har de ovan refererade tankegångarna varit 
styrande för mig. Som exempel kan nämnas att jag vid en intervju 
stängde jag av bandspelaren under ca tio minuter när respondenten 
berättade om sjukdom i familjen. Denna händelse hade påverkat kvin
nan mycket och den var inte oviktig för hur hennes upplevelse av del
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tagande i utbildningsmiljön blev, men med hänsyn till kvinnan valde 
jag i samråd med henne att ändå stänga av bandspelaren. 

Att skapa en intervjusituation där jag inte hade övertaget var svårt 
och det lyckades jag inte med fullt ut. Som intervjuare var det trots allt 
jag som styrde intervjun framåt samtidigt som jag vid flera tillfällen 
fick anledning att svara på direkta fr ågor som hade med specialpeda-
gogrollen, utbildningen till specialpedagog eller min syn på att studera 
som vuxen att göra. Här försökte jag att bara svara helt kort för att så 
lite som möjligt styra deltagarna i deras syn på den aktuella frågan. 

Granskning av kommunikationen i datorkonferenserna. 
Den kommunikation som förekom i de båda utbildningsmiljöerna stu
derades också. För att få en uppfattning om gruppens betydelse för 
den enskilde deltagarens lärande ville jag studera interaktionen mellan 
deltagarna i respektive konferens. Min ambition var vidare att komma 
åt kvaliteten på det lärande som för ekom i respektive miljö och analy
sera eventuella skillnader mellan de båda utbildningsmiljöerna. Hur 
granskningen och analysen genomfördes redovisas grundligt i kapitel 
fem. 

Deltagarna i Specialpedagogprogrammet var indelade i fem studie
grupper om i genomsnitt sex deltagare. Under utbildningens tre termi
ner förekom en livlig kommunikation i datorkonferensen och sam
manlagt producerades flera tusen sidor text av de 31 deltagarna. Den 
stora textmassan gjorde det omöjligt för mig att studera all korrespon
dens. Jag gjorde därför även här ett urval och valde att granska den 
kommunikation som de åtta intervjuade kvinnorna deltog i. Dessa 
deltagare fanns spridda i fyra av de fem studiegrupperna, i grupp två 
till fem. 

Nätverket bestod under första terminen av sju grupper sammansatta 
utifrån deltagarnas ämnesintressen. Under den andra terminen splittra
des grupperna och Nätverket fick en något annorlunda organisation.23 

Jag valde även här att koncentrera mig på kommunikationen som de 
åtta intervjuade kvinnorna medverkade i. 

23 Se vidare kapitel sju . 
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Kort om typen av data 
De data som använts har bestått av skriftliga utsagor i form av enkäter, 
muntliga utsagor i form av intervjuer och skriftlig kommunikation i de 
båda datorkonferenserna. 

Enkäterna riktade till studerande på specialpedagogprogrammet har 
bidragit med information om kvinnornas livsvillkor, deras skäl för
väntningar och farhågor inför fortbildningsinsatsen, samt deras upple
velser av att studera på distans med hjälp av datorkommunikation och 
deras datorvana. Enkäterna riktade till Nätverksdeltagarna har bidragit 
med deltagarnas skäl att delta, deras förväntningar och datorvana. Via 
enkäter har också information hämtats från icke aktiva medlemmar, 
deras förväntningar, deras ambitioner att vara med och vad de menade 
att en bristande aktiviteten berodde på. 

Genom intervjuer med åtta kvinnor från respektive utbildningsmil
jö har jag erhållit en bild om deras väg till läraryrket och i vilken livs
situation som de befann sig när de påbörjade respektive fortbildnings
insats. Intervjuerna har vidare fördjupat min kunskap om kvinnornas 
egna upplevelser och inställning till fortbildning med datorkommuni
kation. Vidare har intervjuerna gett en bild av hur kvinnorna upplevde 
de båda utbildningsmiljöerna som arena för lärande, en bild som var 
svår att teckna enbart genom att studera den skriftliga datorkommuni
kationen. 

Med hjälp av analys av den skriftliga datorkommunikationen i de 
båda utbildningsmiljöerna har slutligen olika aspekter på kommunika
tion och lärande granskats. Kommunikationen har analyserats utifrån 
aktivitet, inläggens innehåll samt den interaktion och det perspektivta
gande i kommunikationen som visade sig. 

I kapitel fem ges en närmare beskrivning av hur det empiriska ma
terialet har analyserats allt i syfte att beskriva och förstå kvinnornas 
upplevelse av de båda utbildningsmiljöerna som arena för fortbild
ning. 
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5. Analys av det empiriska materialet 

I detta kapitel redogör jag kortfattat för hur enkäter och intervjuer be
arbetades för att sedan mera utförligt beskriva hur modellen för analys 
av datorkommunikationen skapades. 

Analys av enkäter 
De flesta enkätfrågorna som ställdes var öppna frågor. Enkätfrågor 
kan fungera nästan som intervjufrågor och ge mycken information. 
När man använder sig av öppna enkätfrågor är risken mindre att man 
glömt något tänkbart alternativ eller att den svarande känner sig styrd i 
en viss riktning. Som Trost (1994) påpekar finns det emellertid många 
problem när det gäller att bearbeta denna typ av enkäter. Det är vanli
gen mycket tidsödande, svaren kan vara omfattande och handstilen 
kan stundtals vara svår att tyda. Ibland innehåller svaren mycket mer 
än det som frågan gäller, andra gånger bara enstaka ord som kan vara 
svåra att förstå innebörden av. Det är också svårt att veta hur ärliga 
respondenterna varit i sina svar. Det är heller inte ovanligt att den sva
rande helt enkelt hoppar över de öppna frågorna och inte skriver något 
alls, kanske därför att hon eller han är ovan att uttrycka sig i skrift. 

Eftersom mina undersökningsgrupper var relativt små bedömde jag 
att fördelarna att använda öppna frågor övervägde nackdelarna. Jag 
kunde också personligen introducera enkäterna i grupperna och då 
påpeka vikten av att fa så ärliga svar som möjligt från den enskilda 
deltagaren. Detta förfarande fungerade väl. Alla deltagare besvarade 
de öppna frågorna och de allra flesta motiverade även sina svar. På 
detta sätt kom enkäterna att ge mycket information, mer än jag hade 
hoppats på. Enkäterna har bearbetats kvalitativt. Först sammanställ
des svaren på respektive fråga för att sedan efter upprepade genomläs
ningar klassificeras i lämpliga klasser. Den information som enkätsva
ren gav har nästan uteslutande redovisats i form av text, i förekom
mande fall med hjälp av belysande citat. De frågor som inte visade sig 
relevanta utifrån undersökningens syfte har däremot inte redovisats. 
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Analys av intervjuer 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant så när som vid några avsnitt när re-
spondenten kom in på aspekter som jag bedömde inte var relevanta för 
undersökningen. Vid e tt tillfälle strejkade bandspelaren. Denna inter
vju sammanfattade jag omgående utifrån frågeställningarna och skick
ade sammanfattningen nästa dag till kvinnan för feed-back. Respon-
denten läste igenom och godkände med några små korrigeringar min 
sammanfattning. Även informationen från denna intervju har därför 
använts i analysen. 

Intervjuerna har bearbetats med hjälp av upprepade genomlyss-
ningar och läsningar av bandutskriften. De citat från intervjuerna som 
valts ligger mycket nära den ursprungliga utskriften och har valts för 
att belysa kvinnornas åsikter och åskådliggöra de presenterade resulta
ten. Jag har emellertid tagit bort upprepningar och uppenbara felsäg-
ningar som kanske förvirrar mer än vad det tillför citatet. Ibland har 
också citaten koncentrerats. Detta sätt att bearbeta citaten har stöd av 
Steinar Kvale (1997). Han menar att detta är viktigt för att ge ett al l
mänt intryck av intervjupersonens åsikter. 

Utformandet av en analysmodell för datorkommunika
tion 
För att studera det lärande som sker i de båda utbildningsmiljöerna 
granskade jag den skriftliga kommunikationen i datorkonferenserna. 
Det finns flera olika sätt att analysera denna kommunikation. Hur man 
går tillväga beror dels på vilken pedagogisk grundsyn man har, dels på 
vilka frågor man söker få besvarade. Tre dika analysverktyg har här 
prövats för att skapa en modell som på bästa sätt kan hjälpa mig att 
beskriva kommunikationen och lyfta fram det lärande som sker i re
spektive utbildningsmiljö. Eftersom jag förespråkar ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande har jag valt a tt pröva tre modeller som samtliga 
lyfter fram interaktionen i kommunikationen. I en av dessa modeller 
analyseras även kommunikationens djup. Slutligen prövade jag att 
även lägga ett feministiskt perspektiv på granskningen. 

Vid provanalyserna granskade jag de meddelanden som två av del
tagarna, Ulla och Elin, skickade till sina respektive konferenser. Ulla 
deltog i Specialprogrammet och Elin i Nätverket. Ullas meddelanden 
granskades under utbildningens första kurs som varade i fem veckor 
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och Elins xxnder den andra terminen i Nätverket. Jag återkommer till 
de tre modellerna och provanalyserna nedan. 

I följande kapitel (kap 6 och 7) kommer jag att beskriva de båda 
utbildningsmiljöerna, deras mål, organisation och styrning. För att 
kunna sätta in analysprövningen i sitt rätta sammanhang beskrivs in
ledningsvis forutsättningarna för den kommunikation som var rådande 
i de båda miljöerna. 

Förutsättningar for kommunikation i Specialpedagogprogram-
mets utbildningsmiljö 
Utbildningen till specialpedagog bedrevs i normal studietakt. Som 
tidigare nämnts var deltagarna indelade i fem mindre studiegrupper 
om ca sex deltagare i vaije grupp. Det var i dessa relativt små studie
grupper som merparten av kommunikationen förväntades ske. Efter
som Specialpedagogprogrammet var en universitetsutbildning utgick 
undervisningen från fastställda kursplaner. Detta betydde bl.a. att det 
till varje kurs fanns gemensam obligatorisk litteratur som skulle stude
ras för att sedan examineras. Till sin hjälp för att organisera studierna 
hade deltagarna under flertalet delkurser en väl strukturerad studie
handledning. Under den kurs som här granskades bestod examinatio
nen av fem uppgifter. De texter som studenterna skrev och sedan sän
de till datorkonferensen skulle dels referera till kurslitteraturen, dels 
innehålla en koppling till och reflexion över den egna praktiska erfa
renheten. Förutom att lösa och besvara de fem obligatoriska up pgif
terna skulle vai je deltagare även ge feed-back på en annan gruppmed
lems text på tre av insändningsuppgifiterna. För att möjliggöra detta 
utbyte mellan deltagarna förväntades vaije uppgift färdigställas under 
samma period, före ett utsatt datum. Det medförde att vaije uppgift 
kom att diskuteras under en begränsad tid, knappt en vecka för vaije 
uppgift. 

Förutsättningar för kommunikation i Nätverkets utbildningsmiljö 
Kommunikationen i Nätverket hade andra förutsättningar än i Speci
alpedagogprogrammet. Först och främst fanns här inget i förväg fast
ställt innehåll som kommunikationen skulle utgå ifrån. Det fanns ing
en gemensam litteratur att diskutera och ingen styrning från utbild-
ningsanordnare. Här hade var och en av deltagarna möjlighet att pre
sentera sina frågor och funderingar och fa dem ventilerade av de övri
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ga deltagarna i datorkonferensen. Deltagarna använde Nätverket under 
sin fritid och hade inte någon tidskompensation från sina arbetsgivare 
for att de fortbildade sig på detta sätt. 

Som deltagare i Nätverket kunde man välja mellan att göra spora
diska inlägg och att inte göra några inlägg alls, det vill säga endast 
följa andra medlemmars kommunikation. Detta förde med sig att akti
viteten blev mycket ojämn. I Nätverket fanns inte heller begränsning
en i tid utan en fråga kunde diskuteras hela terminen om så önskades. 

Prövning av tre analysmodeller för datorkommunikation 
För att analysera i vilken utsträckning lärande ur ett sociokulturellt 
perspektiv sker i de två granskade miljöerna har tre olika analysverk
tyg för datorkommunikation prövats. Det första är en dialogisk och 
socialt interaktiv modell. Modellen presenterades av Dysthe (1999). 
Utifrån en klassificering av inläggen i dialogiska och univokala inlägg 
ges en uppfattning om i vad mån kommunikationen stimulerar till in-
teraktion mellan deltagarna. Det andra verktyget utgår från France 
Henris (1992) modell och innehåller både en kvantitativ och en kvali
tativ analys av datorkommunikation. Här granskas såväl lärandepro-
dukten som lärandeprocessen utifrån en kognitiv syn på lärandet. Den 
tredje modellen är utarbetad av Häkkinen och Järvelä (1999) och 
medger granskning både av djupet som de asynkroniska diskussioner
na når, och graden av perspektivtagande i grupperna. Även här är 
kognitiv utvecklingsteori utgångspunkten. 

Dialogisk och socialt interaktiv modell 
Den dialogiska och socialt interaktiva modellen grundar sig på Bakh-
tins teori om den s.k. dialogismea24 Tre av dialogismens karaktäristi-
ka är särskilt viktiga när det gäller synen på lärandet nämligen 

a view of mind and consciousness as socially constituted, a view of mean
ing and knowledge as products if interaction and sociocultural conditions 
instead of objective, decontextualized entities, an emphasis on the connec
tion betwen language and thinking (Dysthe, 1999, s 2). 

Detta leder till att dialogismen förkastar dualismen och dess isolering 
av individen från hennes sociokulturella kontext. Olga Dysthe (1995) 

24 Se vidare kapitel tre . 
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har utgått från Bakhtins teori men även influerats av andra forskare 
som intresserat sig for dialogens betydelse. Dysthe (1999) menar att 
även i webbaserade diskussioner kan ett "flerstämmigt universitets
klassrum" uppstå, men att detta är långt ifrån säkert. Att det uppstår 
replikskiften mellan deltagare behöver i sig inte innebära att en dialog 
enligt Bakhtins definition äger rum. Det måste till en ömsesidighet 
och ett aktivt engagemang i de texter som faller tillbaka på andras 
idéer och tankar för att interaktionen skall bli dialogisk. Enligt Bakh-
tin skapas mening i dialogen mellan den som skriver och den som 
läser, därför är det viktigt att utbildningsanordnare arrangerar en 
lärandemiljö där detta kan ske. I en webbaserad utbildning kan t.ex. 
uppgifternas utformning och skapandet av en miljö som ger möjlighet 
till samarbete ha betydelse för hur kommunikationen i datorkonferen
sen kommer att utvecklas. 

Genom att använda den dialogiskt-socialt interaktiva analysmodel
len kan jag sortera innehållet i de båda utbildningsmiljöerna för att se i 
vad mån deltagarna förde en dialog kring innehållet i utbildningen, 
eller om kommunikationens huvudsakliga syfte blev att framföra den 
enskilde skrivarens åsikter och därför inte ledde till ett fortsatt me
ningsutbyte. 

Ett annat sätt att studera interaktionen är att som Olga Dysthe 
(1999) upprätta ett sociogram över vilka som skriver och hur ofta samt 
vilka som får de flesta svaren. På så sätt kan man grafiskt visa hur 
många av studenterna som är involverade i diskussioner med andra 
och hur livliga diskussionerna är. Det visar också tydligt om några 
befinner sig i diskussionens centrum medan andra håller sig mera i 
periferin. 

Utprövning av modellen 

För att studera interaktionen granskades inläggen utifrån Lotmans 
indelning i dialogiska och univokala inlägg. De inlägg som uppmana
de till diskussion, där frågor ställdes, eller där författaren genom att 
svara på en fråga visade ett intresse för dialog kategoriserades som ett 
dialogiskt inlägg. De inlägg som var av mer upplysande, informerande 
eller refererande karaktär hamnade i kategorin univokala inlägg. 
Granskningen visade att de båda kvinnornas korrespondensmönster 
var ganska lika. Av Ullas 15 inlägg var 12 av univokal karaktär, me
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dan endast tre inlägg hade en dialogisk prägel. Här följer exempel på 
inlägg från Ulla som kategoriserades som univoka lt. 

Hej allihop. Jag måste bara skriva några rader i s törsta allmänhet, bara 
därför att jag nu äntligen kan s itta vid min egen dator och skriva och jag 
tror att jag når ut. Det känns som om kursen börjar nu för mig. Ni får ha 
överseende med att jag inte har kommenterat så mycket, men det har varit 
minst sagt krångligt allting hittills. Nu hoppas jag att jag dea kunna vara 
med i leken ordentligt... .Fast jag inte har kommenterat så mycket så har jag 
läst vad ni har skrivit och det har jag gjort med stor behållning och känt 
mig lite avundsjuk när ni har kunnat sitta och kommentera och så. Det ska 
blir roligt att ses på onsdag, jag ser verkligen fram emot det. Många häls
ningar Ulla. 

Ett dialogiskt inlägg kunde se ut på följande sätt. Detta korta utdrag är 
hämtat från en av Ullas insändningsuppgifter. Citatet visar att kurslit
teraturen väcker frågor hos henne som hon vill få belysta. 

...Helldin säger vidare att "vetenskapernas sanningsfundament behöver då 
också motbilder till det normala i form av "avvikelse". Under slutet av 1600 
talet blev de avvikande, dvs. de vansinniga, sjuka, kriminella och arbetslösa 
en polissak. De internerades. Intressant tycker jag att där se att de arbets
lösa också räknades in bland de avvikande. År det inte så idag också att vi, 
trots den stora arbetslösheten som borde tala om för oss att arbetslösa 
människor är högst normala, ändå ser på dem som avvikande från de nor
mala? 

Ovanstående inlägg fick följande respons från en av Ullas gruppmed
lemmar 

Det är alltid lika kul a tt läsa dina texter. Du strukturerar upp dem så bra. 
Att det under åren varit religion, politik och ekonomi som styrt skolan och 
därmed också specialundervisningen är vi överens om. Man brukar ju säga 
att allt går igen, så man kan fundera över hur synen kommer att bli på ar
betslösa i framtiden. Visst är det skrämmande att sociala problem jämställ
des med psykiska problem för inte alltför länge sedan? Du har precis som 
jag fäst dig vid dynamiken som ligger i ordval. ../Berit. 

Elins meddelanden var också till största delen univokala. Inläggen 
uppmanade inte så ofta mottagaren att komma med ett svar eller att 
starta en diskussion. Vid två tillfallen fick dock Elin svar från en an
nan nätverksdeltagare. Av 29 meddelanden var 25 univokala, vilket 
följande citat är exempel på. 
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Tack för tipset ! Jag tar det med mig till vårt projekt "xxx " KRAM! /Elin; 
Tack! Inte heller jag visste om denna service. /Elin. 

Elin själv gav ofta respons på andra medlemmars inlägg men dessa 
svar var också av univokal karaktär. 

Jag tror du skulle ha glädje av att läsa Jesper Juul: Ditt kompetenta barn 
samt Magne Raundalen: Empati och aggression. Hoppas att det ger dig nå
got! Med vänlig hälsning Elin. 

35 

30 

o, 25 ö) 
1 20 
2 15 
< 10 

5 
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Figur 5:1. Analys av två deltagares meddelanden utifrån Lotmans indelning i 
univokala och dialogiska inlägg. Ulla deltagare i Specialpedagogprogrammet, 
Elin i Nätveket. 

Interaktion kan också, som tidigare nämnts, studeras med hjälp av 
sociogram. Min egen prövning visade att det gick bra att använda när 
det gällde att granska den kommunikation som förekom på Specialpe
dagogprogrammet. Här var grupperna små och lätta att överblicka 
varför sociogram på ett överskådligt sätt visade hur diskussionerna 
gick. Samma beskrivning av Nätverket blev inte lika fruktbart efter
som grupperna här var betydligt större samtidigt som de förändrades 
under det år som granskningen varade. Jag valde därför att avstå från 
att via sociogram granska interaktionen. 

Univokala och Dialogiska inlägg 

B Univokala 

H Dialogiska 

Ulla Elin 
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France Henris analysmodell 
Ett annat sätt att analysera meddelanden i datorkonferenser presenterar 
France Henri (1992). På grund av de egenskaper som datorkonferens
texter uppvisar25 anser Henri att man inte kan analysera dem på sam
ma sätt som man analyserar en konstruerad text där författaren har 
struktur och innehåll klar på förhand. När det gäller datorkonferens
texter är det viktigt att studera deltagarnas bidrag både enskilt och i 
relation till de andra som deltar i processen, menar Henri. 

För att bättre förstå de lärandeprocesser som pågår i datorkonferen
sen konstruerade Henri en analysmodell där hon granskade fem di
mensioner i de meddelanden som sändes till konferensen. Operatio
nella definitioner gjordes för vaqe dimension, vilka jag här översikt
ligt presenterar. Analysmodellen fokuserar mera på lärandeprocessen 
än på dess produkt, mera på vad och hur den lärande förstår än vad 
som skall läras in. Lärandet sägs ske när den lärande aktivt söker in
formation, använder den för att producera kunskap och integrerar detta 
i de egna kognitiva strukturerna. Henri har genom framförallt kvalita
tiva analyser studerat meddelandena i datorkonferenser utifrån: 

• den deltagande dimensionen (antalet meddelanden eller it-
talanden som lämnats av en person samt hur många av dem 
som hör ihop med lärandeprocessen) 

• den interaktiva dimensionen (kedjor av meddelanden som 
hör ihop) 

• den sociala dimensionen (uttalanden eller delar av uttalan
den som inte har med lärandeprodukten att göra) 

• den kognitiva dimensionen (uttalanden som visar på kun
skaper och färdigheter kopplade till lärandeprodukten) 

• den metakognitiva dimensionen (uttalanden som är relate
rade till generella kunskaper och färdigheter och som visar 
på en medvetenhet, självkontroll och ett självreglerande 
lärande) 

De tre första av dessa dimensioner har med processen att göra medan 
de två sista fokuserar på produkten. 
När det gäller den deltagande dimensionen kan man genom att studera 
antalet inlägg få en uppfattning om hur aktiv gruppen och den enskil

25 se vidare sid 53. 
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de medlemmen är. Samtidigt kan man också se om personen endast 
gör inlägg som kan relateras till lärandeprocessen eller om hennes 
inlägg även har ett mera socialt innehåll. 

För att man skall kunna tala om interaktivitet i datorkonferensen 
anser Henri att följande kedja av meddelanden bör förekomma. Den 
information som ges i ett meddelande A, far en första respons B, för 
att sedan ge ett andra svar på det första. Processen kan presenteras 
schematiskt på följande sätt: 

A=—====> B======> A=======>B 
Att vi inte kan iaktta någon interaktivitet i en konferens är inte 
automatiskt detsamma som att konferensen fungerar dåligt när det 
gäller kunskapsspridning. Det finns deltagare som skaffar sig mycken 
kunskap enbart genom att följa med i andra gruppmedlemmars 
diskussioner. 

Den sociala dimensionen handlar om påståenden som inte är 
relaterade till konferensens aktuella ämne. Man kan trots det se att de 
sociala inläggen kan spela en större eller mindre roll i 
lärandeprocessen. Ibland kan en hög grad av socialt orienterade inlägg 
påverka lärandeprocessen på ett positivt sätt medan de vid andra 
tillfällen kan ha en störande inverkan. 

När det gällde den kognitiva dimensionen var Henri ute efter att 
identifiera de delar i inläggen vilka kunde säga något om det sätt som 
människor lär sig på. Kognitiva färdigheter kopplade hon till 
förståelse, resonerande, utvecklandet av kritiska färdigheter och 
problemlösning. Inläggen analyserades därför utifrån dessa aspekter. 

Den metakognitiva dimensionen avser att identifiera mentala 
processer och blottlägga kognitiva misstag och svagheter. Detta menar 
Henri är mycket svårt i traditionella lärandesituationer. I 
datorkonferensen kan man emellertid något lättare komma åt det 
metakognitiva lärandet eftersom vaije inlägg som gjorts är åtkomligt, 
och man på så sätt kan fa en uppfattning om hur den enskilde 
deltagaren tänker. 

Utprövning av modellen 

Inläggen till konferensen granskades i tur och ordning. Under den 
fem-veckors period som Ullas inlägg studerades gjordes 88 inlägg i 
hennes grupp. Av dessa svarade Ulla för 15 inlägg, vilket betydde att 
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hon låg på en medelnivå i sin grupp vad gäller inlägg (genomsnitt 14,5 
inlägg/deltagare). Fem av inläggen var av social karaktär och hade 
som sådana ingen direkt koppling till lärandeprodukten. Många av 
Ullas meddelanden var flera sidor långa, och man kunde finna flera av 
Henris dimensioner i vaije inlägg. Enligt France Henris modell bör 
man dela upp inläggen och sedan analysera vaije meningsbärande 
enhet som ett nytt meddelande. Det gjorde jag inte i detta skede utan 
jag behandlade vaije inlägg för sig och placerade det i den kategori 
där huvuddelen av texten hörde hemma. Om analysmodellen skall 
användas fullt ut måste emellertid vaije meningsbärande enhet katego
riseras för sig. 

Henri menar att det bör förekomma en kedja av meddelanden för 
att man ska kunna tala om interaktivitet i kommunikationen. För Ullas 
del var hon vid två tillfällen delaktig i en diskussion med några av sina 
gruppmedlemmar. Vid båda tillfällena startade meningsutbytet med att 
Ulla reagerade på en annan medlems insändningsuppgifit. Denna 
gruppmedlem kommenterade i sin tur Ullas kommentar, alltså Inger 
== Ulla - Inger; Kerstin == Ulla == Kerstin. Ulla gick aldrig tillbaka 
och gav en kommentar till en gruppmedlems kommentar varför med
delandekedjan som längst omfattade tre inlägg. 

När det gäller den kognitiva dimensionen finns i materialet många 
exempel på uttalanden som kan relateras till lärandeprodukten. Dessa 
exempel återfinns oftast i de inlägg som utgör en del av examinatio
nen. 

I pedagogiskt program för fritidshem läggs också tonvikten på barnets ut
veckling och helhetssynen på barnet men även här finns anvisningar om vil
ka kunskapsområden som man ska arbeta med, natur och kultur t. ex. Om
rådena är desamma som i förskolans program. Det förefaller alldeles rim
ligt att ju äldre individen blir desto mer ska tonvikten i skolarbetet läggas 
på kunskapsinhämtning. Sedan kan man säkert diskutera hur länge som 
helst vad som ligger i kunskapsbegreppet... 

Den metakognitiva dimensionen visar att personens uttalanden kan 
relateras till generella kunskaper och färdigheter men även en med
vetenhet vad gäller lärande. Denna typ av meddelanden återfinns ock
så uteslutande i de examinerande inläggen. Sju av dem innehöll en 
kognitiv och metakognitiv dimension. 

Det har varit oerhört intressant att läsa de här artiklarna om integrering 
och de har verkligen fungerat som tankeställare..Integrering - bevarad 
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normal variation i olikheter. Jag tycker att själva rubriken säger väldigt 
mycket. I artikeln har jag fäst mig vid mycket, bl.a.: "Om ett samhälle ut
vecklas mot integration eller segregation visar sig främst i hur det behand
lar sina s.k. svaga medborgare, vilkas möjligheter till helt och fullt delta
gande i olika avseenden är mest beroende av dem som har rikare förutsätt
ningar och därmed större makt. Specialpedagoger, liksom all annan skol
personal, är representanter för makten i samhället när de medverkar i såväl 
integrerings- som segregeringsprocesser. " Jag tycker inte att det behöver 
kommenteras särskilt mycket Vi lever just nu i ett samhälle där klasskill
naderna ökar. Vi lever dessutom i allra högsta grad i ett mångkulturellt 
samhälle. Vi lever i en tid då ekonomin är ansträngd och då risken för 
segregering ökar ännu mer både i skolan och i s amhället i övrigt. Vi lever 
också i en arbetsmarknadssituation där det egentligen bara finns plats för 
de riktigt "duktiga Många arbeten som förr utfördes av personer som 
hade någon form av handikapp finns inte mer. 

Elin hörde, som tidigare nämnts, till en av de mest aktiva i Nätverket. 
Av hennes 29 inlägg var femton a v social karaktär och inte direkt 
kopplade till lärandeprocessen. Ett exempel är följande. 

Det här ser ju jättebra ut! Hoppas det blir fart nu! För mig känns det allde
les rätt med detta upplägg som det ser ut nu: Mvh Elin 

Det förekom 16 olika "kedjor" av meddelanden i Nätverket under 
höstterminen. Kedjorna hade mellan två och tolv inlägg. I samtliga av 
dessa meddelandekedjor deltog Elin med ett eller flera inlägg. I åtta 
kedjor var Elin initiativtagare och skrev alltså det första inlägget i ked
jan. Inläggen var till största delen av typen "direkt respons" och refe
rerade till ett inlägg som tidigare gjorts av en annan nätmedlem. 
Sammanlagt 21 av Elins 29 inlägg tillhörde någon kedja av meddelan
den. De flesta (19 st) syftade till att bekräfta det som någon annan 
medlem skrivit eller svara på en direkt fråga. 

Grattis till Rädda Barnen-kursen! Vi har mobbing-arbete som en del i vårt 
projekt /Elin. 

Sex inlägg innehöll någon fråga eller fundering som kunde bidra till 
att fördjupa eller föra "samtalet" vidare. 

...Nu får vi ny ledningsorganisation vid nyår. Vi får se vad som händer. 
Men visst är det tungt. Barn med svårigheter bara ökar och våra resurser 
skärs ner och jag tycker också att kompetensen ute på skolorna sviktar. De 
unga lärarna har inte med sig det de borde ha från lärarutbildningen när 
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det gäller läs- och skrivinlärning samt specialpedagogik. VAD KAN VI 
GÖRA? VAR STÅR FACKET I DET HÄR? 

Åtta inlägg hade en kognitiv dimension medan däremot inga medde
landen kunde relateras till generella kunskaper och färdigheter och 
alltså uppvisa en metakognitiv kunskapsdimension. Nedanstående är 
ett exempel på ett av Elins meddelanden som kan hänföras till den 
kognitiva dimensionen är följande. 

Vad är målplan om inte åtgärdsprogram? Hur formulerar vi sådana? Vem 
skriver - Du som specialpedagog eller klassföreståndaren/mentorn som har 
den vardagliga kontakten med eleven? Kan vi delge varandra våra modeller 
för "program" i Nätverket?. Jag har en modell som jag tycker fungerar, 
men vill inte lämna den utan en diskussion omkring den och ett utby
te/samtal om olika modeller. Jag uppmuntrar klasslärare att hitta egna mo
deller men utgår från min egen eftersom jag tycker den är ganska bra och 
eftersom jag gjort den själv. Det viktigaste i såna här program är att bar
nets STARKA sidor lyfts fram och att åtgärderna/handlingarna i p rogram
met UTGÅR FRÅN DE STARKA SIDORNA . /Elin 

Utifrån Henris modell kan jag, liksom när det gäller Lotmans katego
rier, granska interaktiviteten i kommunikationen mellan deltagarna. 
Däremot har de båda modellerna något olika definitioner av vad som 
skall klassificeras som interaktivitet. För Henri innebär interaktivitet 
att det skall förekomma en kedja av meddelanden medan Lotmans 
kategori "dialogiska inlägg" syftar på en kommunikation som även 
har till uppgift att generera ny mening. Denna definitionsskillnad gör 
att betydligt fler av Elins inlägg hamnar i Henris kategori "interaktiv 
dimension" än i Lotmans kategori "dialogiska inlägg". Eftersom både 
de sociala och kognitiva/metakognitiva inläggen kunde innehålla en 
interaktiv dimension har inläggen i förekommande fall placerats till
hörande båda dessa dimensioner (se figur 5:2). 

Socialt kognitiv modell 
Häkkinen och Järvelä (1999) har granskat webbaserad kommunikation 
för att utvärdera kvaliteten på asynkron interaktion i en konferens för 
lärare. Genom att analysera interaktionen i datorkommunikationen ges 
också en uppfattning om hur lärandeprocessen i konferensen sker. 
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Henris analysmodell 
30 

M Elin 
M Ulla 

Social dimension Interaktiv dimension Kognitiv/metakognitiv 
dimension 

Figur 5:2. Elins och Ullas inlägg kategoriserade efter France Henris modell. 
Elin medlem i Nätverket, Ulla i Specialpedagogprogrammet. 

Först grupperades de enskilda inläggen i fem kategorier: teoribasera-
de inlägg, nya påpekanden/frågor, upplevelser, förslag och kommen
tarer. Därefter analyserades kommunikationens djup genom att de 
olika kedjorna av inlägg, diskussionerna, placerades på tre olika nivå
er: högnivådiskussioner, progressiva diskussioner och lågnivådiskus-
sioner. De diskussioner som var teoribaserade karaktäriserades som 
högnivådiskussioner. Där förekom ett ömsesidigt diskuterande och 
förhandlande. De progressiva diskussionerna innehöll upplevelsebase-
rade inlägg och inlägg som lyfte fram nya synsätt och reste frågor. 
Typiskt för lågnivådiskussionerna var att studenternas inlägg inte ba
serades på tidigare diskussioner utan representerade vaije students 
oberoende och ofta ensidiga kommentar. 

För att komma åt diskussionens kvalitet utifrån inläggens utbild
ningsvärde gick författarna sedan ytterligare ett steg och gjorde analy
ser som fokuserades på perspektivtagandet i kommunikationen, både 
mellan lärare och studenter och mellan olika studenter. Den analysen 
gjordes utifrån S elmans (1980) socialt kognitiva utvecklingsmodell. 
Selman, som utgår från Piagets kognitiva utvecklingsteori, menar att 
utbildare måste hitta nya sätt att bedriva undervisning på som gör att 
studenter utvecklas och kommer förbi sin ofta egocentriska syn på 
världen. Ömsesidig interaktion ses som viktig för att den enskilde 
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skall kunna ändra sitt perspektiv. Av den anledningen är det centralt 
att stor vikt läg gs vid den kontext och den pedagogik som kan med
verka till att studenterna i webbkonferensen kan dela mål, mening och 
förståelse och på så sätt utvecklas bortom sin egen egocentriska syn på 
världen. 

Följande fem stadier har Häkkinen och Järvelä utvecklat från Sel-
mans teoretiska idéer för att analysera djupet i en asynkronisk elektro
nisk diskussion: 

• Stadium 0: Egocentriskt. 
Studenterna presenterar mycket subjektiva och egocentriska åsikter 
och känslor. De bryr sig inte om ifall de andra studenterna har tolkat 
samma situation på ett annat sätt. Uppfattningen om relationer mellan 
perspektiv är mycket begränsad. Den elektroniska konversationen 
utvecklas inte, eftersom varje student endast uttrycker sin egen åsikt 
och upplevelse. Här blir det sällan någon kontinuitet i skrivandet utan 
den enskilde medlemmen skriver sporadiskt till konferensen. 

• Stadium 1 Subjektivt rolltagande. 
Det egna perspektivet är klart skilt från andra studenters. Åsikter, upp
levelser och känslor framförs som unika. Diskussionen bygger på en-
vägsuppfattningar angående perspektiv. Studenter svarar på andras 
inlägg genom att skicka liknande brev. 

• Stadium 2 Ömsesidigt perspektivtagande, accepterar var
andras åsikter. 

Studenterna känner igen och värderar det unika i varje persons åsikt 
och uttryck. Man delar med sig av sin egen uppfattning och tar emot 
medstudentens syn på frågan. En ömsesidighet av tankar och känslor 
kan urskiljas i diskussionen. Studenterna betraktar den elektroniska 
konversationen från olika synvinklar och konversationen utvecklas, 
men fortfarande tas inte olika perspektiv i betraktande. 

• Stadium 3 Gemensamt perspektivtagande, når konsensus. 
Studenterna kopplar ihop sina egna perspektiv med andras och inne
hållet i konversationen granskas utifrån eller generaliseras ur andra 
perspektiv. Varje person har egna upplevelser av den fråga som disku
teras. Relationer ses som pågående system i vilka tankar och upplevel
ser delas inbördes. Den elektroniska konversationen utvecklas från 
egna leder till mera komplicerad argumentation och utvecklas till dis
kussion om mer generella aspekter av utbildning eller samhälle. 

• Stadium 4 Samhälleligt symboliskt perspektiv. 
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Studenterna skaffar sig en föreställning om andra personers subjektiva 
perspektiv inte bara på det medvetna planet, utan också från en multi-
dimensionell eller djupare kommunikationsnivå. I den skriftliga kon
versationen kan studenterna abstrahera till olika perspektiv såsom till 
ett samhälleligt, konventionellt, legalt eller moraliskt perspektiv, vil
ket sedan kan delas av resten av gruppen. 

Utprövning av modellen 

Under de första fem veckorna som Ulla studerade på Specialpedagog-
programmet skrev hon tio pedagogiska inlägg26 men var inte inblan
dad i några långa d iskussioner. Vid två tillfallen kommenterade hon 
medstudenters insändningsuppgifter, som ett led i examinationen, och 
fick sedan i sin tur feed-back på dessa kommentarer. Denna feed-back 
baserades inte på tidigare diskussioner utan uttryckte bara den egna 
åsikten. Denna typ av inlägg kan jämföras med Häkkinen och Järvelä 
första diskussionsnivå. Inläggen syftade inte till att starta några dis
kussioner utan utgjorde mera en bekräftelse på den tolkning av kurslit
teraturen som medstudenten hade gjort. Ulla kommenterade en 
medstudents insändningsuppgift med bl.a. följande: 

Det du skriver om revir tycker jag också är viktigt. Jag har jobbat en del 
med utvecklingsstörda vuxna och där är det lätt att kliva för nära och bli 
beskäftig. Du har också rätt i att det i allra högsta grad gäller barnen. Vi
sar man dem inte respekt kan de aldrig respektera sig själva. Det är också 
oerhört svårt att ta ett barns parti gentemot en annan vuxen, speciellt om 
det är en arbetskanra... 

Och fick denna respons: 
Tack för din kommentar. Det är alltid roligt att få några rader tillbaka och 
tack för att du tyckte att det gav dig något. Man blir lite ställd ibland när 
man skriver och man undrar om andra förstår det man menar... Visst är det 
svårt att ta ett barns parti gentemot en vuxen men jag tror nog att det be
hövs ibland. Vi har nog alla mått dåligt ibland då vi ser att ett barn/elev 

26 Med pedagogiska inlägg avses i avhandlingen alla inlägg som har med skolverksamheten 
och speciallärarens/specialpedagogens yrkesfunktion att göra, exempelvis tips på litteratur, 
pedagogiskt material, information om pågående projekt, diskussioner om arbetssätt. S om 
sociala inlägg definieras de relationsskapande breven som t.ex. hälsningar och diskussio
ner som inte har med skolverksamheten att göra. 
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behandlas illa. Jag fick en kommentar av XXX angående detta. Hon hade 
tillrättavisat en kollega i e tt ärende, men hon betonade också vikten av att 
vara i enrum så att inte kollegan känner sig utsatt av flera. 

Häkkinen och Järvelä (1999) skriver att webbaserad kommunikation 
ofta är upplevelsebaserad och sällan når teoribaserade reflexioner och 
argument. I de inlägg som jag här granskat ser jag att Ullas insänd-
ningsuppgifter har en tydlig koppling till kurslitteraturen samtidigt 
som de innehåller avsnitt där hon redogör för egna personligt upplev
da erfarenheter från skolpraktiken. En anledning till detta är att det 
ingår i examinationsuppgiften att deltagarna skall förhålla sig till den 
egna pedagogiska praktiken utifrån aktuell kurslitteratur. Den feed
back som Ulla ger och far är emellertid till övervägande del upplevel
sebaserad. 

När jag här analyserade djupet på inläggen utifrån Selmans stadier 
har jag endast granskat de pedagogiska inläggen. Det betyder att tio av 
Ullas inlägg granskats och fjorton av Elins. 

Vid granskning av perspektivtagandet i Ullas inlägg fann jag att de 
flesta inläggen hamnade på Selmans första stadium, stadium 0. Ett 
exempel på detta utgör följande insändningsuppgift från Ulla, som 
handlade om den specialpedagogiska verksamhetens utveckling 

. . .  in tressant  a t t  läsa  i  Hel ld in  var  också f i losof iska tankegångar  som präg
lat vår syn på rättvisebegreppet. Det var många tankar och jag ska inte på
stå att jag tagit till mig allt på en genomläsning men jag fastnade vid de li
berala tankegångarna som så starkt har påverkat våra läroplaner. Helldin 
tar upp dessa idéer i kap. 7. Liberalismen förespråkar ju all människors 
naturliga likhet. Men enligt Helldin måste man skilja på socialliberalismen, 
vars förspråkare är John Stuart Mill, och socialdarwinismen som företräds 
av Herbert Spencer. Liberalismen har sina rötter i upplysningstidens opti
mism. Under upplysningen trodde man ju att om bara människan blev upp
lyst skulle hon lyckas. Skola och bildning var viktiga. De var också mot
ståndare tillfeodalism och hierarkiska samhällen... 

Här kan man se hur Ulla redovisar kunskaper som hon fatt genom att 
läsa en av kursens obligatoriska böcker. Eftersom Ulla här endast re
dogör för sin egen tolkning av litteraturen och inte frågar efter hur 
andra deltagare uppfattat boken utvecklas inte konversationen. Det 
som saknas är en provocerande fråga eller en diskussion där flera del
tagare blir involverade och där samtalet går vidare för att ytterligare 
fördjupas. 
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I följande inlägg däremot finns en ömsesidighet och ett resonerande 
deltagarna emellan. Här är ett av de första där gruppen tillsammans 
skall lösa ett problem med hjälp av en psykologisk teori. Här delar 
Ulla med sig av sin egen åsikt men tar samtidigt emot sina medstuden-
ters syn på problemet. 

Berit, du har kanske rätt om det där med varför vi valde en pojke. Tycker vi 
kanske undermedvetet att det är lättare att lösa pojkars problem? Jag tyck
er också att vi ska ha med att han har varit på dagis. Sedan antar jag att vi 
måste hålla oss till Mahler (och Freud) och akta oss för att blanda in andra 
förklaringar från andra teorier. Det här med bindningen till fadern och 3 
års åldern är viktigt. Även det Anna hade hittat om lite äldre pojkars bero
ende av pappan, bara det är rätt teori, hälsn Ulla. 

Kommentarer till andras inlägg (12 st) och nya påpekanden och frågor 
(10 st) utgjorde huvuddelen av Elins 29 inlägg. De flesta diskussioner 
i Nätverket kunde klassificeras som lågnivådiskussioner och Elin var 
inblandad i samtliga. Vid två tillfällen liknade emellertid kommunika
tionen det Häkkinen och Järvelä s kallar progressiva diskussioner. Vid 
dessa tillfällen handlade inläggen om fackliga frågor och om special-
pedagogrollen. De allra flesta av Elins inlägg befann sig här på stadi
um 0 och 1. Inget inlägg nådde stadium tre. Här följer exempel på ett 
egocentriskt inlägg, stadium 0. Elin gjorde sex inlägg som går att hän
föra till denna kategori. 

Det här ser ju jättebra ut! Hoppas det blir fart nu! För mig känns det a llde
les rätt med detta upplägg som det ser ut nu: Mvh Elin Ta ck för tipset ! Jag 
tar det med mig till vårt projekt.. .KRAM! /Elin 

De flesta av Elins inlägg är mycket korta, men i gengäld skriver hon 
ofta. Inläggen bekräftar ofta ett tidigare brev, uttrycker en egen åsikt, 
kommer med påpekanden och innehåller ibland frågor. Det är emeller
tid inte ofta som konversationen utvecklas och leder till diskussion. 
Under denna termin finns det endast ett fåtal exempel där Elin är in
blandad i en två-vägskonversation där utbyte av tankar och åsikter i 
specialpedagogiska frågor sker. 
Något som kan tolkas som en inbjudan till diskussion är när Elin vid 
ett tillfälle uttrycker oro för att hon kanske visar sig för ofta på nätet 
och att vajje meddelande inte är så välformulerat. Inlägget kan också 
tolkas som att hon efterlyser klarare regler för kommunikationen. Elin 
skriver så här: 
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Önskar härmed alla på nätet ett par sköna lovdagar!!Kommer vi igen på 
nätet eller vad sitter det fast i? Skriver jag för ofta? Jag försöker skriva var
je gång jag läst något - År det så vi ska ha det eller måste man formulera 
sig "finare "? /Elin. 

Inte heller denna fundering leder till någon respons från de övriga del
tagarna. Av Elins inlägg kunde sju hänföras till stadium 1, subjektivt 
rolltagande där studenter svarar varandra med liknande brev och att 
det subjektiva perspektivet är i fokus. 

Endast i ett meddelande kan jag skönja någon form av ömsesidigt 
perspektivtagande, alltså inlägg på stadium 2. Här följer ett inlägg som 
Elin gör som en kommentar på ett tidigare inlägg från en gruppmed
lem. Elin får sedan också svar från ytterligare en medlem, och man 
kan här skymta en diskussion mellan medlemmarna som handlar om 
att skriva åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd. 

Vad är målplan om inte åtgärdsprogram? Hur formulerar vi sådana? Vem 
skriver - Du som specialpedagog eller klassföreståndaren/mentorn som har 
den vardagliga kontakten med eleven? Kan vi delge varandra våra modeller 
för "program " i Nätverket?. Jag har en modell som jag tycker fungerar, 
men vill inte lämna den utan en diskussion omkring den och ett utby
te/samtal om olika modeller. Jag uppmuntrar klasslärare att hitta egna mo
deller men utgår från min egen eftersom jag tycker den är ganska bra och 
eftersom jag gjort den själv. Det viktigaste i såna här program är att bar
nets STARKA sidor lyfts fram och att åtgärderna/handlingarna i program
met UTGÅR FRÅN DE STARKA SIDORNA . /elin 

Figur 5:3, sid 87, visar Ullas och Ellins pedagogiska inlägg kategori-
serade efter Selmans modell. 

Analys av inläggen ur ett feministiskt perspektiv 
Eftersom jag nästan enbart haft kvinnliga deltagare i de båda utbild
ningsmiljöerna kan jag inte jämföra kvinnors och mäns sätt att skriva i 
datorkonferenserna. Däremot kan jag se att både Ullas och Elins in
lägg är mycket positivt skrivna. De är också försiktiga i sitt sätt att 
uttrycka sig. Ingen av dem går vid något tillfälle emot någon annan 
deltagares åsikter utan istället stödjer och uppmuntrar de varandra. 
Detta gäller både de pedagogiska inläggen och de som har ett socialt 
innehåll. 
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Perspektivtagande i pedagogiska inlägg 
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Figur 5:3. Ullas och Elins pedagogiska inlägg, kategoriserade efter Selmans 
modell for analys av elektroniska diskussioner i ett utbildningsperspektiv. 

Analysmodell i avhandlingen 
Efiter att ha prövat ovanstående tre modeller har jag kommit fram till 
att det blir viktigt att beakta följande när jag skall granska i vad mån 
de båda datorkonferenserna fungerar som miljöer för lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv. 

Jag ser på lärande som en social process och anser att mening upp
står i dialog och i samspel mellan den som pratar/skriver och den som 
lyssnar/läser. Det blir därför viktigt att se i vad mån den kommunika
tion som förekommer i de båda utbildningsmiljöerna är av sådan art 
att den stimulerar till detta samspel. Här blir Bakhtins tankar om dia
logens betydelse användbara. Lotmans "funktionella dualism" skiljer 
på meddelanden som är fokuserade på att förmedla mening och ge 
information, de enstämmiga univokala meddelandena, och de som 
inriktas på att generera ny mening, de flerstämmiga dialogiska medde
landena. Lotman visar härigenom på hur meddelandenas innehåll och 
karaktär bidrar till eller försvårar att diskussioner mellan deltagarna 
uppstår. Genom att kategorisera inläggen i univokala och dialogiska 
inlägg kan jag beskriva den interaktivitet som eventuellt förekommer 
samt hur de båda utbildningsmiljöerna underlättar eller försvårar dia
logen. 
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Från Henris modell lånar jag hennes sätt att analysera den deltagande 
dimensionen i konferenserna. Här granskar jag antalet inlägg som den 
enskilda deltagaren skrivit och studerar även eventuella skillnader 
mellan olika grupper. Vidare klassificerar jag inläggen som pedago
giska eller sociala. Till de sociala inläggen räknas de som inte har med 
konferensens formella innehåll att göra och som av den anledningen 
inte direkt kan kopplas till lärandeprodukten. 

Häkkinens och Järveläs modell använder jag slutligen för att grans
ka kvaliteten på kommunikationen i form av perspektivtagande. Med 
hjälp av Selmans socialt kognitiva utvecklingsmodell kommer jag att 
analysera vilken form av perspektivtagande som äger rum i de båda 
utbildningsmiljöerna. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar man att 
lärande sker i kommunikation med andra. Att studera interaktion blir 
därför viktigt men även att se i vad mån det förekommer ett socialt 
samspel mellan deltagarna. Genom att sedan analysera i vad mån in-
teraktionen bidrar till en kunskapsproduktion i form av ändrat per-
spektivtagande ger en bild av hur de båda utbildningsmiljöerna funge
rar som lärandemiljöer. Konkret kommerjag att gå tillväga på följan
de sätt. 

Första steget blir att dela in inläggen i sociala och pedagogiska in
lägg. Detta dels för att se hur stor del av kommunikationen som hand
lar om pedagogiska frågor dels för att senare närmare kunna granska 
de pedagogiska inläggen. Till dessa räknas de som innehåller informa
tion, tips eller pedagogiska frågor medan de sociala inläggen är sådana 
som inte direkt kan kopplas till det formella innehållet för konferensen 
utan består av hälsningar eller "väder-och-vind- prat". För att under
söka om utbildningsmiljön möjliggör för deltagarna att tillsammans 
producera kunskap blir nästa steg att studera om interaktion mellan 
deltagarna förekommer. Jag kategoriserar därför kommunikationen i 
dialogiska respektive univokala inlägg och granskar också i vad mån 
kommunikationen fördjupas och diskussionen leder till en perspektiv
förskjutning. På så sätt hoppades jag fa en bild av om och i så fall hur 
deltagarna tillsammans bygger kunskap. 

Som en direkt följd av ovanstående kommer granskning av kom
munikationen i de båda utbildningsmiljöerna att bli både kvantitativ 
och kvalitativ och inriktas på: 
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• Antalet inlägg som kvinnorna gör i de båda utbildningsmil
jöerna 

• Andelen sociala respektive pedagogiska inlägg 
• Interaktiviteten i de båda miljöerna. Analys av dialogiska 

och univokala inlägg 
• Perspektivtagandet i de pedagogiska inläggen 

Kommunikationen i de båda miljöerna var mycket ojämn. I Special-
pedagogprogrammets konferens skrevs det betydligt flera och längre 
inlägg. Detta ledde till att fler inlägg också granskades i den miljön. 
Några av de intervjuade kvinnorna i Nätverket skrev inte ett enda in
lägg. För att se om dessa kvinnor överhuvudtaget använde sig av Nät
verket i kompetensutvecklande syfte studerade jag även i vilken mån 
de gick in i konferensen och läste det som andra deltagare skrivit. 
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6. Specialpedagogprogrammet 

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning om 60 poäng 
för förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare och gymnasielära
re.27 Utbildningen finns med fyra olika inriktningar varav Umeå uni
versitet ger två: den med inriktning mot utvecklingsstörning och den 
med inriktning mot komplicerad inlärning, i skola och barnomsorg 
(UFB 3, 1996 - 1997). 

Specialpedagogprogrammet med inriktning mot komplicerad inlär
ning utgör den ena av de två utbildningsmiljöer som är föremål för 
granskning i denna avhandling. 

Utbildningens organisation. 
Utbildningsansvaret för Specialpedagogprogrammet vid Umeå univer
sitet under den tid som undersökningen genomfördes, delades mellan 
två institutioner, Pedagogiska institutionen och Institutionen för barn-
och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV-
institutionen). 

Utbildningen var organiserad i tio fempoängskurser och ett exa
mensarbete om tio poäng.28 Varje kurs utgick från fasts tällda kurspla
ner med tydliga mål och obligatorisk kurslitteratur. Det fanns en 
kursansvarig lärare som hade det övergripande ansvaret för organisa
tion och genomförande i vaxje delkurs. Till lärarens uppgift hörde 
också att vägleda deltagarna mot det uppsatta målet och svara för ex
aminationen. 

Kurserna introducerades och avslutades på campus under en till två 
dagar vardera. Dessa dagar innehöll föreläsningar och gruppdiskus
sioner. Mellan kursträffarna studerade deltagarna var för sig på sina 
respektive hemorter men hade även tillgång till en studiegrupp som de 
skulle samarbeta med via datorkonferensen FirstClass. Vaije studie
grupp bestod av fem till sex personer. Grupperna hade satts samman 

27 UHÄ : C entral utbildningsplan för specialpedagogik påbyggnadslinje (daterad 1990-06-
27). 1993 förändrades ånyo utbildningen och en särskild examensordning för specialpeda
goger infördes Högskoleförordningen SFS 1993:10 0 

28 Specialpedagogprogrammets strukturplan under den aktuella perioden se bilaga 10. 
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utifrån principen stor geografisk spridning och spridning vad gällde 
tidigare yrkesutbildning. Deltagarna tillhörde samma studiegrupp gp-
nom nästan hela utbildningen. Till sin hjälp för att genomfora studier
na hade de även till de flesta delkurser en väl strukturerad studiehand
ledning. 

Den tekniska plattformen 
Den tekniska plattform som användes var FirstClass, den finns närma
re beskriven på sidan tolv, fotnot två. Konferensen som användes i 
specialpedagogprogrammet var organiserad enligt figur 6:1. Dels 
fanns det underkonferenser som hade ett för hela gruppen allmänt in
tresse (Allmänt, Presentera er, Viktigt) och dels fanns det underkonfe
renser för vaije enskild delkurs, ämneskonferenser. Inom vaije äm
neskonferens fanns sedan de fem studiegrupperna, och det var i dessa 
grupper som deltagarna hade kontakt med varandra och där studierna 
bedrevs. 

H Allmänt (SPH97) ö Forskn.croc fSPH 971 

Si Viktig info. (SPH97) j»J Förändringsarbete 

Lusü Spec .ped .verk J Hel grupp (SPH97) 

S Funktionshinder Pedagogikens villkor 

m Soråk o Ma fSPH97i Égy ped handl 

LÉJ Examensarbete(SPH 97) ål Presentera er (SPH97) 

Hai Specialped.verksamhet Iff  Spec, ped .yrkesfunktion 

Figur 6:1. Organisation av datorkonferensen för Specialpedagogprogrammet. 

Gruppens skäl att fortbilda sig i specialpedagogik 
Arbetet som lärare erbjuder som tidigare nämnts få möjligheter till 
karriärutveckling. Av de lärare som vill avancera inom yrket väljer de 
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flesta att söka sig till skolledaruppdrag eller att utbilda sig till special
pedagog. 

Vid kursstarten fick samtliga blivande specialpedagoger fylla i en 
enkät, (bilaga 1), där de bl.a. angav vilka skäl de hade att söka sig till 
utbildningen, men också vilka deras förväntningar på utbildningen var 
och vad de var mest oroliga för. Dessa frågeställningar berördes sena
re även vid intervjuerna. 

Enkätsvaren visade att de som påböljade Specialpedagogprogram-
met höstterminen 1997 hade lång lärarerfarenhet. Gruppen som he lhet 
hade innan de antogs, i medeltal arbetat 19 år inom skola eller barn
omsorg. Spridningen var emellertid stor, där den som hade den längsta 
tjänstgöringstiden arbetat hela 38 år medan den som hade den kortaste 
endast hade arbetat fyra år. För att antas till programmet krävdes 1997 
när studien genomfördes, förutom lärarutbildning, minst tre års tjänst
göring i skola eller barnomsorg.29 

Kvinnornas långa tjänstgöringstid kan ses so m en bidragande orsak 
till att det vanligaste skälet till att söka sig till fortbildningen i special
pedagogik var att de ville få en nyorientering i sitt yrke (19 kvinnor) 
och en möjlighet till vidareutbildning (15 kvinnor). Någon såg det 
som en möjlighet att söka nytt jobb i framtiden eftersom arbetsmark
naden ansågs osäker, medan en annan kände att hon ville prova på 
andra moment och andra arbetsuppgifter inom det egna yrkesområdet. 
Men de allra flesta inom denna kategori såg utbildningen som en paus 
i yrkesarbetet och en tid för reflexion. Några arbetade redan med ele
ver som hade speciella behov och kände att de inte hade tillräckliga 
kunskaper utan ville lära sig mera. En kvinna uttryckte det på följande 
sätt 

Jag sökte mer kunskap i mitt yrke och ville få mer stöd för hur jag skall 
kunna agera som pedagog i dagens skola med alla blandade problem som 
finns (nr 16). 

Många uttryckte också att de hade ett intresse för arbete med barn med 
behov av särskilt stöd (11 kvinnor). 

29 Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) menar att det även i framtiden är angeläget att 
de sökande har minst tre års yrkeserfarenhet for att på så sätt kunna fora in väsentliga erfa
renheter av tidigare pedagogiskt arbete till utbildningen. M ed nuvarande antagningsregler 
där tjänstgöringsår ingår som urvalsgrund kan man anta att deltagarn as medelålder äve n i 
fortsättningen kommer att vara relativt hög. 
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År mycket intresserad av barn med särskilda behov. Jobbar med många 
barn med olika problem (nr 18). 

Ett annat skäl som framkom var att man först nu såg en möjlighet att 
gå utbildningen eftersom den bedrevs som distansutbildning (7 kvin
nor). Här lyftes bl.a. fram fördelen med att kunna studera utan att be
höva lämna hem och familj. En annan fördel, som kvinnorna såg det, 
var att genom distansstudierna blev inte familjens ekonomi så an
strängd. Man slapp dubbel bosättning och det fanns en möjlighet att 
arbeta lite vid sidan om studierna. Tolv kvinnor arbetade allt från två 
till tre timmar per vecka ända upp till 20-30 timmar per vecka, trots att 
studierna bedrevs som heltidsstudier! 

Trots att bara sju kvinnor angav distansformen som skäl till att söka 
till utbildningen var det endast nio av de 31 deltagarna som skulle ha 
påböijat studierna om utbildningen organiserats som reguljär campus-
utbildning. Av dessa nio, uppgav fyra stycken att de kunde pendla till 
Umeå medan övriga fem var så angelägna att gå utbildningen att de av 
den anledningen kunde tänka sig lämna sin bostadsort för att studera i 
Umeå under tre terminer. 

Skäl för deltagande 
Procent 

40 t 
35 
30 
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Nyorient Fortbildning Intresse Distans Formell 
beh. 

Figur 6:2. Gruppens skäl att utbilda sig till specialpedagog, flera skäl kunde 
anges. N = 56. 
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De flesta deltagare hade ekonomiskt bidrag under studietiden i form 
av särskilt vuxenstudiestöd.30 Ersättningen, som var beräknad på dag
penning från arbetslöshetskassa, var för dessa kvinnor i genomsnitt ca 
8000 kronor/månad. Enligt Centrala studiestödsnämndens regler och 
praxis 94/95 var det, när min undersökning genomfördes, endast de 
högskolestuderande på specialpedagogprogrammet som var berättiga
de till särskilt vuxenstudiestöd. Några deltagare hade också annan 
ekonomisk ersättning. Till exempel fick de kurslitteraturen betald av 
sin hemkommun och/eller resor och logi vid kursträffarna i Umeå. I 
något enstaka fall betalade kommunen full lön under utbildningstiden. 
De ekonomiska förutsättningarna för att gå utbildningen varierade 
alltså mellan deltagarna. Eftersom merparten av kvinnorna var tjänst
lediga från sina lärartjänster resulterade dock studietiden för majorite
ten att familjeekonomin påverkades. 

Det fanns ytterligare några skäl till att utbilda sig till specialpeda
gog som deltagarna framförde. Fyra kvinnor var ute efter att fa formell 
behörighet som speciallärare/pedagog. De hade redan den arbetsupp
giften i skolan utan att vara formellt behöriga. Någon var arbetslös, en 
annan fick ekonomisk stöttning och uppmuntran från hemkommunen. 
En av kvinnorna vantrivdes på sitt gamla arbete och såg utbildningen 
som ett sätt att bölja på nytt. 

Förväntningar och farhågor inför utbildningen 
Samtliga deltagare utom en hade stora förväntningar på den utbildning 
som de skulle påbörja. Majoriteten (20 kvinnor) hoppades på att vt-
bildningen skulle ge dem fördjupade kunskaper så att de på ett bättre 
sätt i framtiden kunde hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Kunskaper
na som man hoppades få var alltifrån allmänna kunskaper om hur man 
bäst hjälper barn med behov av särskilt stöd till mera specifika kun
skaper som att bli "expert" på att lösa konflikter eller lära sig olika 
diagnoskriterier. 

Många (11 kvinnor) hade också förväntningar på att utbildningen 
skulle bidra till personlig utveckling, ge tid för reflexion och utgöra ett 
avbrott i vardagen. 

Det som oroade de flesta kvinnorna inför kursstarten var att de inte 
skulle klara av utbildningen, antingen på grund av tidsbrist eller på 

30 Tjugosex deltagare hade särskilt vuxenstudiestöd under hela eller delar av utbildningen, två 
fick sin utbildning betald av arbetsgivare. 
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grund av att utbildningen låg på för hög nivå (19 kvinnor). Många (12 
kvinnor) befarade att tekniken inte skulle fungera. Det fanns också 
några som oroade sig mera specifikt för vissa delar av utbildningen 
som t.ex. att skriva examensarbetet eller att tala inför stor grupp. 

Upplevelser av den datorstödda utbildningen och lärandet 
För att kunna följa distansutbildningen och den metodik som användes 
var deltagarna tvungna att ha tillgång till en dator med modem anting
en i hemmet, på arbetsplatsen eller t.ex. på ett studiecenter. Att detta 
var ett krav angavs i ansökningshandlingarna till programmet, men 
däremot krävdes ingen tidigare datorvana. Av de 31 deltagarna i Spe-
cialpedagogprogrammet var det vid utbildningens böljan endast fem 
som ansåg att kravet på tillgång till dator var ett problem. De flesta 
tyckte att det var ett rimligt krav och antog att datorstödet skulle un
derlätta och effektivisera kontakten med kamrater och lärare. Två 
kvinnor ansåg att datorns roll betonades alldeles för starkt i utbild
ningen och menade att de inte varit medvetna om att så mycket kom
munikation skulle ske via datorn. De hade antagit att datorn endast 
skulle användas som ett postsystem för att skicka uppgifter till kurs
ledningen. För tre kvinnor medförde kravet att de blev tvungna att 
skaffa sig egen utrustning och det påverkade deras privata dconomi. 
Två kvinnor såg ekonomin som ett verkligt problem, de visste inte hur 
de skulle ha råd att skaffa egen dator samtidigt som de hade långt till 
närmaste dator som de kunde nyttja. En av dessa kvinnor hade inte 
under hela utbildningstiden ekonomisk möjlighet att skaffa sig egen 
dator vilket hon upplevde försvårade studierna. 

Den deltagare som hade långt till sin dator, kanske bara kunde vitt
ja brevlådan en gång per vecka, fick med andra ord mycket svårt att 
vara spontan i sitt kommunicerande och att delta t.ex. i ett grupparbete 
som pågick under e n begränsad period. För att kommunikationen över 
datorn skulle kännas levande och man som deltagare kunde uppleva 
att diskussionerna utvecklades var det viktigt att inte alltför lång tid 
gick mellan fråga och svar. En förutsättning för detta var att deltagar
na hade nära till sin dator. Datorer på studiecenter eller på arbetsplat
ser blev därför of ta svåra att utnyttja. Att vissa medlemmar inte kunde 
delta i gruppens arbeten på lika villkor kunde också leda till att det 
uppstod konflikter mellan medlemmarna. 
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För varje år som går ökar tillgången till datorer i hemmen vilket med
för att bristen på egna datorer för distansstudenter snart är ett minne 
blott. Enligt en LO-undersökning (Nelander; Lönnroos och Ivarsen, 
2000) har andelen svenskar med tillgång till dator i hemmet ökat mar
kant mellan 1994 - 1999. Inom lärarförbundet t.ex. hade endast 40 
procent av medlemmarna tillgång till dator 1994. Denna siffra hade 
1999 stigit till 90 procent. Under 1998, när denna undersökning 
genomfördes, var det 78 procent av medlemmarna som hade tillgång 
till dator i hemmet. Undersökningen visar vidare att flera av förbun
dets medlemmar använder sig av dator i hemmet än på arbetet och att 
fler män än kvinnor är datoranvändare. Generationsskillnaderna är 
också stora. Allmänt kan emellertid sägas att lärarna är den grupp som 
regeringen satsat resurser på for att de skall ha möjlighet att höja sin 
IT-kompetens. Satsningen på kompetensutveckling inom ramen för 
projektet ItiS (IT i skolan) som omfattade 60 000 lärare i arbetslag 
påböljades höstterminen 2000. Detta innebär en satsning på att 40 
procent av lärarkåren i ungdomsskolan skall öka sina IT-kunskaper. 
Här har även lärare i deltagande arbetslag som helt saknar erfarenhet 
av datorer möjlighet att få utbildning i grundläggande datorkunskap. 
Denna satsning på lärarfortbildning påbörjades emellertid efter det att 
min undersökning genomfördes. 

Det var det emellertid inte många av kvinnorna i denna undersök
ning som vid starten såg datoranvändningen som ett problem. Det min 
studie däremot inte kan uttala sig om är om det fanns presumtiva sö
kanden som hindrades att påböija utbildningen just av anledningen att 
den bedrevs på distans och via datorkommunikation. 

När kvinnorna i den avslutande enkäten summerade sina upplevel
ser av att studera på distans och beskrev de för- respektive nackdelar 
utbildningen hade haft för dem framkom en tämligen entydig bild. 

Den största fördelen var den frihet och den självständighet som 
kvinnorna upplevde att studieformen gav dem. Att själv kunna 
disponera sin tid, jobba mera intensivt ibland för att sedan ha tid över 
för barn och familj uppskattades. Någon skrev: 

... Landat och varit mer i min familj men närvarande? Jag har varit mycket 
upptagen med läsande och skrivande men bra flyt på vardagslunken med 
mat och tvätt. Familjen tycker att det varit skönt (nr 15). 
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Två tredjedelar av kvinnorna påpekade specifikt distansutbildningens 
fördelar för familjesituationen. Det var bl.a. småbarnsföräldrar och 
ensamstående föräldrar som hade långt till universitetet som ansåg att 
studieformen inte bara hade underlättat utan t.o.m. varit en förutsätt
ning för att privatlivet skulle fungera under studietiden. 

Att kunna bo kvar på sin hemort hade också inneburit ekonomiska 
fördelar. Vissa uppskattade möjligheten att behålla delar av sitt arbete 
och på så sätt förbättra familjeekonomin. Trots att det blev ansträng
ande att både studera och arbeta menade de allra flesta ändå att det var 
bra att utbildningen var organiserad på heltid. Tre terminer var en be
gränsad tid, vilket gjorde att man under den tiden kunde arbeta mer än 
hundra procent. 

Rädslan som fanns initiait hos några när det gällde datoranvänd
ningen hade försvunnit i slutet av utbildningen och man såg det som 
positivt och utvecklande att som "bonus" ha lärt sig hantera datorn. 

Kvinnorna upplevde även nackdelar med studieformen. Ungefär en 
tredjedel av kvinnorna menade att de kände sig ensamma i sina studi
er. Man hade ingen att diskutera öga mot öga med och det hände att 
man missuppfattade var andra via den skriftliga kommunikationen. I 
några fall fanns det flera deltagare från samma ort. Dessa bildade stu
diegrupper på hemorten för att kompensera de nackdelar som de ansåg 
att distansstudierna förde med sig. En kvinna menade: 

Jag anser inte att datorn var ett bra sätt att diskutera via. Sedan tror jag att 
en del i processen försvinner i och med att den distansstuderande bedriver 
studierna under splittrad form (nr 2). 

Andra tyckte att utbildningen varit stressig och inte givit dem tillräck
ligt med tid till att reflektera över innehållet. Några menade att de 
själva bidrog till att tiden för studier kändes för knapp eftersom de 
samtidigt med heltidsstudierna även arbetade deltid på sina gamla 
arbetsplatser. Detta var emellertid inget fritt val utan en ekonomisk 
nödvändighet. För några kändes det också svårt att kombinera studier 
med hemarbete. Det var lätt att ta på sig ett större ansvar för hushålls
arbetet när man hela tiden var hemma. Eller som några uttryckte det: 

Att det varit så svårt att balansera studier och hemarbete (nr 18). Kan vara 
svårt att disponera den egna studietiden i hemmet (nr 28). 
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Lär känna åtta blivande specialpedagoger 
För att teckna en tydligare bild av kvinnorna på Specialpedagogpro-
grammet intervjuades, som tidigare nämnts, åtta kvinnor. Kvinnorna 
berättade om sin väg till fortbildning och om hur deras livssituation 
före och under studietiden bidrog till att öka förståelsen för de upple
velser och erfarenheter som de fick av att studera på distans. 

Samtliga åtta kvinnor var lärare inom förskola, grundskola eller 
gymnasium. Sju av kvinnorna var 40 år eller äldre. Sex hade arbetat 
mer än 20 år som lärare, medan de två övriga arbetat 13 respektive 
fyra år. Alla hade egna barn och två var ensamstående förälder. Sju av 
de åtta kvinnorna hade barn som fortfarande bodde hemma. I presen
tationen nedan benämns kvinnorna Ulla, Berit, Anna, Gun, Greta, 
Anita, Doris och Lisa. 

Att bli lärare var inte drömyrket... 
Vad var det då som gjorde att kvinnorna valde att utbilda sig till lära
re? Ingen menade att det i första hand var intresset för undervisning av 
barn som varit drivkraften till att bölja studera till lärare. 
För både Ulla och Berit var det den korta utbildningstiden som av
gjorde yrkesvalet. När Ulla var i 30-årsåldern blev hon plötsligt ensam 
med två små barn. Hon hade då ingen yrkesutbildning. I det läget an
såg hon att hon varken hade råd eller praktisk möjlighet att gå någon 
längre utbildning. Hon hade tidigare läst svenska och engelska på uni
versitet, och upptäckte at t hon genom att läsa en ettårig praktisk peda
gogisk utbildning på lärarhögskolan blev behörig att arbeta som ad
junkt på högstadiet. Berit däremot menade att hon valde ett yrke med 
kort utbildningstid därför att "hon var lat" och fort ville bli klar. När 
hon i slutet på 1960-talet böljade på lärarhögskolan var utbildningen 
till lågstadielärare två år. 

För Gun var det viktigt att söka till en utbildning som fanns nära 
bostadsorten. När hon kom in både på mellanstadie- och lågstadielä
rarlinjen fick hon problem, eftersom hon under gymnasietiden hade 
sagt att lärare skulle hon inte bli och absolut inte lågstadielärare eft er
som hon inte trodde att hon skulle ha tillräckligt med tålamod. Trots 
detta valde hon att utbilda sig till lågstadielärare eftersom hon tänkte 
att 
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...det är ju enkelt och då får jag mycken fritid och kan göra annat som jag 
tycker är roligt. 

Doris och Anna blev lärare för att få utöva sina intressen, konst och 
musik. Musikintresset ledde till att Anna blev musiklärare. Doris var 
konstnärligt intresserad men valde lågstadieläraryrket för hon trodde 
att hon 

.. .som lärare skulle få hålla på med att rita, måla och fantisera. 

Anita visste inte varför hon så snabbt valde yrkesbana. Hon hade pro
vat på att vikariera som lärare ett år efter gymnasiet och sedan utbil
dade hon sig till mellanstadielärare. Hon antog att det berodde på att 
hon tyckte det var tryggt att välja yrke inom ett område som var väl
bekant och det var onekligen skolmiljön för henne. Gretas mamma var 
lärare och som sådan en positiv förebild. Mamman hade alltid pratat 
väl om sitt arbete. Greta hade aldrig funderat på något annat yrke utan 
böljade på lärarutbildningen direkt efter gymnasiet. 

Det var egentligen bara Lisa som blev lärare utifrån ett klart uttalat 
intresse för barn. Själv hade hon haft en otrygg barndom. Att hon ut
bildade sig inom barnomsorgen berodde på som hon uttryckte det 

...när jag sedan skulle ha egna barn så tänkte jag att efter att ha haft en 
uppväxt som inte är bra för barn så om jag skall ha egna barn så måste jag 
ju veta hur normala barn har det och hur de fungerar så då började jag gå 
på barns kötarutbildningen när jag var 22 år gammal. 

Hon utbildade sig sedan vidare med samma motiv. De egna barnen 
blev större och hon kände att hon behövde mera kunskaper om barn 
och barns utveckling och uppväxtvillkor, detta för att kunna ta hand 
om sina egna barn så bra som möjligt. 

För alla kvinnor var det en självklarhet att skaffa sig en yrkesut
bildning. Alla menar också att de hade gjort egna yrkesval även om 
t.ex. föräldrar och lärare i vissa fall försökt att påverka dem. Av de 
kvinnor som aktivt funderat på andra yrken, var det bara Gun som 
hade haft tankar som låg utanför de typiska kvinnoyrkena vård och 
omsorg. Hon hade haft en dröm att bli agronom, men kom inte in på 
utbildningen vid första ansökningstillfallet. 
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... trots det blev alla mycket engagerade lärare 
Ingen av kvinnorna menade att läraryrket var det yrke som de hade 
drömt om att arbeta inom. Väl ute i yrkeslivet var det emellertid ingen 
som ångrade sitt val utan samtliga trivdes bra som lärare. Samtliga 
beskrev sig också som mycket engagerade lärare som hela tiden vär
nade om barnen. Alla hade på ett eller annat sätt fortsatt att utbilda sig 
inom yrket, allt i syfte att fungera ännu bättre som lärare och göra ett 
gott arbete. 

Ulla, Doris, Anita och Greta hade allt mer kommit att arbeta med 
barn som hade problem med läsning och skrivning. För att rusta sig 
bättre för den uppgiften hade någon gått en 20-poängs kurs i "läsning
ens och skrivningens psykologi", en annan hade under många år läst 
och fortbildat sig i "Wittingmetoden"31 och ytterligare en annan hade 
arbetat med hemspråksundervisning. 

Gun var den av kvinnorna som varit mest tveksam till om det var 
lärare hon skulle utbilda sig till. Under utbildningen praktiserade hon 
emellertid i en lågstadieklass och där kände hon att lärare ville hon bli 
och hon skulle se till göra ett bra arbete. Det hade resulterat i att hon 
under hela tiden som lärare gått korta kurser och läst ny pedagogisk 
litteratur, allt i syfte att på bästa sätt fungera som en bra pedagog. Be
rit hade också fortsatt att utvecklas i sitt arbete och sedan slutet av 
1970-talet hade hon varit involverad i olika former av skolutveckling. 

Det som slog mig när jag lyssnade till kvinnornas berättelser var att 
de alla var mycket ambitiösa individer som brann för sitt arbete och 
kände stor empati med de barn som de träffade i sitt arbete. De berät
tade med glöd om arbetet med barn som av en eller annan anledning 
for illa i skolan och hoppades att de genom utbildning till specialpe
dagoger skulle få redskap som kunde bidra till att underlätta skolgång
en för dessa barn. 
... och även mycket engagerade i barn och familj 
Sex av de åtta kvinnorna skulle inte ha sökt s ig till utbildningen om 
den inte varit organiserad som distansutbildning eftersom de inte kun
de tänka sig att lämna barn och familj under tre terminer för att stude
ra på annan ort. De hade gjort prioriteringen att först finnas till hands 

31 Wittingmetoden är en metod som använder sig a v en stegvis uppbyggnad av läsförståelsen 
från enstaka tec ken via ljudrelationer till ord på två bokstäver och sedan vidare mot allt 
svårare bostavskombinationer. 
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för barnen och familjen och sedan studera och sist, på den tid som 
eventuellt fanns kvar, städa, tvätta och laga mat. Det var få som hade 
planerat in tid för sig själva. 

Exempelvis menade Greta, som hade två skolbarn och vid sidan om 
studierna arbetade halvtid för att klara familjens ekonomi: 

Jag läser på heltid, arbetar på halvtid och sköter hemmet på nolltid. 

För att få det hela att fungera var kvinnorna mycket välorganiserade 
och effektiva. Lisa hade fyra hemmaboende barn och arbetade vid 
sidan om heltidsstudierna fyra timmar per dag. En typisk studiedag för 
henne såg ut så här: 

Jag försöker att kliva upp kvart i sju, och sedan skickar jag barnen till sko
lan, tio i å tta far sista barnet så börjar jag jobba åtta själv och jobbar till 
tolv, så jag kommer väl hem ca 12.30. Så kommer minsta barnet hem 13.00 
så då skall jag prata med honom och hjälpa honom om han har några läx
or. Sedan skall han ju ha mellanmål och så är det middag och sedan skjuts-
ningar till fotboll och pingis och sådant. Det är ju 5 - 6 mils enkel resa 
ibland men vi är ju två som delar det men vi far ju åt olika håll så... Sedan 
när vi kommer hem så hjälper jag de större barnen med läxorna så vid åtta, 
nio sätter jag mig och läser och skriver vid datorn. Så håller jag på till tolv 
eller ett eller så länge som jag orkar hålla mig vaken, halv två ibland. Så 
ser det väl ut måndag till fredag ungefär. Lördag och söndag då tar ju min 
man mycket så då har jag mycket tid, annars skulle det aldrig gå. Jag tycker 
inte att jag behöver ta mer ansvar hemma nu när jag studerar., ja ibland, 
det är ju alltid världskrig när man kommer hem från att ha varit här i 
Umeå, så då tar det ett tag innan man.... Han gör ju så gott han kan men 
det finns ju en nivåskillnad på vad som är bra och inte bra. Den här veckan 
i Umeå är liksom min andpaus, då kan man bara vara liksom och det är 
bra. 

Lisa var den av de åtta kvinnorna som enligt mitt sätt att se det hade 
det mest pressade tidsschemat, men även de övriga kvinnorna hade ett 
mycket inrutat liv. 

Berit hade en helt annan vardag än Lisa. Hon hade ett barn på tolv 
år och arbetade ca sex timmar per vecka vid sidan om studierna. Det 
gjorde att hon hade betydligt mera tid både att ägna sig åt sina studier 
och åt sig själv än vad fallet var för Lisa. Så här berättade Berit om sin 
dag. 

Jag stiger upp vid sju ser till att min son kommer till skolan sedan läser jag 
tidningen och dricker kaffe i lugn och ro. Sedan sätter jag väl igång vid nio. 
Jag brukar väl börja med att läsa. Jag tycker att det är lättast att läsa på 
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förmiddagarna när man har lugn och ro, och skriver när det är lite sådana 
saker att göra. Sedan brukar jag ta en promenad, eller åka skidor. Jag har 
också lite extra jobb. Dels så har jag en extra elev två timmar i veckan och 
sedan har jag en elev på gymnasiet som special eller vad jag skall kalla det 
för, fyra timmar i veckan, det ligger lite spritt under dagen vilket gör det lite 
splittrat. Man behöver inkomsten men det känns inte riktigt rätt. Det är så 
att de dagar när man inte har något då är det ganska skönt. Och jag ser att 
fram till dess min pojke kommer hem, vid två eller tre, det är lite olika, då 
får jag mest gjort. Sedan är det middag och han vill ha hjälp med läxor och 
han ska på träning. Så inte förrän nio - tio så kanske jag jobbar två timmar 
igen på kvällen Jag tror nog att jag har lite mer ansvar för hemmet nu. 
Jag brukar säga till min man att du tror inte att jag jobbar heltid men det 
gör jag faktiskt. Jag sköter städning, matlagningen, tvätten emellanåt. Det 
blir ju lite splittrat. Man skall ut och skotta snö.... Och sedan så ser man ju 
också mer när man är hemma, man ser ju mer vad som behöver göras, men 
jag prioriterar motion före hushållsarbete. 

Skillnaden mellan de båda kvinnornas livssituation kan måhända för
klara varför deras aktivitet i datorkonferensen kom att bli så olika. 
Lisa var medlem i grupp fem, den grupp där det skrevs minst inlägg 
medan Berit fanns i den grupp som producerade flest inlägg. Berit 
skrev ungefär Ire gånger så många inlägg under utbildningen som vad 
Lisa gjorde. Utifrån det pressade schema som Lisa hade, med arbete 
och många barn, räckte inte tiden vid datorn till mera än det absolut 
nödvändigaste, att lösa de uppgifter som utgjorde kursens examina
tion. Berit därem ot hade mera luft i sin vardag, varför hon också fick 
tid över för att via brev "umgås" med sina gruppkamrater. 

Sju av de åtta kvinnorna såg distansutbildningen som ett utmärkt 
sätt att få vardagen med familj och arbete att fungera trots studierna. 
För de flesta var inte bara vardagarna utan också helgerna planerade 
på detta sätt. När jag granskade vilken tid som kvinnorna satt vid da
torn och skrev sina inlägg fann jag att detta vanligen skedde på sena 
kvällar och helger. För att få ekvationen med hem, studier och i vissa 
fall även yrkesarbete att gå ihop krävdes det av kvinnorna att vara 
disciplinerade och välorganiserade. 

Anna som också var mycket förtjust i att studera på distans uttryck
te det på detta sätt 

... man kan styra själv och det blir mer effektiv tid om man jämför med re
guljärt, då kanske mer tid blir outnyttjad. Man har någon föreläsning så går 
det några timmar. Det här är däremot väldigt effektivt. 
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Doris var den enda av kvinnorna som var lite tveksam till studiefor
men. Hon uttryckte vid flera tillfållen att hon saknade någon att disku
tera öga-mot-öga med. Hon menade att hon ibland kände sig ensam i 
sina studier och hon saknade gruppen att samarbeta och diskutera 
med. Hon tyckte också att distansmetodiken som gick ut på att läsa 
litteratur, kommentera gruppkamraters uppgifter och att själv produce
ra mycket text tog onödigt mycket tid och blev långtråkigt i längden. 
Eftersom hon hade lätt för att drabbas av huvudvärk mådde hon heller 
inte bra av att tillbringa så mycket tid vid datorn. Doris var den kvinna 
som utnyttjade datorkonferensen minst av samtliga intervjuade kvin
nor. Hon tillhörde grupp fem, den grupp som också var minst aktiv. 

När de åtta kvinnorna påbörjade sin utbildning till specialpedago
ger hade sju av dem hemmaboende barn. Det var bara Ullas barn som 
redan hade flyttat hemifrån. Det gjorde att hon hade mera tid som 
kunde ägnas åt studierna än de som även hade småbarn. Men trots att 
Ullas barn i stort sett var vuxna påverkade de ändå hennes sätt att pla
nera sina studier. Vid flera tillfållen skrev hon i datorkonferensen att 
hon hade det stressigt eftersom hon måste läsa och "arbetar undan" så 
att hon kunde vara ledig och vara tillsammans med barnen när de kom 
hem och hälsade på. 

Nästan alla kvinnor lyfte fram hur intresset och ansvaret att hjälpa 
de svaga i skolan hade fått dem att söka sig till specialpedagogpro-
grammet. Trots denna vilja att hjälpa eleverna i skolan skulle emeller
tid satsningen på fortbildningen inte ha varit möjlig om de samtidigt 
varit tvungna att prioritera bort den egna familjen under en period. 

Rowntree (1995) har i sin forskning funnit att distansutbildning all
tid favoriserat de studenter som är mycket motiverade disciplinerade 
och välutbildade. Gruppen blivande specialpedagoger skulle med 
andra ord vara ytterst lämpade för distansstudier. Frågan är dock om 
studieformen som sådan gjorde att kvinnorna lade ännu en uppgift till 
sina tidigare sysslor, den att vidareutbilda sig, utan att de samtidigt 
plockade bort något annat? 

Kvinnorna upplevde att de har ett dubbelt ansvar, både mot elever
na i skolan och mot sin egen familj. Genom att studera på distans be
hövde de inte göra avkall från ansvaret på något av områdena. Hildur 
Ves resonemang kring ansvarsrationalitet kan förklara kvinnornas sätt 
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att resonera och agera när det gäller förhållandet både till den egna 
familjen och till barnen i skolan ,32 

...med en stark drivkraft att hjälpa utsatta barn 
I intervjuerna berättade kvinnorna vidare om sina skäl, förväntningar 
och farhågor inför kursstarten. 

Det var i huvudsak tre skäl att gå utbildningen som de intervjuade 
kvinnorna förde fram. För det första ville de få ökade kunskaper för 
att bättre kunna hjälpa de utsatta barnen. För det andra hoppades de 
genom dessa ökade kunskaper att själva kunna utvecklas både som 
personer och i sin yrkesroll. För det tredje ville de få en ny inriktning i 
sitt yrkesliv efter många år som lärare. 

Som lärare inom skola och barnomsorg hade kvinnorna vid flera 
tillfallen kommit i kontakt med barn som av en eller annan anledning 
hade det svårt i skolan. De hade också ofta känt att de saknade de kun
skaper som de behövde för att på bästa sätt hjälpa barnen. Kunskaper 
både för att lära sig mer om funktionshinder och metoder för att tackla 
olika behov efterfrågades. Det var dessa kunskaper som de hoppades 
kunna tillägna sig under specialpedagogutbildningen. 

För Lisa var det barnens behov som stod i centrum när hon sökte 
sig till utbildningen. Med de erfarenheter hon hade från sin egen upp
växt tyckte hon att hon förstod barnen och hade lätt för att sätta sig in i 
deras problematik. Av den anledningen trodde hon också at t hon kun
de hjälpa dem. För att känna sig ännu säkrare ansåg hon att hon be
hövde mera teoretiska kunskaper då det för dessa barn var livsviktigt 
att de så tidigt som möjligt fick rätt hjälp. 

Också Gun hade vid flera tillfållen haft funktionshindrade barn in
tegrerade i de klasser där hon varit klasslärare. På skolan där hon arbe
tade försökte man realisera en skola för alla barn varför även de barn 
som av en eller annan anledning var i behov av extra stöd, åtminstone 
under de första skolåren fick gå kvar i byns skola. Gun hade vid dessa 
tillfällen känt att hon saknade kunskaper för att räcka till för alla barn. 
Genom att gå utbildningen hoppades hon bli bättre rustad för att hjäl
pa barnen. I den kommun där Gun arbetade behövdes också fler utbil
dade specialpedagoger. För att lösa den bristen fick hon erbjudande att 
gå utbildningen med bibehållen lön. 

32 För utförligare resonemang kring begreppet ansvarsrationalitet se kapitel tre. 
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Som tidigare nämnts hade majoriteten av de blivande specialpedago
gerna, inklusive de åtta intervjuade kvinnorna, lång lärarerfarenhet. 
Ulla valde exempelvis att utbilda sig till specialpedagog först och 
främst för att hon kände sig utbränd efter 20 år som lärare på grund
skolans högstadium och gymnasieskolan. Hon behövde en paus från 
arbetet, tid för reflexion och att hitta igen sig själv. 

Också Doris hade arbetat länge som lärare, varav de senaste tio 
åren som vikarierande speciallärare. Eftersom hon inte hade någon 
formell behörighet för denna tjänst var hennes främsta skäl att gå ut
bildningen just att bli behörig. Hon såg det dessutom som ett privile
gium att efter alla år som lärare få möjlighet att studera igen, få ett 
avbrott i arbetet och tid för reflexion. 

Berit hade flera skäl till att söka sig till utbildningen. Hon hade se
dan mitten av 1970-talet arbetat i flera projekt där hon bidragit till att 
introducera åldersblandade klasser. För att även i fortsättningen kunna 
påverka utvecklingen i skolan och driva skolutvecklingsfrågorna med 
större pondus ansåg hon sig behöva mera utbildning, vilket hon hop
pades få genom att gå specialpedagogprogrammet. Det viktigaste av 
Berits skäl var emellertid att hennes arbetssituation hade blivit otriv
sam. Det sätt att organisera undervisning som hon tyckte fungerade 
mycket bra skulle förändras. Berit kände att hon inte ville fortsätta 
arbeta vidare på sin gamla arbetsplats utifrån de nya förutsättningarna 
och ansåg sig därför ha två saker att välja mellan, antingen söka en 
rektorstjänst eller att utbilda sig till specialpedagog. Berit valde ut
bildningen till specialpedagog. 

De flesta kvinnor hade som synes stora förväntningar på utbild
ningen. De hoppades få djupa kunskaper om barn i behov av särskilt 
stöd men även grunderna till vad man kunde göra för att lösa proble
men. Det var egentligen bara Doris som inte hade så stora förvänt
ningar. Hon hade hört av tidigare studerande att utbildningen mest var 
fokuserad på samtal och handledning. Hon såg mest fram emot utbytet 
med övriga deltagare och att få läsa bra litteratur. 

Det som oroade de intervjuade kvinnorna inför kursstart var i stort 
sett detsamma som hade oroat gruppen som helhet, nämligen att studi
erna skulle bli för svåra, att tekniken inte skulle fungera eller att tiden 
inte skulle räcka till för både studier, familj och för vissa, även arbete. 
För flertalet av kvinnorna var det länge sedan de senast studerade. Det 
var inte heller många som hade tidigare erfarenheter av distansstudier. 
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De flesta var också ganska ovana vid datorkommunikation. Förvänt
ningarna översteg dock klart farhågorna, och det var en grupp förvän
tansfulla och välmotiverade kvinnor som i augusti 1997 påböljade det 
tre terminer långa specialpedagogprogrammet. 

. . .  distansstudier med datorkommunikation passade kvinnorna 
Den uppläggning av undervisningen som genomsyrade nästan alla 
delkurser hade passat kvinnorna utmärkt. Att först läsa kurslitteraturen 
för att sedan bearbeta den genom att koppla den till tidigare egna prak
tiska och teoretiska kunskaper gjorde att deltagarna hela tiden var 
tvungna att reflektera över hur de tidigare hade tänkt och var de nu 
stod i dessa frågor. Dessa reflexioner skrevs sedan ner och skickades 
till den egna studiegruppen. Gruppmedlemmarna läste varandras tex
ter och fick på så sätt även en inblick hur de andra tänkte i olika speci
alpedagogiska frågor. Detta i sin tur medförde, menade de, att de 
ibland kom att ifrågasätta och vidga de egna föreställningarna. Fick 
man sedan respons på sin egen text blev litteraturen belyst ytterligare 
ett varv. 

Ovanstående sätt att planera undervisningen har si n grund i en vik
tig princip när det gäller vuxenlärande, nämligen att lärandet bör byg
ga vidare på individens tidigare kunskaper och erfarenheter. För att 
kunna placera in den nya kunskapen i en redan existerande kunskaps
struktur är det viktigt att känna igen tidigare erfarenheter och kunna 
sätta in dem i ett nytt sammanhang. På så sätt vidgar och fördjupar 
man sina kunskaper Detta lyfts fram bl.a. i utredningen om effektivare 
vuxenutbildning (SOU 1993:23). 

Undervisningens uppläggning att läsa, reflektera och skriva kändes 
i böljan av utbildningen ovan och inte så självklar för alla. Exempelvis 
berättade både Lisa och Anna i intervjuerna att de kände sig nervösa 
för att skicka in sina första uppgifter och göra dem tillgängliga för 
resten av gruppen. Trots att Anna var en relativt van datoranvändare 
var hon rädd att de övriga inte skulle förstå vad hon ville ha sagt eller 
att hennes sätt att skriva inte dög. Denna känsla släppte allt eftersom 
tiden gick. Hon kom då också att använda datorn allt mer i studierna, 
både som ordbehandlare och för att söka information på Internet. För 
Lisa var datorn en helt ny bekantskap, vilket gjorde att hon de första 
veckorna kände panik och skräck för att överhuvudtaget starta den. 
Att sedan skicka iväg sina tankar till övriga gruppmedlemmar kändes 
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nästan oöverstigligt. Lisa berättade att hennes man fick hjälpa henne 
att skicka iväg den första uppgiften genom att trycka på "sendknap-
pen", själv vågade hon inte. I slutet av utbildningen framstod inte alls 
datorn som lika främmande, och Lisa berättade att hon t.o.m. hade 
böljat "surfa" på Internet. Den största fördelen med sättet att studera 
var emellertid att hon genom skrivandet blev betydligt klarare i att 
uttrycka vad hon menade och fick ord på sina tankar och känslor. Hon 
upplevde att datorn hjälpte henne att i egen takt hitta de rätta orden. 
När det som hon skrev sedan togs emot av övriga på ett positivt sätt 
förstod hon att hennes idéer och tankar dög. Det ökade självförtroen
det och ledde till att hon i slutet av utbildningen även vågade framföra 
sina åsikter i muntliga diskussioner vilket tidigare varit en omöjlighet 
för henne. 

Också Berit föredrog detta sätt att studera istället för enbart före
läsningar och regelrätta tentamina. Hon trodde att hon lärde sig betyd
ligt bättre på detta sätt. Hon uttryckte det mycket målande som att 

...man tänker först, sedan pratar man med tangentbordet, slänger inte bara 
ur sig något oreflekterat. 

Genom detta sätt att bearbeta litteraturen menade hon att hon kom ett 
steg längre i sitt tänkande. 

Som tidigare nämnts var Doris den av kvinnorna som var lite klu
ven till distansstudier överhuvudtaget. Hon ansåg att allt skrivande tog 
alldeles för lång tid eftersom hon var tvungen att vara övertydlig i sina 
texter i och med att kroppsspråket försvann. Hon tyckte också att tem
pot var så högt att hon hade svårt att hinna bearbeta a ll litteratur så 
som hon önskade, och att tiden för reflexion blev för knapp. Hon 
kopplade emellertid inte upplevelsen av det höga studietempot till att 
hon också arbetade 33 procent i skolan vid sidan om studierna. Även 
om Doris saknade det personliga mötet med kursledare och studie
kamrater, njöt hon av att fa ett avbrott från det vanliga arbetet i skolan. 
Hon uppskattade att fa vara hemma på dagarna när det var ljust, kunna 
gå en promenad mitt på dagen och helt styra sin egen tid. 

Trots att kvinnornas förutsättningar var något olika både vad gällde 
tid, familjesituation och tidigare datorvana, var samtliga efter de tre 
terminerna nöjda med den utbildning de hade gått. Allt skrivande hade 
varit tidskrävande, men ändå uppskattades sättet att bearbeta litteratu
ren. Kvinnorna ansåg att det varit mycket utvecklande och bra. Dator
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kommunikationen hade gett distansutbildningen ett mervärde i och 
med att den möjliggjorde ett kunskapsutbyte "från många till många". 
Samtliga betonade också att ett speciellt förhållningssätt gentemot 
barn med särskilda svårigheter hade varit rådande genom hela utbild
ningen, ett synsätt i vilket man lyfte fram elevernas möjligheter istället 
för deras svårigheter. Det var detta som kvinnorna sade sig först tänka 
på när de i slutet av utbildningen summerade specialpedagogpro-
grammet. De menade att detta synsätt skulle de ta med sig när de åter
gick till arbetet i skolan. 

Att ha haft möjligheten att studera på distans upplevdes av kvin
norna som en stor frihet. När jag lyssnar till kvinnornas berättelser om 
sina liv och det pusslande det innebär för dem att få studier, hemarbe
te, barn och i vissa fall även yrkesarbete att fungera, har jag dock vissa 
svårigheter att se vari friheten bestod. Var det så att distansstudier 
möjliggjorde för kvinnorna att ta på sig ännu en arbetsuppgift, i detta 
fall studier, utan att de för den skull lämnade någon annan? Trots hel
tidsstudier såg kvinnorna det som möjligt att förena tidigare uppgifter 
med distansstudierna. Blev distansstudierna en kvinnofälla? Till detta 
återkommer jag i kapitel åtta och nio. 

Kommunikation i datorkonferensen. 
När man studerar på distans med datorstöd sker den mesta kommuni
kationen både mellan lärare och studenter och mellan studenter i 
skriftlig form. Hur påverkade det datorstödda skrivandet kommunika
tionen mellan deltagarna och lärandet i konferensen? Vilken betydelse 
hade kursdesign, studiegrupp och lärarens aktivitet för den kommuni
kation som skedde? Vilket innehåll hade kommunikationen? 

Det datorstödda skrivandet 
Hur upplevde kvinnorna skrivandet och vilken betydelse ansåg de att 
det hade för den kommunikation och det lärande som skedde? 

Samtliga menade vid slutet av utbildningen att allt skrivande hade 
varit mycket utvecklande. Det var emellertid många som speciellt un
der de första kurserna upplevde stor osäkerhet när det gällde att skriva 
texter som sedan skulle skickas till konferensen. Några av de frågor 
som kvinnorna ställde var "Fick jag fram det jag ville ha sagt med min 
text och var den tillräckligt akademisk"? Denna osäkerhet vad gällde 
skrivandet förstärktes också eftersom kvinnorna under den första del
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kursen fick dålig respons både från läraren och i vissa fall även från 
övriga gruppdeltagare. 

Doris i grupp fem hade ingen kontakt vare sig med lärare eller med 
gruppkamrater under den första fempoängskursen. Eftersom hon inte 
fick någon respons visste hon inte heller om de uppgifter som hon 
skickade in var godkända. Det här upplevde hon som mycket frustre-
rande och hon kände sig ensam och tyckte inte att hon hade någon att 
prata med. Hon funderade ofta under denna period över vem hon 
egentligen skrev till, om det var någon som var intresserad och läste 
hennes analys av kurslitteraturen. 

Trots att flera av kvinnorna i början av utbildningen hade varit ner
vösa och känt sig osäkra över att sända sina texter till gruppen så tyck
te de att det gick bättre och bättre ju mera vana de blev, och ju mer de 
lärde känna varandra. I slutet av utbildningen var det inte heller någon 
som upplevde skrivande svårt, däremot tyckte många att det tog allde
les för mycket tid. 

Som tidigare nämnts var hela gruppen indelad i mindre studiegrup
per. Det var till dessa studiegrupper som uppgifterna sändes och där 
den mesta kommunikationen ägde rum. Däremot fanns det inget som 
hindrade att den enskilda kvinnan gick till andra grupper och tog del 
av eller deltog i deras kommunikation. Det här kände Ulla sig lite klu
ven till. Själv gick hon inte gärna in och läste andra gruppers texter, 
hon tyckte att det var lite av ett privat område. Hon kände sig också 
ibland hämmad att veta att många kunde läsa det hon själv skrev. Hon 
menade att om gruppen hade varit mindre skulle hon ha skrivit på ett 
annat sätt. Utbildningen väckte så många frågor av t.ex. personlig art 
som hon gärna hade velat diskutera i en mindre grupp, men inte med 
över 30 personer. Vissa saker lämpade sig inte att skriva ner ansåg 
hon. Man skriver inte om t.ex. var man står i olika livsåskådningsfrå
gor. Inte heller var det lätt att skriva om sådant där man trevar sig 
fram och inte har någon klar uppfattning. Att skriva ner halva tankar 
är inte lika lätt som att i en muntlig diskussion lägga fram dem, mena
de Ulla. 

Lisa var en av de åtta kvinnorna som var mest positiv till dator
kommunikationen och som hela tiden lyfte fram dess fördelar. Hon 
sade sig tillhöra den grupp av människor som tidigare aldrig deltagit i 
en muntlig diskussion eller vågat yttra sig i gruppsammanhang. Att så 
hade varit fallet trodde hon berodde på att hon inte kunnat sätta ord på 

110 



vad hon kände, tyckte och tänkte och att andra alltid varit snabbare 
och hunnit före henne. Eftersom hon nu kunde sitta och formulera sina 
tankar i lugn och ro för att sedan skriva ner dem så upplevde hon att 
även hon blev hörd. För första gången i utbildningssammanhang kun
de hon föra fram sina åsikter genom att skriva och skicka till sin stu
diegrupp. Detta menade hon hade stärkt hennes självkänsla och gjort 
att hon i slutet av utbildningen även vågade yttra sig vid samman
komsterna på campus. 

Det här med datorn också, när man har det skrivit så är det så oåtertag-
bart, när man har skickat iväg det, men har man nu vågat gjort det så har 
man ju stått för det och sett att det går bra och då vågar åtminstone jag 
även öga mot öga. För det har alltid varit mitt handikapp, det där sociala, 
så där har datorn verkligen hjälpt mig, jag har fått lite distans hunnit tänka 
och vågat uttrycka mig. 

Förutom fördelen att i lugn och ro hitta orden till sina känslor och 
kunna göra sin röst hörd menade Lisa att hon genom att läsa inlägg i 
konferensen kunde ta del av andras erfarenheter. Som boende i gles
bygd fanns det inte många möjligheter att skaffa sig kunskaper om hur 
man arbetar på andra orter, ansåg hon. 

Berge och Collins (1995) lyfter fram liknande resultat i sin studie. 
De menar att kommunikation i en asynkron datorkonferens blir mera 
jämlik än annan kommunikation eftersom den just sker i skriftlig 
form. Ingen blir avbruten och ingen deltagare kan hindra någon annan 
från att säga sin mening. Den sociala roll och status som en deltagare 
eventuellt har i en grupp försvinner till stora delar. De som har svårt 
att ta plats i grupper har i datorkonferensen möjlighet att deltaga fullt 
ut och på ett jämlikt sätt i kommunikationen. 

Man kan också se datorkonferensen som en arena där alla har 
samma möjlighet att komma till tals. Kerr och Hiltz (1982) undersök
ning visar emellertid att det även i konferensen kan utvecklas en "elit" 
som lägger monopol på kommunikationen. Även i datorkonferensen 
kan finns medlemmar som inte kan göra sina röster hörda, menar de. 

Philips och Pease (1987) menar att det kan vara speciellt problema
tiskt att som nykomling komma in i en redan etablerad grupp eller för 
en svagare student att konversera på samma nivå som de gör som do
minerar och anger tonen i kommunikationen. 

I min undersökning fann jag ingen enskild deltagare som oftare 
"tog ordet", utan här var det mera frågan om att vissa grupper kom
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municerade mera med varandra än andra. Alla påböljade också utbild
ningen vid samma tidpunkt vilket gjorde att det inte blev aktuellt för 
någon att försöka hitta sig en plats i en redan etablerad grupp. 

Svårt att diskutera på datorn 
Flera av de intervjuade påpekade att det var svårt och omständligt att 
diskutera via datorn; dialogen blev långsam, varför diskussionen ofta 
dog ut li ka fort som den startade. De gånger som kvinnorna försökte 
att föra en diskussion var det sällan som denna blev livlig eller fick 
något djup. De inlägg som skrevs var oftast mycket välformulerade 
och såg ut att vara väl genomtänkta. Detta gjorde att de inte lämnade 
många funderingar eller öppna tankar att reflektera på. Det kan vara 
en anledning till att diskussionerna aldrig tog någon riktig fart. Gun 
hade en annan förklaring. Hon menade att var och en var så inne i sitt 
eget tänkande att man inte gav sig tid att alla gånger försöka förstå hur 
den andra hade tänkt. Ofta upplevde hon att när hon läste vad någon 
annan skrivit, hade hon lust att fråga om något eller diskutera ett utta
lande, men hon hejdade sig på väg till datorn eftersom hon tyckte att 
det tog för mycket tid, tid som hon behövde för att lösa nästa uppgift. 
Berit tyckte också att det blev lite diskussioner. Hennes förklaring var 
att gruppen var så homogen och att kvinnorna tyckte så lika. Det fanns 
med andra ord inte så mycket att diskutera. 

En annan orsak kunde vara att gruppen fungerade dåligt. Det fanns 
deltagare som inte helhjärtat gick in för studierna utan bara gjorde ett 
minimum och det påverkade naturligtvis hela gruppen. Gun ansåg sig 
vara medlem i en sådan grupp, och hon var därför glad att hon hade 
möjlighet att gå in i andra gruppers diskussion när det hände lite i 
hennes egen. Greta menade också att det var svårt att diskutera över 
datorn, man ställde en fråga, fick ett svar och sedan var det över. 

Trots bristen på diskussioner var samtliga överens om att allt skri
vande hade hjälpt dem att bearbeta litteraturen och fatt dem att utveck
la sitt tänkande i specialpedagogiska frågor. Skrivandet bidrog till en 
djupare egen reflexion. Berit ansåg att hon genom att läsa andras in
lägg såg att samma problem kunde vinklas från flera olika håll. Hela 
denna process påverkade och utvecklade hennes eget tänkande. 

Anna ansåg att hon blev stimulerad i sina studier genom att ta del 
av vad andra skrev och genom den kontakt som hon hade med sina 
gruppmedlemmar. Just det faktum att det bara var kvinnor i gruppen 
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kunde ha bidragit till att alla hade vågat skicka in sina tankar och att 
alla dessa samlade tankar i sin tur hade hjälpt till att höja den totala 
kompetensen. Datorkonferensen kändes också mycket demokratisk 
ansåg hon, alla kom till tals vilket inte var fallet vid diskussioner på 
campus. Anna var medlem i den grupp som producerade flest inlägg. 
Det faktum att det skrevs mycket gjorde att det fanns många tankar att 
reflektera över. 

Majoriteten av kvinnorna ansåg att grupparbete över datorn hade 
varit svårt. Det tog alldeles för lång tid att bolla tankar fram och till
baka. En gruppmedlem kunde ena dagen ställa en fråga till gruppen 
som sedan inte besvarades förrän kanske tidigast dagen därpå. Den 
som väntade på svar kunde i värsta fall bli hindrad att arbeta vidare 
med uppgiften. För att komma förbi problemet med fördröjningen 
gjorde gruppdeltagarna därför ofta var sin del av uppgiften som sedan 
sattes samman. Själva grupprocessen försvann på detta sätt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det datorstödda skrivandet upp
levdes som mycket utvecklande av kvinnorna. De uppskattade att i 
lugn och ro få reflektera över de texter som de läste för att sedan 
koppla det lästa till sina tidigare erfarenheter och omvandla tankarna 
till nya texter. Att sedan läsa andras tolkningar gjorde att de fick flera 
vinklingar av litteraturen vilket ytterligare fördjupade deras tänkande. 
Detta fungerade bäst när man skrev läsloggar på kursböckerna. 33 

En nackdel med skrivandet var att det var tidsödande. Det tog 
mycken tid både att producera så mycket text men också att läsa all 
text som övriga medlemmar producerade. Eftersom det bara fanns viss 
tid avsatt för vaije delkurs kunde de uppgifter där det krävdes ett sam
arbete med övriga kursmedlemmar kännas stressande. Att distansstu
dierna skulle vara oberoende av tid och rum stämde alltså inte. Det 
pressade tidsschemat begränsade kvinnornas möjlighet att själva helt 
styra sin egen tid. Kvinnorna menade vidare att det var svårt både att 
föra diskussioner och att genomföra grupparbeten över datorn. De 

33 Med läslogg menas att man under tiden man läser en bok väljer några citat som man fäster 
sig vid (anmärkningsvärda, tilltalande, störande, intressanta, rolig a, förvirrande, överras
kande...). Till dessa citat fogar man sina egna reflexioner, tankar, k ommentarer, slutsatser, 
frågor som man vill ställa, beröm som man v ill ge, jämförelser som man v ill göra. D en 
andre läsaren skall fa veta hur man tänk er. En annan deltagare far ta del av denna läslogg 
och skriva sina kommentarer till texten. Eftersom alla i gruppen läser samma litteratur kan 
man fa många intressanta infallsvinklar på innehållet. 
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ansåg att samverkan tog för mycket tid i anspråk och att det var svårt 
att få igång en grupprocess med hjälp av datorkommunikation. 

Inläggens fördelning i grupp 1-5 
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Figur 6:3. Summa inlägg i grupp 1-5 under utbildningen. N = 3572 in-
lägg-

Gruppens betydelse för kommunikation 
Studiegruppernas uppgift var att mellan kursträffarna samarbeta kring 
kursens uppgifter, antingen för att via grupparbete komma fram till ett 
gemensamt dokument, eller för att läsa och kommentera uppgifter som 
andra gruppmedlemmar hade producerat. I de flesta delkurser fanns 
det med andra ord uppgifter som krävde att deltagarna på ett eller an
nat sätt samarbetade med varandra. 

Kommunikationen kom att bli mycket olika i de fem grupperna. 
Den grupp som skrev flitigast producerades ca tre gånger så många 
inlägg som den grupp som skrev minst. Eftersom det fanns vissa obli
gatoriska uppgifter som skulle lösas och skickas till gruppen och alla 
blev godkända kan man anta att de inlägg som grupp fem, som hade 
det minsta antalet inlägg (422 st), skickade åtminstone innehöll de 
obligatoriska svaren på uppgifterna. Grupp två som skrev flest inlägg 
(1262) skrev med andra ord minst 840 inlägg "extra". Av de intervju
ade kvinnorna var Ulla, Anna och Berit medlemmar i grupp två, Gun i 
grupp tre, Anita och Greta i grupp fyra och Doris och Lisa i grupp 
fem. 
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Som figur 6:3 visar, svarade grupp två for de i särklass flesta inläggen. 
Antalet inlägg i grupperna ett, tre och fyra var ganska jämnt fördelade, 
medan deltagarna i grupp fem gjorde minst inlägg. Vad kan då orsa
ken vara till att man i grupp två var så flitiga på att använda konferen
sen för kommunikation medan man i grupp fem bara nyttjade den 
möjligheten en tredjedel så ofta? 

I sin forskning har Hammond (2000) analyserat inlägg i distanskur
ser som använder sig av datorkommunikation för att se vad som la-
raktäriserar det kommunikativa skrivandet. Han finner sju återkom
mande drag som på ett särskilt sätt stimulerar till ökad kommunikatio
nen i grupperna. 

• Att grupperna är öppna att presentera olika typer av kun
skap. Skrivaren hänvisar till både praktisk och teoretisk 
kunskap. Denna brygga mellan personlig upplevelse och te
oretiska insikter är det viktigaste draget i det kommunikati
va skrivandet. 

• Att inläggen intar en kritisk attityd till teoretisk kunskap. 
• Att skrivandet är reflekterande. 
• Att inläggen inte är alltför utmanande utan att de antar en 

något försiktig ton. 
• Att man i inläggen ser att skribenten söker dialog och debatt 

med andra i gruppen. 
• Att hela inlägget genomsyras av skrivarens personlighet. 
• Att texten har en lös struktur, ett mellanting mellan text och 

tal. 
Grupp två skrev många inlägg, både sådana som hade e tt privat inne
håll och sådana som hade ett mera pedagogiskt innehåll. De tre delta
gare som intervjuades från denna grupp menade samtliga att de hade 
haft tur som hamnat i en så bra grupp. De beskrev gruppen som prat
sam och social, tillåtande, kompromissvillig, engagerande, intressera
de, uppmuntrande och peppande. 

De två medlemmar som intervjuades från gruppen som skrev minst 
inlägg, grupp fem, hade något olika bilder av hur deras grupp hade 
fungerat. Den ena medlemmen beskrev gruppen som dålig på att ge 
feed-back "det kändes som att man skrev mot en mur " men med fin 
stämning vid campusträffarna. Den andra kvinnan beskrev gruppen 

115 



som förstående, stöttande, och trygg. Båda påpekade att gruppen var 
ensidigt sammansatt vad gällde tidigare yrkeserfarenheter. 

När jag granskade inläggen från grupp två och fem kunde jag se att 
det i grupp två inte bara skrevs fler inlägg i konferensen utan att det 
även förekom betydligt fler sociala inlägg där än i övriga grupper. De 
sociala inläggen som fanns i grupp två hade ofta en uppmuntrande ton. 
Nedan ges några exempel på hur de kunde se ut: 

Tack för snabb och uppmuntrande respons, ...Oj vad ni varit duktiga! ...Ta 
det lugnt! Ta hand om det som känns mest angeläget först. Kursen hinner 
du ändå ... Vad tråkigt med allt som har hänt. tänker på dig... Tack för re
spons en. Den kändes trösterik. Jag har inte orkat ta itu med min egen ana
lys av samtalet... 

Denna typ av inlägg fanns det mycket lite av i grupp fe m. Där var de 
sociala inläggen mera av upplysande och informerande karaktär. 

Tack för din feedback! Det är första gången jag får det här på First Class 
och det känns roligt ... Jag har ännu inte fått alla mina beställda böcker 
från bokhandeln. Därför kan jag inte skicka in uppgift 2. Den kommer så 
fort det är möjligt. 

Haythornthwaite; Kazmer; Robins och Shoemaker (2000) har i sin 
forskning funnit att utbildningsanordnare måste underlätta för delta
garna så att en lärandemiljö där de känner gemenskap kan skapas. De 
anser vidare att vissa deltagare har svårare att känna delaktighet i den
na gemenskap och att bara en minoritet utvecklar ett mönster för 
kommunikativt lärande. De som utvecklar denna förmåga har emeller
tid en nyckelroll när det gäller att fa med andra i den virtuella gemen
skapen. 

I grupp två fanns det flera som hade utvecklat detta sistnämnda 
mönster för kommunikativt lärande. Anna var en av de flitiga skriben
terna i gruppen. Analysen av hennes inlägg visade att hon skrivit i en 
mycket personlig stil samtidigt som hon i alla sina inlägg uppmuntra
de eller bekräftade de andra gruppmedlemmarna. Anna ställde också 
frågor för att få igång en debatt eller diskussion. Hon hänvisade ofta 
till sin egen privata och pedagogiska praktik och drog sig inte heller 
för att erkänna att hon inte förstod vissa delar av litteraturen. När frå
gor uppstod tog hon gruppen till hjälp för att reda ut sina frågetecken. 
Här följer några korta utdrag från Annas inlägg under den sista del
kursen. 
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Jag tyckte att det var bra som du XXXskrev... Jag tror att det är väldigt 
viktigt att man som XXX säger först tittar på ... Hej XXX. Hur har du hunnit 
göra en läslogg redan. Du kom ju hem i går kväll!!!?... Oj vad mycket kloka 
ord du har skrivit ...Det försöker jag också överföra till mina barn ... vore 
kul att få någon kommentar, positiv eller negativ ...detta citat går stick i 
stäv mot hur jag tidigare diskuterat ...Det kan väl bli så naturligt om en del 
av specialpedagogens arbete sker inne i klassrummet. Vad tror ni? 

Anna hörde till en av d e yngre i gruppen. För tillfället hade hon ingen 
lärartjänst utan var arbetslös. Hon var också en av de få småbarns
mammorna i gruppen. Att gruppen fungerade så bra och var så aktiv i 
sitt kommunicerande menade hon berodde på att de hade en öppen 
kommunikation där ingen "tog över" och försökte vara former än nå
gon annan. Trots att de övriga gruppmedlemmarna var betydligt äldre 
och hade mycket mera lärarerfarenhet än hon, så hade hon direkt känt 
att hon vågade skicka in allt som hon tänkte till konferensen. Hon me
nade också att man försökte stötta varandra när det inträffade något, 
både privat och i studierna. Anna var snabb på att svara de andra 
gruppmedlemmarna. Vaije gång hon kontrollerade den elektroniska 
posten skrev hon ett kort svar på de brev som kommit. Hon var intres
serad av vad de andra gruppmedlemmarna tyckte och de olikheter som 
fanns i gruppen såg hon som en stor tillgång. Vid träffarna på campus 
fungerade också gruppen väl socialt, man gick ut och åt middag till
sammans och hade mycket trevligt. 

Doris som ingick i grupp fem hade en helt annan bakgrund än 
Anna. Hon hade arbetat som outbildad spec iallärare under ca 10 år 
och gick nu Specialpedagogprogrammet for att bli behörig for den 
tjänst hon redan hade. Hon hade en klar uppfattning vad det innebar 
att vara specialpedagog och när hon pratade om sin yrkesroll talade 
hon ofta om arbetet som innebar läs - och skrivträning av enskilda 
elever, alltså den "gamla" speciallärarrollen. Hon var mycket engage
rad i sitt arbete och berättade om flera elever som hon på högstadiet 
"lärt" läsa. Doris ansåg sig ha goda kunskaper när det gällde läs- och 
skrivinlärning och hon hade också läst och fortbildat sig mycket. I 
grupp fem var hon den enda deltagaren som arbetade i grundskolan 
medan övriga medlemmar hade sina tjänster inom barnomsorgen. Det
ta upplevde hon som olyckligt. Hon menade att hon inte talade samma 
språk som övriga gruppmedlemmar och att hon inte heller var intres
serad av samma frågor som de. Hon var inte särskilt positiv till att 
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kommunicera över datorn trots att hon inte hade något emot att skriva. 
Det som kunde vara svårt var att skriva så klart att inte ens text miss
förstods. Om detta var anledningen till att hon inte var särskilt aktiv på 
nätet framgick inte vid intervjun. Doris upplevde sig som spontan och 
saknade därför diskussionerna "öga mot öga". Hon var också den mest 
verbala av de åtta kvinnor som jag intervjuade. Trots att gruppen en
ligt henne hade felaktig sammansättning, tyckte hon att hon hade haft 
turen att hamna i en fin grupp. Hon menade att hon kände sina grupp
medlemmar och upplevde att de hade en öppen stämning där alla kun
de berätta om sig själva och om vad de tyckte var otrevligt och ängs
ligt men även det som de upplevde som bra. Under den sista fem po
ängskursen gjorde Doris endast fyra inlägg. När jag granskade Doris' 
inlägg såg jag ibland en negativ underton och hur hon då och då "un
dervisade" övriga gruppmedlemmar. 

När ni börjar jobba se till att ni får träffa andra att utbyta idéer och erfa
renheter med!... som du skriver så tror jag också att rektorerna känner ett 
behov att få prata med oss specialpedagoger. Jag har i a lla fall känt det på 
min skola där jag har två rektorer ... att förskollärarna vill in i skolan kan 
ha många orsaker. En anledning kan vara det vikande underlaget, i alla fall 
hos oss ... att bli bekräftad, attfå en reaktion på att vi uppfattas på rätt sätt 
var något som jag saknade när vi började utbildningen i fjol höstas. Det 
kändes svårt att skriva mina åsikter på datorn och skicka iväg dem utan att 
få någon reaktion tillbaka. Så kändes det säkert för oss alla. Kroppsspråket 
är ju halva kommunikationen och att diskutera via datorn kan aldrig ersätta 
levande möten. 

Jämförelserna mellan grupp två och fem styrker med andra ord det 
Hammond (2000) funnit i sin forskning kring kommunikativt skrivan
de, och det Haythomthwaite et al. (2000) lyfter fram när det gäller 
kommunikativt lärande, nämligen att det för många grupper är svårt 
att komma längre än till introduktionssamtal och socialt prat. Den m-
noritet som lyckas verkar emellertid ha utvecklat ett speciellt mönster 
för kommunikativt lärande. Studerande bör därför inskolas i en meto
dik där det kommunikativa skrivandet och lärandet som behövs vid 
distansstudier med datorkommunikation lyfts fram anser de. 

De sociala relationernas betydelse för kommunikation 
Den största skillnaden mellan traditionell distansutbildning och di
stansutbildning via datorkommunikation är att man i det senare fallet 
tillhör en grupp, en social gemenskap. Detta gör att en av distansut
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bildningens negativa sidor, att uppleva sig ensam i sina studier och 
inte ha någon att samarbeta med, kan elimineras. Tekniken möjliggör 
att man trots att man studerar i sin hemmiljö kan känna social samhö
righet med gruppen menar Briano; Midoro och Trentin (1997). 

Flera av kvinnorna befarade inledningsvis att studieformen skulle 
medföra att de kände sig ensamma. Så blev inte fallet. Alla utom Do
ris i grupp fem menade att de snabbt lärde känna sina gruppkamrater. 
Speciellt medlemmarna i grupp två upplevde att de hade ett socialt 
umgänge via datorn. De stöttade varandra, berättade om sina familjer 
och om övrigt vardagsliv på hemorten. Alla tre i gruppen kopplade 
upp sig mot datorkonferensen flera gånger per dag. Ulla antog att 
gruppsammanhållningen till viss del kunde bero på att kursernas inne
håll var av sådan art att man måste öppna sig och bli ganska personlig. 
Anna menade att hon hade blivit förvånad över hur väl hon kände öv
riga gruppmedlemmar när hon träffade dem på campus efter den första 
fempoängskursen. Den fina stämningen som hon upplevde på nätet 
förstärktes sedan när de träffades. Både Ulla, Anna och Berit trodde 
att de kontakter som de knutit under utbildningen skulle bestå även 
efter examen. 

Enligt Doris tog det däremot längre tid för medlemmarna i grupp 
fem att lära känna varandra. I utbildningens böljan var det så många 
uppgifter som skulle lösas att det inte fanns tid att etablera en social 
kontakt med de övriga, ansåg hon. Denna grupp blev också den som 
under hela utbildningstiden hade den minsta sociala kontakten över 
nätet. Däremot ansåg både Doris och Lisa att gruppmedlemmarna 
trivdes bra tillsammans när de träffades. 

Gun var den enda av kvinnorna som hade tidigare erfarenhet av att 
studera med hjälp av datorkommunikation. Hon menade att för att det 
virtuella mötet skulle fungera behövdes att deltagarna i böljan av ut
bildningen fick mycken tid tillsammans för att lära känna varandra. 
Vid starten av denna utbildning ägnades inte mycket tid till "lära-
känna-övningar". Gun menade att det var anledningen till att den för
sta kursen kom att starta lite trevande i hennes grupp; alla kände sig 
för och blev försiktiga i sitt skrivande. Några gruppmedlemmar deltog 
inte alls i böljan. Efterhand blev det något bättre men det fanns vissa 
deltagare som under hela utbildningen deltog minimalt. Trots detta 
ansåg Gun att hon lärde känna sina gruppkamrater och hon kände sig 
inte ensam i studierna. Om någon skrev att hon hade jobbigt fanns 
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alltid någon annan där och stöttade. Gun försökte i böljan av utbild
ningen att vara aktiv och skrev därför många inlägg, också sådana som 
hade ett socialt innehåll, men eftersom reaktionen från övriga ofta 
uteblev, minskade även Guns kommunikation. När kommunikationen 
minskade i grupp tre gick Gun ofta till de övriga grupperna och tog 
del av deras texter för att på så sätt få mera tankar att reflektera kring. 

Anita och Greta ansåg liksom de flesta att de var deltagare i en 
grupp som fungerade bra och där det förekom ett gott samarbete. Vik
tigt för att detta samarbete skulle fungera var att också träffas privat. 
Vid kursträffarna på campus försökte gruppen därför få tid över för att 
t.ex. äta middag tillsammans. Greta påpekade att det fanns en social 
kontroll i gruppen som gjorde att om någ on varit frånvarande på nätet 
några dagar efterlystes de och man undrade om de t.ex. blivit sjuka. 
Denna sociala kontroll gjorde att ingen halkade efter i studierna. 

Kvinnorna i alla grupper utom grupp tre ansåg alltså att den sociala 
samvaron fungerade mycket bra. Deltagarna kände sig trygga och de 
upplevde att de hade ett utbyte av varandra som hjälpte dem i deras 
eget lärande. Det förekom betydligt mera kommunikation både med 
socialt och pedagogiskt innehåll mellan deltagarna i grupp två än i de 
övriga grupperna. Det fanns också ett klart samband mellan sociala 
och pedagogiska inlägg. De kvinnor som var flitiga på att skriva brev 
med socialt innehåll var också de som skrev de flesta breven med ett 
pedagogiskt innehåll. Detta blev också något av en gruppkultur. Med
lemmarna inom en och samma grupp hade ungefär likartade mönster. 
Den grupp som från böljan tillät ett okonventionellt sätt att skriva och 
även värnade om att skapa en social gemenskap fortsatte så genom 
hela utbildningen, medan det i andra grupper skapades andra umgäng
esregler. Doris i grupp fem menade att kraven i grupperna kunde tris
sas upp. Därför bestämde deltagarna i hennes grupp att de skulle hålla 
igen lite och skriva kortare inlägg och även organisera vem som skulle 
läsa och kommentera vems text. Detta gruppbeslut, att reducera skri
vandet, är en förklaring till att kommunikationen och då speciellt de 
sociala inläggen i grupp fem blev så sparsam. 

Kursuppläggningens betydelse för kommunikation 
De olika delkurserna hade olika uppläggning, examinerades med hjälp 
av olika metoder och hade olika kursansvariga lärare. Därför blev det 
intressant dels att granska de olika delkurserna, dels att granska lära
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rens kommunikation för att se vilken effekt dessa faktorer hade för 
kommunikationen i de olika grupperna. Vid en första granskning kun
de konstateras att olika delkurser stimulerade deltagarna att skriva 
olika mycket. Under vissa delkurser sändes över 30 0 inlägg till konfe
rensen medan det under andra sändes knappt 20. 

Granskningen av nedanstående figur visar att speciellt under tre 
delkurser, Forskningsprocessen 1, Pedagogisk handledning och Språk 
och matematik möjligheter och hinder, skrevs det särskilt många brev 
till konferensen. I delkursen Forskningsprocessen 1 som var utbild
ningens tredje kurs var studenternas uppgift att i grupp genomföra en 
mindre undersökning med hjälp av både kvantitativ (enkät) o ch kvali
tativ (intervju) metod. Examinationen bestod av att vaije grupp skulle 
komma fram till ett gemensamt dokument där man presenterade sin 
undersökning. 

Inläggens fördelning per delkurs 

Antal inlägg 
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Figur 6:4. Antalet inlägg per delkurs i fyra grupper ,34 

34 Under delkurserna Examensa rbete och Specialpedagogisk verksamhet 6-10 p var gruppin
delningen en annan varför de inte ingår i redovisningen. Under kursen Forskningsproces
sen 1 var stu denterna indelade endast i 4 gruppe r, grupp 5 saknades. 
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Eftersom detta arbete skulle göras under en period när deltagarna 
fanns på hemmaplan, måste all kommunikation ske via FirstClass. Det 
gemensamma gruppdokument som arbetet resulterade i skulle sedan 
skickas vidare till en annan grupp så att de kunde förbereda den oppo
sition som skulle ske vid den avslutande träffen på campus. Under 
kursen arbetade medlemmarna gemensamt både med att konstruera en 
enkät, formulera intervjufrågor samt i slutet av kursen sammanställa 
resultaten och skriva en rapport. 

Vissa grupper hade stora datortekniska problem under denna kurs. 
När det t.ex. gällde att skicka tabeller och filer mellan varandra upp
stod problem eftersom gruppmedlemmarna hade olika datorer med 
olika program och det var inte många av deltagarna som hade tillräck
liga kunskaper för att klara tekniken. Vissa grupper var också tvungna 
att lämna datorkommunikationen och använda sig av postverket, vil
ket fördröjde kommunikationen ytterligare och försvårade samarbetet. 
Två lärare var engagerade i kursen. Båda hade en mycket passiv roll i 
datorkonferensen. Den ene läraren skrev sammanlagt sju brev under 
kursen. Dessa brev var av informerande karaktär (schema, litteratur
frågor). Denne lärare läste också några av de brev som studenterna 
skrev. Den andra läraren visade sig aldrig i konferensen vare sig ge
nom att läsa deltagarnas brev eller skriva egna. I grupp två skrev man 
under denna kurs 355 inlägg medan man i grupp tre under samma pe
riod skrev 134 inlägg. 

Nästa delkurs där det förekom mycket brevskrivande var kursen 
pedagogisk handledning. Här skulle studenterna utföra en handled
ningsserie om ca fem samtal å 40 min vardera, med en lärare verksam 
i skolan eller barnomsorgen. Samtalen skulle mynna ut i en rapport 
där studenten granskade och analyserade sin roll som handledare. De 
blivande specialpedagogerna skulle också skriva en sammanfattning 
kring några kapitel i en bok samt göra en läslogg på en annan kursbok. 
Denna kurs var den femte i ordningen. Inte heller här var läraren aktiv 
i datorkommunikationen utan det var gruppmedlemmarna som gav 
varandra feed-back. Läraren följde emellertid processen genom att 
läsa de brev som deltagarna skrev. Handledningsrapporten som sändes 
direkt till läraren utgjorde examination på kursen. Vaije deltagare fick 
sedan personlig feed-back på sin rapport. 

Den tredje delkursen som lockade medlemmarna till att skriva 
mycket var kursen Språk och matematik. Här arbetade man med pro-
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blembaserat lärande. Under den introducerande träffen på campus 
arbetade de olika grupperna bl.a. med att komma fram till vilka fråge
ställningar på temat matematik respektive läsning och skrivning som 
gruppen sedan skulle besvara när de kom hem. Vaije gruppmedlem 
arbetade med samma frågeställningar som gruppen sedan skulle göra 
en syntes av. I denna kurs var läraren aktiv, gick ofta in och gjorde 
små inlägg, stöttade deltagarna eller visade på alternativa lösningar. I 
grupp två svarade läraren för 37 inlägg av 266 under denna period. 

Förändringsarbete, utbildningens fjärde delkurs, var den kurs som 
lockade minst till skrivande i samtliga grupper, trots att de nu efter en 
termins studier hade en viss vana att kommunicera via nätet. 

Sociala och pedagogiska inlägg under kursen 
Förändringsarbete 
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Figur 6:5. Fördelningen mellan sociala och pedagogiska inlägg under kursen 
Förändringsarbete, 5 poäng. 

Här hade deltagarna ingen uppgift som de skulle publicera på nätet. 
Två uppgifter skulle skickas direkt till läraren och övrig litteratur ex
aminerades vid den avslutande kursträffen på campus. Detta fick til l 
följd att läraren inte alls deltog i de enskilda gruppernas kommunika
tion, varken genom att skriva egna brev eller genom att läsa det som 
deltagarna skrev. Däremot skrev läraren vid fyra tillfällen brev som 
riktades till hela studiegruppen. Syftet med dessa brev var att beskriva 
den examinations uppgift som hörde till kursen. Trots att kursupplägg
ningen inte manade till samarbete visade det sig att vissa grupper ändå 
använde sig av konferensen för att diskutera kurslitteraturen. Grupp 
två som konsekvent producerade de flesta inläggen var också den 
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grupp som under denna kurs flitigast använde sig av konferensen för 
att föra pedagogiska diskussioner. Grupp fem däremot skrev inte rå-
got pedagogiskt inlägg under den aktuella perioden. 

Lärarens kommunikation 
Flera forskare (t.ex. McCabe, 1998, Kaye, 1989 och Harasim, 1987) 
menar att datorkommunikation är ett medium som gör det möjligt för 
alla att delta på lika villkor. Enligt Rice och Love (1987) är lärarens 
traditionella makt bruten och läraren fungerar mera som en demokra
tiskt grupporienterad ledare. Påståenden av denna natur baseras vanli
gen på studier vad gäller ansvarsnivå och tur-tagande i datorkonferen
ser. Harasim (1987) som studerat lärares inlägg i datorkonferenser 
visar att lärarna deltar mindre än studenterna i kommunikationen och 
mycket mindre än vad lärare i klassrumssituationer gör. Enligt Hara-
sims undersökningar svarar lärare i campusundervisning för ca 60 - 80 
procent av kommunikationen, medan läraren i datorkonferensen en
dast svarar för ca 10 - 15 procent. 

I de delkurser som här granskades stod lärarna emellertid för en 
ännu mindre del av kommunikationen. Bara ca åtta procent av antalet 
inlägg hade läraren som avsändare. Lärarnas roll i kommunikationen 
via FirstClass var i de flesta delkurser alltså mycket diffus. De flesta 
skrev inlägg endast när det gällde att granska examinationsuppgifter 
eller för att ge gruppen allmän information. I de fall där delkurserna 
examinerades på campus fanns det lärare som inte en enda gång del
tog i kommunikationen på datorn. 

Rowntree (1999) menar, i sin studie av lärarrollen i datorkonferen
ser, att lärarens sätt att uttrycka sig i inläggen påverkar övriga deltaga
res kommunikationsstil. Det är också lärarens uppgift att etablera de 
etikettsregler som skall råda i konferensen och se till att grupperna 
fungerar socialt och att ingen hamnar utanför. 

Eftersom de flesta kursansvariga lärare på specialpedagogpro-
grammet var så passiva, är det svårt att tro att de hade något inflytande 
på den kommunikationsstil som blev rådande. Möjligen ledde bristen 
på lärarnärvaro till att det i vissa grupper fanns deltagare som i böljan 
av utbildningen hamnade utanför och det i sin tur kom att påverka 
gruppen negativt. I vissa grupper utvecklades en kommunikationsstil 
som krävde minsta möjliga aktivitet medan det i ytterligare andra ut
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vecklades ett mera aktivt sätt att umgås på via nätet. I dessa fall var 
det mera troligt att andra kursdeltagare angav kommunikationsstilen. 

Paulsen (1995) citerar Carlsson som menar att för att driva en dis
kussion över rätet behövs, på samma sätt som när man leder en dis
kussion där deltagarna är fysiskt samlade, en aktiv person som stödjer 
och håller i diskussionen. Denna person kan vara läraren eller en av 
studenterna. Lärarens uppgift är att: 

Help people to get started, give them feedback, summarize, weave the con
tributions of different folks together, get it unstuck when necessary, deal 
with individuals who are disruptive or get off the track, bring in new mate
rial to freshen it up periodically, and get feedback from the group on how 
things are going and what might happen next...[Further, the facilitator 
needs to] communicate with the group as a whole, sub-groups, and indi
viduals to encourage participation (Paulsen, 1995, s 44). 

I endast två av de granskade delkurserna försökte läraren att fungera 
som motor i diskussionerna. Båda dessa delkurser hade samma lärare. 
I den ena delkursen skrevs sammanlagt 917 inlägg av hela gruppen 
och av dessa svarade läraren för 131 inlägg. I den andra delkursen 
skrevs sammanlagt 352 inlägg varav läraren svarade för 101. Delta
garna uppskattade lärarens närvaro och menade att de inte tidigare 
under utbildningen hade mött någon lärare som varit lika närvarande 
och följt deras lärandeprocess så påtagligt. 

Vi kände en enorm respons under vår tidigare skrivkonversation med dig. 
Du har varit den lärare som varit mest och bäst aktiv i vår konferens så 
visst märks det att du skrivprocessat med dina tidigare gymnasieelever. 
Detta medium år väl toppen för detta ändamål (Gun). 

Deltagarna uppskattade alltså att läraren deltog aktivt i kommunika
tionen. Lärarens inlägg var både stödjande och förtydligande och in
nehöll tips på hur studenterna kunde gå vidare och utveckla sitt sätt att 
tänka. Hon summerade deltagarnas olika åsikter och skrev i en person
lig och informell stil. Här ges några exempel på lärarens sätt att ge 
respons. Exemplen är hämtade från grupp två. 

Vem avgör vad som är normalnivån i matematik? Har ni under kursens 
gång läst boken Ahlström, Emanuelsson Wallin, Skolans krav-elevens be
hov, den är visserligen skriven 1986 och tittar på Lgr 80, men många kloka 
tankar om normalitet och avvikelse finns där. Likaså tycker jag Vägval och 
växande ser på detta... Du avslutar ditt brev med hur intressant det är med 
att läsa om hur barn tänker, det ger mig associationer till en intressant arti

125 



kel av Bertil Gran där han pratar om Specialpedagogik i Europas bästa 
skola (titel), där han skriver om 9 teser för specielpedagogiken, den första 
är: Specialpedagogik innebär att med alla medel utveckla kommunikation, 
tes 2: Specialpedagogik innebär att upptäcka barnets tankeformer. Där 
fanns anknytningen till ditt brev. Artikeln var införd i Nordisk Tidsskrift för 
spesialpedagogikk, nr 3 1994.... orsak till hinder? Vad innebär det? Om jag 
som elev har dessa svagheter, och skolan inte tar hänsyn till det och börjar 
där jag har kunskap, erfarenhet och tänkande att göra- ja då utgör de hin
der??? Prestationer på normalnivå - v em har bestämmanderätten i sko lan 
att säga att det är normalt och det är avvikande? Får jag skriva så vanvör
digt som: Släng det dåliga samvetet över häcken!!! 

Granskningen visade emellertid att deltagarnas aktivitet inte i nämn
värd grad påverkades av att läraren var så synlig. Att läraren kommen
terade deltagarnas inlägg och ställde nya frågor eller problematiserade 
ett inlägg ledde sällan till att diskussionen tog fart. Lärarens inlägg 
kom oftast som ett svar på deltagarnas brev, vilket gjorde att det au
tomatiskt blev så att en aktiv studentgrupp fick mera feed-back från 
läraren än en mera passiv grupp. 

Specialpedagogprogrammet som lär andemiljö 
Interaktivitet kan enligt Rafaeli (1997) definieras som en processrela-
terad konstruktion av kommunikation. Det är bryggan som förbinder 
ett meddelande i en sekvens med andra och bryggan som senare m ed
delanden är kopplade till. Kommunikation handlar om en strävan efter 
interaktivitet. 

Interactivity is a process-related, variable characteristic of communication 
settings Interactivity is not a characteristic of the medium. It is a proc
ess-related construct about communication. It i s the extend to which mes
sages in a sequence relate to each other, and especially the extend to which 
later messages recount the relatedness of earlier messages Interactivity 
places shared interpretive contexts in he primary role. Interactivity de
scribes and prescribes the manner in which conversational interaction as 
an iterative process leads to jointly produced meaning. Interactivity merges 
speaking with listening. And it is a general enough concept to encompass 
both intimate, person-to-person, face-to-face communication and other fo
rums and forms. (Rafaeli, 1997, artikeln är hämtad från Internet och inte 
paginerad). 
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Interaktion ses alltså som en av de viktigaste komponenterna i vaije 
lärandepraktik och har också identifierats som en betydande faktor när 
det gäller distansutbildning.35 

Kaye (1989) anser att datorkonferenserna representerar ett nytt pa
radigm som skiljer sig både från distansutbildning och från campusut-
bildning. Den utgör en ny lärandemiljö där datorkonferensen kan ses 
som ett virtuellt klassrum. Eftersom man i datorkonferensmiljön har 
möjlighet att kommunicera med hela gruppen skapas också möjlighe
ter att samarbeta och interagera kring kursens uppgifter. 

För att studera om specialpedagogprogrammet kunde anses vara en 
lärandepraktik va r det därför viktigt att granska den interaktion som 
förekom mellan studenterna och mellan studenter och lärare. 

Det finns flera yttre faktorer som påverkar interaktionen mellan 
deltagarna. Bl.a. har Vrasidas och Mclsaac (1999) i sina studier av 
interaktionen i nätbaserade kurser funnit att for att det skall kännas 
angeläget för studenterna a tt samarbeta via nätet bör möjligheterna till 
möten på studie- eller bostadsort vara små eller obefintliga. Vidare 
visar de på att kursens struktur och uppgifternas karaktär har betydelse 
för hur interaktionen deltagarna emellan blir. 

Vissa av dessa förutsättningar uppfylldes i den analyserade utbild
ningen. Kursdeltagarna var spridda från Kiruna i norr till Uppsala i 
söder, från Östersund i väster till Umeå i öster. Det var endast från tre 
orter som det kom fler än en deltagare. De flesta hade med andra ord 
inga medstuderande på sina hemorter vilket gjorde att de hade små 
möjligheter att träffas mellan kursträffarna. Samtliga delkurser, från
sett kurs fyra, hade också uppgifter som deltagarna skulle sända in till 
respektive kurskonferens. 

Säljö (2000) menar att kunskaper och färdigheter får liv i interak
tion mellan människor. Det är därför viktigt att studiemiljön på nätet 
är sådan att den stimulerar till samtal och diskussioner mellan delta
garna. De olika delkurserna var som tidigare nämnts organiserade på 
något olika sätt. Gemensamt för de flesta var att examinationsuppgif
terna krävde ett visst samarbete deltagarna emellan. Uppgifterna var 
ofta kopplade till deltagarnas tidigare verksamhetsområden och hand
lade till stor del om attityder och värderingar i specialpedagogiska 

35 Detta poängteras av bl.a. Mclsaac och Gunawardena (1996); Moore (1989) och Wagner 
(1994). 
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frågor. Trots detta blev det inte så mycket interaktion deltagarna emel
lan. Orsaker till detta ansåg kvinnorna bl.a. var brist på tid, svårigheter 
att uttrycka sig skriftligt, att det tog lång tid både att skriva och att föra 
diskussioner skriftligt samt att deltagarna hade så olika erfarenheter av 
skolverksamheten. 

En del jobbar samtidigt med studierna. Då blir innehållet i det de skriver 
tunnarep.g.a. tidsbrist (nr 21). 

Vi år olika en del har lättare att uttrycka sig i skrift en del i tal. ... tar 
mycken tid attformulera sig i skrift (nr 23). 

Vi befa nn och på olika nivåer med olika erfarenheter. En b rist att dator
grupperna blev så fastlåsta. Hade fått större utrymme om vi skiftat grupper. 
Tappade periodvis intresset att skriva utöver det jag behövde (nr 13). 

...att upptäcka hur lång t id det tar i praktiken att föra en diskussion med 
FirstClassfnr 5) 

Det sistnämnda ligger i linje med vad McCabe (1998) funnit i studier 
av tre helt webbaserade högskolekurser. Asynkron skriven kommuni
kation upplevdes oftast positivt av deltagarna. Emellertid finns det 
studenter som anser att den fördröjning i tid som uppkommer mellan 
det att ett meddelande sänts och fram till dess att svaret kommer gör 
att det kan vara svårt att upprätthålla intresset för vidare diskussion. 

Dialogiska och univokala inlägg 
Totalt skrevs 4349 inlägg av de 31 studerande på specialpedagog-
programmet under de tre terminer som utbildningen varade. Eftersom 
det blivit alltför arbetskrävande att analysera alla dessa inlägg valde 
jag att koncentrera analysen till inlägg som skrivits av de åtta kvinnor 
som tidigare intervjuats. Granskningen kom på det sättet att omfatta 
1136 inlägg, eller ca en fjärdedel av samtliga inlägg. 

För att studera interaktionen analyserades inläggen som tidigare 
påpekats utifrån Lotmans indelning i dialogiska och univokala inlägg. 
De inlägg som uppmanade till diskussion, d är frågor ställdes, eller där 
"författaren" genom att svara på en fråga visade ett intresse för dialog 
kategoriserades som dialogiska inlägg. De inlägg som var av mer upp
lysande, informerande eller refererande karaktär hamnade i kategorin 
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univokala inlägg. Figur 6:6 visar schematiskt på kvinnornas andel 
dialogiska och univokala inlägg under utbildningen. 

Samtliga kvinnor skrev fler univokala än dialogiska inlägg. Av in
läggen från de åtta kvinnorna var 29 procent av dialogisk karaktär. 
Kvinnorna hade svårt att komma längre än till information, introduk
tion och socialt utbyte. Däremot var gruppmedlemmarna duktiga på 
att via nätet stötta och uppmuntra varandra både när det gällde studi
erna och vid privata kriser. Konkreta frågor fick också nästan alltid 
svar. Vid närmare granskning visade det sig också att de kvinnor som 
sammanlagt skrivit flest inlägg även var de som hade de flesta dialo
giska inläggen. Ulla låg i topp vad gällde antalet dialogiska inlägg. 

Univokala och Dialogiska inlägg 

o> 200 

- 150 

c 100 

S S <? /• S 

• Univokala 
Ü Dialogiska 

Figur 6:6 Univokala och dialogiska inlägg. 

Hennes inlägg inbjöd ofta de andra gruppmedlemmarna till samtal, 
samtal som emellertid inte alltid kom till stånd. Orsaken ansåg hon 
dels var att mediet var för långsamt när det gällde att föra diskussio
ner, dels att tempot i utbildningen var så högt att man inte hann ge sig 
in i diskussioner eftersom nästa uppgift väntade på bearbetning. Här 
följer ett utdrag från ett dialogiskt inlägg, där Ulla, trots alla funder
ingar, inte fick någon respons. 

Berörd har jag också blivit av att landa på gymnasieskolan en hel dag igen, 
bland de mest omotiverade av elever. Vad har vi gjort med dem under de
ras skoltid???? Jag blir så bedrövad. Det är mycket som har varit nytt och 
spännande för mig i den här kursen eftersom jag levt ett liv så fritt från 
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skolmatte. Jag har fascinerats av Dagmar Neuman och imponerats av hur 
mycket kreativt som görs. Det har också varit oerhört intressant att prakti
sera bland små barn. Jag har fått se hur det har gått upp ljus för några, jag 
har fått se stoltheten över arbeten de har gjort mm. Det jag undrar över är 
vad händer? Var går det egentligen snett? Vi har fått antydningar till svar, 
men egentligen inga fullständiga svar. Hur ska vi vända skolan så att ele
ver som tillhör den grupp som jag i morse såg hänga över sina bänkar ska 
kunna lämna skolan med rak rygg. 

Sociala och pedagogiska inlägg36 

Nästa steg i analysen blev att kategorisera inläggen i pedagogiska och 
sociala inlägg. I kategorin pedagogiska inlägg hamnade de inlägg där 
deltagarna t.ex. refererade en bok de läst, diskuterade en kursuppgift, 
redogjorde för något från sin tidigare pedagogiska erfarenhet eller 
ställde en fråga av pedagogisk karaktär. Av de 1136 inläggen hade 
sextiosex procent ett pedagogiskt innehåll. 

Sociala och pedagogiska inlägg 

160 i 

Ulla Anna Berit Gun Greta Anita Doris Lisa 

Figur 6:7. Fördelningen sociala och pedagogiska inlägg hos de åtta kvinnorna. 

Av figur 6:7 kan utläsas att samtliga kvinnor skrev fler pedagogiska 
än sociala inlägg. De som sammanlagt skrev minst antal inlägg var de 

36 Vid kategorisering av inläggen som sociala eller pedagogiska har följande princip tilläm
pats. De inlägg som innehöll både sociala och pedagogiska inslag har klassificerats som 
pedagogiska inlägg i de fall där inlägget hade ett pedagogiskt syfte. De inlägg som endast 
hade ett socialt innehåll hamnad e i kategorin sociala inlägg. 
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som hade den procentuellt högsta andelen pedagogiska inlägg. Var 
man sparsam med inlägg så var således de som skrevs till allra största 
delen sådana som hade ett pedagogiskt innehåll. Ett exempel på detta 
är Doris i grupp fem. Hon gjorde under hela utbildningen endast 64 
inlägg i konferensen (att jämföra med Berit i grupp två som skrev 259 
inlägg). Av dessa 64 inlägg var 55 stycken pedagogiska inlägg. Doris 
hörde alltså till dem som utnyttjade konferensen nästan uteslutande för 
att sända in de obligatoriska kursuppgifterna och hade utöver det 
mycket liten kontakt med de övriga studiekamraterna. Hon var med 
andra ord inte så flitig att svara på andras brev och delta i diskussioner 
eller annat kunskapsutbyte. 

Sammanfattningsvis visade granskningen att det fanns ett samband 
mellan många sociala inlägg och många pedagogiska inlägg. De som 
var flitiga på att dela med sig av sitt sociala liv på hemorten, som be
rättade om familj, barn och fritidssysselsättningar var också de som i 
konferensen flitigast deltog i det pedagogiska samtalet på nätet. 

Perspektivtagande i kommunikationen 
Vad betydde det för lärandet att det i vissa grupper och hos vissa 
kvinnor förekom mera kommunikation än vad det gjorde hos andra? 
Vilken betydelse hade kursens organisation? Medförde ökad kommu
nikation via datorn att deltagarna också fördjupade sina diskussioner 
och förändrade sitt sätt att se på olika frågor? För att kunna svara på 
dessa frågor har jag analyserat de åtta kvinnornas pedagogiska inlägg 
utifrån Selmans fem stadier, samma analysverktyg som Häkkinen, och 
Järvelä (1999) använde sig av när de granskade innehållet i en asyn
kron kurs.37 

Selman (1980) menar att interaktion är viktig för att den enskilde 
skall kunna ändra sitt perspektiv, lämna det egocentriskt subjektiva 
perspektivet för att så småningom nå ett tänkande på en djupare och 
mer abstrakt nivå. Vid analys av diskussionens kvalitet bör man därför 
fokusera på perspektivtagandet i kommunikationen, både det som sker 
mellan lärare och studenter och det som sker mellan studenterna. 

Under de nio granskade kurserna skrevs 749 pedagogiska inlägg av 
de åtta kvinnorna. Ungefär hälften av dessa (373 stycken) bedömdes 
ligga på det egocentriska stadiet, stadium 0.1 dessa inlägg redovisade 

37 Se kapitel fem. 
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deltagarna endast sina egna åsikter och känslor. De presenterade inte 
några frågeställningar som övriga gruppmedlemmar kunde reagera på 
eller reflektera över. Ofta utgjorde dessa inlägg svar på examinations -
uppgifter och bestod av rapporter, litteraturreferat eller att deltagaren 
utifrån litteraturen redogjorde för vissa begrepp. Jag fann vidare att de 
kvinnor som skrev få inlägg också var de som hade den högsta ande
len inlägg som hamnade på stadium 0. 

Anita var den kvinna som skrev minsta antalet pedagogiska inlägg 
under utbildningen. Hon var också den som hade den högsta andelen 
inlägg, ca 2/3, som hamnade på stadium 0. De flesta av Anitas peda
gogiska inlägg utgjordes av examinationsuppgifter. Eftersom inläggen 
till största delen bestod av rapporter och egna redovisningar från litte
raturen togs inga frågeställningar upp, och det fanns inte heller några 
tillägg till vad de övriga i gruppen tyckte eller några frågor riktade till 
de andra gruppmedlemmarna. 

Av Ullas inlägg hamnade 43 procent på stadium 0. Ulla skrev mer 
än dubbelt så många pedagogiska inlägg som vad Anita gjorde. Hon 
vände sig ofta till sina gruppkamrater både för att höra deras åsikter 
men även för att reagera på vad de andra skrivit. Detta gjorde att en 
större andel av inläggen hamnade på ett högre stadium. 

Cirka en fjärdedel av de åtta kvinnornas inlägg (191) klassificera
des tillhöra stadium 1, subjektivt rolltagande. Även här redovisade 
deltagaren till övervägande del sina egna synpunkter. Enkla kortfrågor 
till övriga deltagare förekom men inga diskussioner, utan kvinnorna 
svarade varandra genom att skicka tillbaka liknande inlägg. Ett exem
pel är Ullas svar på en läslogg. 

Ska inte kommentera din logg så mycket men jag tycker att du träffade hu
vudet på spiken när du skrev att han inte sätter konflikten i c entrum utan 
människan. Det är det som gör boken bra och väl värd att ha i sin bokhylla 
och titta i lite då och då. 

Återstår så inläggen som hamnade i kategori två och tre. 128 inlägg 
klassificerades tillhöra stadium två. Här delade deltagarna med sig av 
sin egen uppfattning men tog även emot medstudenters syn på den 
aktuella frågan. Det förekom ett utbyte av tankar och idéer. Konversa
tionen utvecklades men skedde fortfarande utifrån samma perspektiv. 
Det visade det sig att de kvinnor som var de mest aktiva i konferensen 
också var de som hade de flesta inläggen på stadium två och tre. 
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Här kommer äntligen Feed-back på ditt samtal 3. Bra att du inledde med 
kort sammanfattning. Man kommer snabbt in i samtalet så och i alla fall 
min kille tyckte om att höra vad vi pratat om gången innan och bekräfta el
ler ta bort eller lägga till. Det där med många ja och hm känner jag igen 
från mina egna samtal. Man tror inte att det är sant att man låter så. Det 
ska man nog försöka tänka på lite i alla fall.Det här att du måste börja om 
med kartläggningen, det stod ju att samtalet böljade fram och tillbaka, så 
det får man göra då och då. Jag tycker att du verkar ha styrt samtalen bra. 
Det gäller att försöka hålla sig till ämnet. Det lyckades inte jag med alltid, 
men på ett eller annat sätt återvände vi i alla fall så småningom. Du fick 
också in tankarna på henne själv och hennes önskemål. Kanske det var det 
som gjorde henne så nöjd. Du lyssnade på vad hon ville och hade att berät
ta. (Berit) 

Perspektivtagande i pedagogiska inlägg 

• Stadium 0 

• Stadium 1 

• Stadium 2 
m Stadium 3 

H Stadium 4 

Figur 6:8 Deltagarnas pedagogiska inlägg kategoriserade efter Selmans fem 
stadier. 

Jag granskade också om interaktionen påverkades av delkursernas 
organisation (figur 6:9). Granskningen av kommunikationen visade att 
vissa delkurser hade som ett led i examinationen att deltagarna skulle 
ge varandra feedback på insändningsuppgifter medan i andra delkurser 
skulle ett gemensamt dokument framställas. I de kurser som hade ett 
inbyggt krav på samverkan blev inläggen ofta flera än i de delkurser 
där sådana krav inte fanns. När jag granskade djupet på diskussionen, 
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visade det sig emellertid att kravet på grupparbete inte automatiskt 
ledde till ett högre stadium av perspektivtagande. Det räckte alltså inte 
med att bygga in ett krav på visst samverkan for att få igång utveck
lande diskussioner. I delkurs fyra och åtta, som båda behandlade 
forskningsmetodik, låg ca 90 procent av inläggen på stadium noll och 
ett.38 Här var deltagarnas uppgift mera att lära sig en teknik än att dis
kutera gemensamma frågor. Detta ledde till att det inte blev något djup 
i diskussionen utan de inlägg som gjordes i konferensen handlade 
mera om praktiska frågor och hur man tekniskt skulle lösa de före
skrivna uppgifterna. 

Perspektivtagande i de olika delkurserna 

fer 
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ü Stadium 0 
1 Stadium 1 
• Stadium 2 
• Stadium 3 

Delkurs 

Figur 6: 9. Perspektivtagande i de olika delkurserna i specialpedagogprogram-
met. Kursernas innehåll se bilaga 10. 

I den avslutande delkursen, kurs nio, som berörde specialpedagogens 
yrkesroll, låg däremot nästan hälften av kommunikationen på stadium 
två och tre. Deltagarna var nu vana vid att kommunicera via datorn 
samtidigt som det till delkursen var knutna sådana uppgifter som 
krävde ett utvecklade av tankar och visioner inför det kommande yr
ket. Detta kan antas ha medverkat till att diskussionerna här nådde ett 
större djup än vad de gjorde i övriga delkurser. 

38 Av samtliga pedagogiska inlägg låg 64 procent på stadium 0 och 1. 
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I och med att studierna följde en fastställd tidsplan kom också tiden att 
många gånger sätta käppar i hjulet för ett mera ingående samarbete. 
Diskussioner och samarbete tar tid. När detta dessutom skulle ske 
skriftligt och asynkront blev tidsåtgången ännu större. Detta fick till 
följd att många kvinnor inte ansåg sig ha tid att samarbeta via datorn. 
De skrev därför inte fler inlägg än vad de är tvungna att göra för att 
klara kursen. 

Vad påverkade kommunikationen och lärandet 
Som en slutsats av analysen av kvinnornas datorkommunikation kun
de konstateras att organisationen av undervisningen påverkade kom
munikationen på nätet. I de kurser där det krävdes att deltagarna sam
arbetade för att producera ett gemensamt dokument blev kommunika
tionen livligare än i de kurser där detta inte var något krav. Det kunde 
gälla grupparbeten, problembaserat lärande eller undersökningar. Det
ta krav på interaktion som fanns inbyggt i delkursens uppläggning 
påverkade brevskrivandet men bidrog inte automatiskt till att interak-
tionen i grupperna blev livligare. Den feed-back som medstudenterna 
gav varandra handlade i regel om att bekräfta skribentens tankar. 

Det är alltid lika kul att läsa dina texter. Du strukturerar upp dem så bra. 
Att det under åren varit religion, politik och ekonomi som styrt skolan och 
därmed också specialundervisningen är vi överens om ..., ...Du har allde
les rätt i att det ligger stort ansvar på dem som jobbar med de små barnen 
...,.. .Jag håller också med dig om att vi behöver mycket tid tillsammans för 
att kunna genomföra en bra skola. Det är väl det som var meningen med 
nya avtalet, men det dröjer nog till 2000 innan det slår igenom ordentligt. 

Vidare visade det sig att det sällan förekom några i frågasättanden eller 
funderingar i dessa återkopplingar som gick utöver det som kunde 
läsas i det ursprungliga inlägget. 

Lärarens betydelse för kommunikationen bör också uppmärksam
mas. I en av de delkurser som hade flest inlägg var läraren mycket 
aktiv. Men eftersom aktiviteten var lika stor i två andra delkurser trots 
att de hade mycket passiva lärare på nätet kan jag inte påstå att aktiva 
lärare är en förutsättning för att kommunikationen bland deltagarna 
skall bli livlig. Större betydelse hade lärarens sätt att planera och or
ganisera kursen. Samtliga delkurser med livlig kommunikation inne
höll t.ex. uppgifter som på ett eller annat sätt krävde att deltagarna 
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samarbetade. Det kunde vara som i delkursen Forskningsmetodik att 
en undersökning skulle göras tillsammans, eller att som i kursen Läs-
och skriv- och matematiksvårigheter, att ett gemensamt projektarbete 
skulle genomföras med hjälp av problembaserat lärande. 

Det var även andra faktorer som påverkade kommunikationen på 
nätet. Det gällde att gruppen utvecklade ett mönster för kommunika-
tivt lärande där deltagarna var öppna för värdet att i skriven text pre
sentera olika typer av kunskap. Hos de studenter som skrev flitigt 
kunde man lättare hitta skrivarens personlighet i texten. Det kunde ske 
genom att skribenten i sina inlägg vävde in både sina personliga upp
levelser och de teoretiska insikter som hon hade förvärvat från littera
turen. Det fanns också någon personlig hälsning i vaije inlägg. När 
sedan inläggen var fria från pekpinnar och inbjöd till dialog och debatt 
var chanserna större att det blev livlig aktivitet i gruppen. 

Trots att deltagarna i Specialpedagogprogrammet i huvudsak ägna
de sig åt sociokulturella aktiviteter som att läsa, producera och använ
da skrift, kan man sålunda inte påstå att den utbildningsmiljö som da
torkonferensen erbjöd generellt stimulerade till gemensam kunskaps
produktion och ett sociokulturellt lärande. 
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7. Nätverket för speciallärare/specialpedagoger 

Enligt skollagens andra kapitel § 7 har kommunerna sedan den första 
januari 1991 det fulla arbetsgivaransvaret för lärarna. Det innebär bl.a. 
att kommunerna ansvarar för att i skolan anställd personal f ar lämplig 
fort- och vidareutbildning. Staten i sin tur ansvarar genom Skolverket 
för att det finns tillgång till utbildning av hög kvalitet i alla delar av 
landet (Regeringens prop. 1991/92:75). Utgångspunkten för all lärar
fortbildning bör vara det faktiska behov av kompetenshöjning som 
den enskilda skolan och läraren har. Detta behov kan vara svårt att 
tillgodose speciellt för den kommun som ligger långt från universitet 
eller högskola och som dessutom har en lärarkår med vitt skilda be
hov. Det kan bli både svårt och kostsamt att erbjuda vaije anställd just 
det som hon/han behöver vilket i sin tur kan leda till att den enskilde 
upplever utbildningsinsatserna som alltför generella. I det här kapitlet 
beskrivs ett sätt att organisera kompetensutvecklande verksamhet för 
att tillmötesgå den enskilda lärarens behov samt försöka tackla dessa 
problem. 

Nätverkets bakgrund 
De lärare som i december 1996 avslutade sina studier på specialpeda-
gogprogrammet vid Umeå universitet hade studerat på distans med 
datorkommunikation som distansöverbryggande medel. Utbildningen 
hade varit organiserad på liknande sätt som den utbildning som be
skrevs i förra kapitlet. Flera av dessa nyutexaminerade specialpeda
goger menade att de skulle sakna den kontakt med kollegor som de 
under utbildningen hade byggt upp via datorn när de nu återgick till 
arbetet i skolan. Trots att de alla var vana lärare skulle de fa en ny roll 
i skolan, och många kände sig osäkra i denna roll. För att behålla en 
del av kontakten med de forna studiekamraterna efterfrågade många 
därför ett forum där de även fortsättningsvis på ett enkelt sätt kunde 
utbyta erfarenheter och fortsätta att lära tillsammans. Eftersom de var 
väl förtrogna med konferenssystemet FirstClass framkom önskemål 
om att fa tillgång till detta forum. På så sätt skulle de enkelt kunna nå 
varandra utan dyra vikariekostnader och långa resor. 
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För att tillmötesgå de nyexaminerade specialpedagogernas önskan och 
underlätta kompetensutveckling för denna lärarkategori sökte institu
tionen för BUS V medel från Skolverket för att bilda ett datornätverk 
för speciallärare/specialpedagoger. Innehållet i Nätverket skulle styras 
av deltagarnas egna behov och önskemål.39 

Deltagarna i Nätverket 
Den första nove mber 1997 presenterades projektidén för förvaltnings
chefer från barn- och utbildningsförvaltningarna i Umeå och dess fem 
kranskommuner.40 Av dessa kommuner förklarade sig Robertsfors, 
Bjurholm, Nordmaling och Vännäs villiga att delta. Vindeln deltog 
inte eftersom man där hade påböijat en annan kompetensutvecklande 
insats i specialpedagogik. Umeå var just inne i en stor förändring av 
skolorganisationen, vilket gjorde att man vid detta tillfälle inte ansåg 
sig kunna satsa på ytterligare utbildning för sina lärare. Förvaltnings
cheferna i de fyra kommunerna som gick med i projektet förde infor
mationen vidare till de speciallärare/specialpedagoger som var an
ställda i kommunen och erbjöd dem möjlighet att delta. 

Flera andra norrlandskommuner visade också sitt intresse att delta 
bl.a. Vilhelmina, Örnsköldsvik och Östersund. Också den avgående 
gruppen distansstudenter på Specialpedagogprogrammet, alltså de 
som hade initierat det hela, fick en inbjudan att delta i projektet. 

I februari 1998 hade 124 speciallärare/specialpedagoger anmält att 
de ville delta. Av dessa var 119 kvinnor. Elva deltagare kom från Ro
bertsfors, elva från Vännäs, två från Bjurholm, ingen från Nordmaling 
och hela 46 personer från Specialpedagogprogrammet medan övriga 
54 deltagare kom från andra norrlandskommuner. 

Utbildningens organisation. 
Som tidigare nämnts är speciallärare och specialpedagoger en yrkes
kår som till största delen består av kvinnor i medelåldern. De projekt 
som redovisades i det inledande kapitlet visade att många av dessa 
kvinnor hade liten eller ingen datorvana. För att inte tekniken skulle 

39 Projektet finns beskrivet och utvärderat i en rapport. Wännman, G; Östlund, B; Edén, M: 
(1999) Fortbildning för speciallärare/specialpedagoger via datorkommunikation i Nät
verk. Institutionen för barn - och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, 
Umeå universitet. 

40 Vännäs, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln. 
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upplevas som ett alltför stort hinder valdes den tekniska plattformen 
utifrån principen "enkelhet och funktionalitet". De erfarenheter av 
konferenssystemet FirstClass som lärare och studerande på BUSV-
institutionen skaffat sig stämde väl överens med denna princip. First
Class kräver endast tillgång till ett modem, inte Internetuppkoppling 
eller en kraftfull dator, vilket gör att även lärare som inte har tillgång 
till den senaste tekniska utrustningen kan delta. Infor den första när-
träffen i februari 1998, som även utgjorde Nätverkets start, hade där
för en sluten konferens i FirstClass skapats. Efter diskussioner mellan 
deltagarna fick konferensen följande utseende: 

i I ! »g» I 
lafeispec-nätverk) Grupper^^j^tverF1 

Erfarenheter 

Socioemotionel. Särskolan.. Läs-och skriv. 

"Vuxenqrupp" jaloed. Aktuell litteratur. Matematik. 

Figur 7:1. Nätverkets organisation i FirstClass under den första terminen. 

Den första närträffen 
Som tidigare påpekats visar erfarenheter från många distansutbild
ningar där datorbaserad kommunikation har använts att träffarna på 
campus är viktiga. Det viktigaste syftet med Nätverkets första närträff 
var därför att deltagarna skulle lära känna varandra innan de började 
samarbeta med hjälp av den elektroniska kommunikationen. 

Vid sammankomsten hade emellertid bara 83 av de 124 Specialpe
dagogerna/speciallärarna möjlighet att delta. Några uteblev av person
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liga skäl medan andra inte fick ersättning i form av tid och pengar från 
arbetsgivare. Vid analysen av det senare nätverksarbetet visade det sig 
att många av de deltagare som inte deltog i den första träffen fick stora 
svårigheter att senare komma med i arbetet. 

För att underlätta det kommande arbetet över datorn och för att del
tagarna skulle ha ett ansikte på dem som de senare skulle samarbeta 
med i datotorkonferensen fotograferades alla närvarande och bilderna 
lades in i konferensen. Deltagarna uppmanades även att till konferen
sen sända en presentation av sig själv och sitt arbetsområde. 

Det visade sig att kunskaperna i datoranvändning hade stor sprid
ning i gruppen. Några hade aldrig använt datorer medan andra var väl 
förtrogna med både ordbehandling och användning av datorn som 
kommunikationshjälpmedel. Vid den första träffen fick därför delta
garna en kortare introduktion i hur man använder konferenssystemet 
FirstClass. De fick också programvaran FirstClass på diskett och ma
nualer för programmet. Deltagarna hade också möjlighet till teknisk 
support från universitetet om problem skulle uppstå. 

Innehållet formas, grupper skapas 
När Nätverket startade var innehållet inte fastställt. Stor del av tiden 
vid första träffen ägnade deltagarna därför åt diskussioner kring vad 
innehållet skulle vara och hur de ville använda sig av Nätverket. Dis
kussionerna ledde till att deltagarna enades kring sju kunskapsområ
den inom vilka de upplevde att de som speciallärare/specialpedagoger 
hade det största behovet av kompetensutveckling. Kunskapsområdena 
var Särskolan, Specialpedagogrollen, Socioemotionell problematik, 
Arbete med vuxna, Aktuell litteratur, Läs- och skrivproblematik samt 
Matematik (se figur 7:1). Den enskilde läraren valde sedan den grupp 
som bäst motsvarade det egna behovet. Av den anledningen kom 
grupperna att bli olika i storlek, allt från åtta deltagare i den minsta 
gruppen till över 20 deltagare i de största grupperna. Vaije grupp kom 
också att bestå av deltagare verksamma inom olika skolformer och 
från olika kommuner. De kunskapsområden som lockade flest deltaga
re var Socioemotionell problematik och Specialpedagogrollen. I mars 
1998 skapades ytterligare en grupp, Talpedagog, efter önskemål från 
deltagande speciallärare med talinriktning. Dessa lärare ville ha ett 
eget forum där de kunde ventilera sina specifika frågeställningar. Dis
kussionen i denna ämnesgrupp blev trots detta inte speciellt livlig. De 

140 



olika grupperna var öppna för samtliga Nätverksdeltagare även om 
huvudansvaret for vaije deltagare låg inom det kunskapsområde som 
hon/han i första hand valt. 

Vaije grupp tilldelades en kontaktperson från BUSV-institutionen. 
Kontaktpersonernas uppgift var att följa gruppens arbete, svara på 
frågor och vara till hands om problem uppstod. Det fanns fyra olika 
kontaktpersoner tillgängliga. 

Vid den första träffen skrev också vaije grupp ett "kontrakt" i vil
ket de klargjorde vad de skulle arbeta med, hur de skulle arbeta samt 
hur "aktiva" de skulle vara dvs. hur ofta de skulle gå in i konferensen 
och läsa och skriva, allt för att befrämja kommunikationen i grupper
na. Följande exempel på ett "kontrakt" är hämtat från kunskapsområ
det Läs- och skrivproblematik: 

Vi skall kontrollera posten minst en gång/vecka (gärna fler) Vi skall höra av 
oss till gruppen så ofta vi hinner och efter behov (väder- och -vindprat du
ger också). Vi tänker på sekretessen!! Det vi diskuterar inom gruppen skall 
vara av sådan karaktär att det ej kan spåras och ev. skada någon; vi lämnar 
inte ut några riktiga namn på personer, skolor och orter Vi läser de första 
fyra kapitlen i boken Att lämna skolan med rak rygg. Därefter väljer vi ut 
fyra citat ur boken, skriver läslogg och skickar in till sruppen senast 8 mars 
Vi kommenterar varandras loggar och är uppmärksamma på att alla i 
gruppen får någon feed-back på sin logg. Vecka 17 påbörjar vi läsning av 
boken Utredning av läs- och skrivsvårigheter av Ericson. Vi bearbetar även 
den boken som i ovanstående punkt (jag har ingen notering i min alma
nacka om något stoppdatum för den boken. Det kanske någon annan har...) 
Så långt vårt kontrakt vi hörs via datorn. 

Deltagarna fick vid första träffen även ta del av en föreläsning med 
titeln "Att fostra och vårda trasiga barn". Denna inledande föreläsning 
hade valts av kontaktpersonerna från universitetet i syfte att ge delta
garna en gemensam start på Nätverket och inspirera till diskussion. 
Deltagarna hade också möjlighet att ta del av aktuell litteratur inom 
området specialpedagogik i en bokutställning som anordnats tillsam
mans med Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) och Stu
dentlitteratur. 

Andra närträffen, Nätverket omorganiseras 
Vid den andra närträffen den 11 -12 september 1998 hade deltagaran
talet reducerats till ca hälften. Till träffen kom 40 deltagare. Av dem 
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som inte kunde närvara angav många som skäl att de inte fick ersätt
ning för resa och uppehälle från sin arbetsgivare. Innehållet i denna 
träff bestod dels av en föreläsning med titeln "Professionell vägled
ning", dels av en redovisning av erfarenheter från Nätverksarbetet 
under vårterminen samt av diskussioner om det fortsatta arbetet. 

i-atet Sf lei-nat* et k / specialpedaarollen Funktionshinder Mattesvåriaheter 

Viktiqttst.iec.-natverk) Läs och skriv mätverki / Datorsupport Fortbildning Cnätverkl 

V e m ? ( s p e c - n ät v e r k i QvMcrt i. nätverk j j Aktuell forskning 

Ji® , ^ 
Kommunikations hk. Syn handikapp Beaåvnino?!harrikann 

C3D 

Hörselhandikapp Konc. svårigheter j 

f î t  
Sociala o emotionella 

Figur 7:2. Nätverkets organisation under andra terminen 

Under diskussionerna framkom starka önskemål om att deltagarna 
ville organisera om Nätverket på FirstClass. Detta betydde att de tidi
gare ämnesgrupperna försvann och att samtliga Nätverksdeltagare 
bildade en enda stor grupp utan styrning eller ansvar gentemot övriga 
deltagare. Däremot bibehölls ett antal ämnesindelade konferenser, (se 
figur 7:2) Om den enskilda deltagaren ena dagen hade en fråga att 
ställa som gällde läs- och skrivinlärning gick hon till det kunskapsom
rådet med sin fråga medan hon nästa dag kanske hade ett tips på en ny 
bok om DAMP-problematik och skrev inlägget i den konferens som 
behandlade barn med socioemotionell problematik. Deltagarna mena
de att arbetet som specialpedagog var så mångfacetterat och behoven 
av nya kunskaper, hjälp och stöd från kollegor så skiftande att det där
för inte gick att välja ett enda kunskapsområde. Under denna termin 
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skrev inte deltagarna några regler över hur ofta de skulle besöka kon
ferensen, de fastställde inte heller någon gemensam litteratur som 
skulle läsas och diskuteras. Deltagarna skulle emellertid ha ett g emen
samt ansvar för hela konferensen och inte enbart för ett speciellt kun
skapsområde. De kunskapsområden som skulle finnas i konferensen 
ändrades också något. Efter omorganisationen fick konferensen i 
FirstClass detta utseende (se figur 7:2), allt i enlighet med deltagarnas 
önskemål. 

Tredje närträffen - projektet avslutas - en förening bildas 
Till den sammankomst som avslutade projektet 22 -23 januari 1999 
inbjöds även nya deltagare, bl.a. avgående studenter från Specialpeda-
gogprogrammet. 40 personer deltog. Av dessa hade 24 personer varit 
med ända från starten. Förutom en föreläsning med titeln "Åtgärds
program" ägnades träffen åt deltagarnas utvärdering av projektet. 

Önskemål om att Nätverket skulle fortleva även efter projekttidens 
slut hade framförts under närträff två och även skriftligt i konferensen. 
Eftersom projektmedel inte längre fanns för att driva Nätverket vidare 
undersöktes andra möjligheter till en fortsättning. Inför slutträffen 
hade ansvariga från universitetet också förberett en hemsida på Inter
net41 med en sluten WebBoardkonferens för Nätverksdeltagarna. Insti
tutionens tekniskt ansvarige skulle fungera som Webmaster. Tanken 
med bytet av plattform för Nätverksarbetet var att underlätta administ
rationen så att nya presumtiva deltagare lättare skulle få information 
om Nätverket och därmed möjlighet att ansluta sig. 

Eftersom universitetet efter projektårets slut inte längre hade ansvar 
för Nätverket beslutade deltagarna att starta en förening för att driva 
verksamheten vidare. En styrelse tillsattes vars första uppgift blev att 
skriva föreningens stadgar. Kopplingen till universitetet ansågs viktig 
varför en av styrelsemedlemmarna valdes från projektgruppen. 

Gruppens skäl att delta i Nätverket 
Vid den träff som utgjorde starten för Nätverket ombads de 83 delta
garna att i en enkät (se bilaga 5) ange varför de sökt sig till Nätverket. 
Enkäten besvarades av 78 deltagare. Vid bearbetningen av enkätsva
ren gjordes en uppdelning mellan de som sedan tidigare var bekanta 

41 http://sherwood.lh.umu.se/specped. (2000.11.05). 
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med att kommunicera via FirstClass och de som var ovana med denna 
studieform. 

I gruppen vana datoranvändarna hade de flesta just avslutat sin ut
bildning till specialpedagog och de tre senaste terminerna studerat på 
distans med hjälp av datorkommunikation. I den andra gruppen fanns 
både de som var vana datoranvändare men inte använt sig av dator
kommunikation, och de som var fullständiga noviser vad gällde dato
rer. 

Tabell 7:1 Skäl att anmäla sig till Nätverket. F lera skäl kan anges. Vana användare 
N=44, ovana användare N=34. 

Skäl Vana FC användare Ovana FC 
användare 

Ökad kompetens 39 34 
Kontakt med kollegor 37 27 
Krav från chef 0 1 
Stöd och hjälp i lärarrollen 27 22 
Fullgöra fortbildning 1 4 
Tips om nyheter 32 27 

Noteras bör att båda grupperna hade påfallande lika skäl till att anmäla 
sig. Det viktigaste skälet var att fa möjlighet att öka sin kompetens 
och att via nätet fa kontakt med kollegor. Att fa kontakt med kollegor, 
hade emellertid olika betydelse for de båda grupperna. De vana an
vändarna såg Nätverket som en arena där de kunde hålla kontakt med 
de före detta studiekamraterna, medan de ovana användarna mera 
hoppades att de i Nätverket skulle hitta nya samarbetspartners. Detta 
bekräftades också senare i samband med intervjuerna. 

Vissa blev aldrig aktiva 
Av de speciallärare/specialpedagoger som anmälde sig till Nätverket 
var det 28 stycken som aldrig visade sig i konferensen och ytterligare 
27 deltagare som endast gjorde ett eller två inlägg, oftast en hälsning 
eller en bekräftelse på att de fanns med i Nätverket. Till dessa 55 per
soner skickades en enkät i augusti 1998 för att jag skulle fa en upp
fattning om deras skäl att anmäla sig till Nätverket och varför de trots 
ambitionen att vara med ändå inte kom att delta (bilaga 6). Av de 55 
distribuerade enkäterna kom svar från 29. Av dessa 29 hade 15 perso
ner varit med vid introduktionsträffen. Dessa enkäter var inte kodade 
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varför jag inte kunde skicka påminnelser till dem som inte returnerade 
enkäten. 

Det viktigaste skälet till att gå med i Nätverket var att man ville få 
kontakt med andra specialpedagoger för att utbyta tips och idéer, hålla 
sig informerad om nyheter inom området, inspirera varandra och kun
na fa handledning (Tabell 7:2). Andra menade att de tyckte att projek
tet i sig var intressant och att de av den anledningen hade sökt sig till 
Nätverket. Ökad kunskap att kommunicera med hjälp av datorn var 
för några också ett viktigt skäl till att gå med. 

Tabell 7:2 Skäl att anmäla sig till Nätverket, "drop-outs 29 individer. Flera skäl 
kan anges. 

Skäl Antal 
Ökad kompetens 4 
Kontakt med kollegor 8 
Stöd o hjälp i lärarrollen 5 
Tips om nyheter 5 
Intressant projekt 7 
Datorkommunikation 5 
Inget svar 1 

Vilken var då orsaken till att de trots ambitionen att delta ändå inte 
kom att göra det? Den främsta anledningen var tidsbrist (20 personer). 

Jag har jobbat som xxx-lärare i 25 år. I höstas bytte jag till en speciallärar
tjänst för att åter byta både tjänst och skola efter jul. Liten erfarenhet, liten 
bas att stå på, gjorde att jag jobbade mer än jag någonsin gjort i mitt liv. 
Tiden räckte bara inte till. Arbetet tog så mycket av min tid så Nätverket 

En annan bidragande orsak hade med datorkunskaper och tillgång till 
dator att göra (15 personer). 

Saknade en dator på min arbetsplats där det gick att använda FirstClass. 
Lättare om man har dator hemma. Ej trevligt om folk köar till dator, man 
kör fast O .ST. Svårt att kom municera med inlevelse via dator. 

Sex kvinnor menade att Nätverket inte motsvarade deras förväntningar 
vilket gjorde att de inte deltog. 

Grupperna var för stora och det kändes väldigt opersonligt. Det måste vara 
kravlöst! Vi har nog med måsten i vårt jobb. 
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För att få en djupare förståelse av skälen till att gå med i Nätverket 
men sedan inte delta telefonintervjuades åtta kvinnor. Intervjuerna 
bekräftade i allt väsentligt den information som enkäterna hade gett. 
De intervjuade hade en önskan om att de i Nätverket skulle kunna 
utbyta tankar och erfarenheter och bryta den isolering som de upplev
de i sitt yrkesutövande. Någon hade fått information av en kollega och 
visste inte speciellt mycket om vad det hela handlade om, men som 
hon uttryckte det "det verkade spännande". 

Orsaken till att hon trots ambitionen att delta ändå inte kom att göra 
det var på brist på tid och problem med tekniken. 

Skäl att anmäla sig till Nätverket 

B Aktiva 
B Passiva 

Figur 7:3 Skäl att anmäla sig till Nätverket hos de aktiva respektive hos de som 
anmälde sig men inte kom att delta. Aktiva 78 personer, passiva 2 9 personer. N= 
107. 

Det som kvinnorna efterfrågade var att tekniken skulle fungera och 
vara lättillgänglig. Det var också viktigt att de kände stöd från arbets
givaren så att tid kunde avsättas för Nätverksarbetet, vilket inte alltid 
var fallet. Av de intervjuade kvinnorna var det också tre som menade 
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deras skolledning inte intresserade sig för att de fortbildade sig på 
detta sätt. En av kvinnorna hade tjatat sig till att få åka till upptakts
träffen, en annan hade fått betala resa och uppehälle i Umeå ur egen 
ficka och den tredje hade över huvudtaget inte begärt någon ekono
misk ersättning av sin arbetsgivare. 

De skäl till att anmäla sig som gruppen aktiva Nätverksdeltagare 
hade och de som gruppen drop-outs hade, jämfördes för att se om 
grupperna skilde sig åt i detta avseende. Det visade sig att gruppen 
aktiva deltagare i betydligt större utsträckning hade som skäl till att 
delta att öka sin kompetens (30 procent för de aktiva, 12 procent för 
drop-outs). Av gruppen drop-outs angav hela 20 procent som skäl att 
de såg Nätverket som ett intressant projekt. Femton procent menade 
också att just det faktum att den kompetensutvecklande insatsen orga
niserades via nätet bidrog till att de ville vara delaktiga. 

Lär känna åtta kvinnor i Nätverket 
Åtta kvinnor som deltog i Nätverket intervjuades på samma sätt som 
de studerande från Specialpedagogprogrammet. De åtta intervjuade 
kvinnorna hade olika erfarenheter med sig i bagaget, men det gick 
ändå att se parallella mönster i deras livsöden. 

Fyra av de intervjuade kvinnorna, Iris, Ingrid, Mona och Maj var 
alla nyutexaminerade specialpedagoger och som sådana vana vid di
stansstudier med datorkommunikation. De övriga, Elin, Asta, Eva och 
Maria, hade däremot redan arbetat i yrket mellan två och tio år och 
deras erfarenheter av arbete med dator och datorkommunikation varie
rade. 

Gruppen som helhet var ganska homogen vad gällde ålder: de flesta 
var i 50-årsåldern och endast en deltagare var under 40 år. Samtliga 
hade också lång erfarenhet av läraryrket och de flesta befann sig i den 
fas i livet när barnen böljade lämna hemmet och de fick mera tid för 
yrkeslivet och sig själva. Alla bodde tillsammans med en annan vux
en, make eller sambo. Sju av de åtta kvinnorna menade att de levde i 
ett jämlikt förhållande där de delade på hemarbetet. Det var bara I ng
rid som hade en sådan hemsituation att hon måste ta ett större ansvar 
för hem och barn än vad mannen kunde göra. Iris och Ingrid hade fort
farande förskole- och skolbarn. 
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Ett annat gemensamt drag var att ingen hade stannat i sitt första yrke 
utan alla hade vidareutbildat sig till specialpedagog. De flesta hade 
även deltagit i någon form av utvecklingsarbeten på sina respektive 
skolor. Man kan säga att de var något av skolans eldsjälar som brann 
för de svaga och utsatta eleverna. Denna glöd hade resulterat i att de 
förutom att vidareutbilda sig till specialpedagog nu även anmält sig till 
Nätverket för att där kunna fortsätta att förkovra och utveckla sig. Ut
över detta engagemang för svaga och utsatta barn hade kvinnorna oli
ka anledningar att söka sig till Nätverket. 

Iris var den yngsta av kvinnorna. Hon hade tre små barn. I 20-års 
ålder utbildade hon sig till lärare i samhällsorienterande ämnen. Efter 
utbildningen arbetade hon drygt tre år med ungdomar inom kyrkan för 
att sedan bölja vikariera som lärare. Som lärare hade hon också under 
vissa perioder ledningsuppdrag. I slutet av 1990-talet utbildade hon 
sig till specialpedagog. Från och med höstterminen 1998 undervisade 
hon en grupp vuxna med begåvningshinder eller andra inlärningssvå
righeter. Iris och hennes man delade på hemarbetet. Hon lämnade bar
nen på dagis, mannen hämtade dem. Hon handlade och lagade mat, 
mannen tvättade och städade. Genom denna arbetsfördelning fick Iris 
vardagen att fungera trots ett rätt pressat dagsschema. 

Ingrid utbildade sig tidigt till lärare. Att det just blev lärare ansåg 
hon var en slump, det hade lika gärna kunnat bli något inom vården. 
Det som styrde hennes yrkesval var att hon ville flytta ihop med sin 
pojkvän och för att detta skulle vara möjligt undersökte hon vilken 
utbildning som gick att skaffa i hans hemstad. Det blev förskollärare. 
Hon trivdes med yrkesvalet och kom att arbeta 16-17 år som lärare. 
Under den tiden fick hon också fyra barn. Vid tiden för studien bodde 
tre av barnen fortfarande hemma, den yngste var åtta år. En ryggskada 
gjorde att Ingrid lämnade det direkta arbetet i barngrupp för att under 
några år arbeta som föreståndare inom barnomsorgen och sedan som 
rektor i VA år. Hon berättade £tt hon upplevde sig ha svårt att göra 
något halvhjärtat varför arbetet som arbetsledare kom att ta alldeles 
för mycket tid och arbetssituationen till slut blev ohållbar för henne. 
Familjen gav henne ett ultimatum, att välja antingen familjen eller 
karriären. Ingrid valde då att lämna skolan och köpte istället en affär i 
vilken hon arbetade under hösten. Eftersom hon inte hade allmän be
hörighet för universitetsstudier sökte hon till komvux där hon sedan 
studerade parallellt med att hon skötte affären. Hösten därpå började 
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hon Specialpedagogprogrammet på heltid samtidigt som hon fortsatte 
läsa på komvux på heltid och även sköta affären. Maken hade långa 
arbetsdagar vilket fick till följd att även det mesta av hushållsarbetet 
och skötseln av barnen blev Ingrids uppgift. För att klara allt detta 
räckte inte dagarna till utan hon fick även utnyttja nätterna. Att hålla 
detta höga tempo fungerade under de tre terminer som specialpeda-
gogutbildningen pågick men sedan orkade hon inte mera utan kollap
sade. Kollapsen ledde till att hon plockade bort en del av de tidigare 
arbetsuppgifterna och böljade arbeta deltid som specialpedagog. Hon 
trivdes mycket bra på sitt nya arbete som lärare i ett specialpedago-
giskt team. Hon hade fått arbetskamrater och för första gången på åtta 
år upplevde hon att hon hade en trygg arbetssituation. Ingrid hoppades 
emellertid att hon lärt sig så mycket av sina misstag att hon inte skulle 
försätta sig i en liknande situation igen. 

Mona hade tänkt bli sjuksköterska, hade sökt till sjuksköterskeut
bildningen och kommit in. Hon var emellertid mycket idrottsintresse
rad och flera av hennes kamrater satsade på att bli idrottslärare. De 
tyckte att även hon skulle söka vilket hon gjorde. När hon antogs, 
tackade hon nej till platsen på sjuksköterskeskolan, och böljade utbil
da sig till idrottslärare. Tiden på lärarutbildningen mindes hon som 
mycket rolig, men hon hade svaga minnen av den pedagogiska utbild
ningen. Som färdigutbildad lärare kom hon att fungera mycket bra 
trots att hon tyckte att hon inte hade några pedagogiska kunskaper att 
falla tillbaka på. I 25 år arbetade hon som idrottslärare. Under 1990-
talet fördes diskussioner om att ettämneslärare borde bredda sin behö
righet. Det enda som Mona då kunde tänka sig var speciallärare. Som 
idrottslärare hade hon under årens lopp kommit i kontakt med många 
elever som hon inte riktigt hunnit med. Kontakten med den enskilde 
eleven blev väldigt flyktig eftersom grupperna avlöste varandra med 
40 minuters mellanrum. Hon tyckte att barnen ofta blev kränkta av 
lärarna utan att lärarna var medvetna om det. Som idrottslärare ansåg 
hon också att hon hade låg status och att det var svårt att påverka ut
vecklingen i skolan. Mona tog tjänstledigt och började studera till spe
cialpedagog. Under det år som Mona var med i Nätverket arbetade 
hon som specialpedagog på heltid. Båda hennes barn var utflugna och 
eftersom mannen hade kortare resväg till arbetet var han hemma och 
hade maten klar när Mona kom hem. Mona ansåg att hon för tillfället 
hade en bra arbetssituation med reglerad arbet stid. Det betydde att när 
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hon kom hem var hon inte som tidigare helt slutkörd utan kunde ägna 
sig åt mannen och husdjuren eller bara koppla av. 

Också Maj utbildade sig relativt tidigt till lärare. Vid 22 års ålder 
var hon fardigutbildad mellanstadielärare. Hon böljade emellertid inte 
arbeta som lärare förrän tretton år senare. Under de första nio åren 
efter lärarexamen arbetade hon precis som Iris inom kyrkan. Hon bil
dade familj, fick två barn och arbetade hemma i fyra - fem år. Däref
ter flyttade familjen till en mindre norrlandsstad och Maj böljade 
springvikariera som lärare. På grund av sitt musikintresse kom hon så 
småningom att arbeta med musik tillsammans med barn med utveck
lingsstörning. Det ledde till att hon efter några år fick ett vikariat inom 
särskolan. Efter att ha arbetat sex år som obehörig, sökte hon special-
pedagogprogrammet. På fritiden hade Maj ett väl inrutat schema. Hon 
sjöng i kör en kväll i veckan, gick två kvällar på gymnastik och på 
helgerna var hon aktiv i sin församling. Hon var också ungdomsledare 
i församlingen och aktiv i ortens idrottsförening. Hemarbetet tyngde 
henne inte speciellt mycket. Mannen kom hem före henne och lagade 
mat till familjen. Städning och annat hushållsarbete gjorde de tillsam
mans under helgen. Maj tyckte inte att hon hade ett alltför pressat 
schema utan allt fick plats. Möjligen hade hon för lite tid att bjuda 
hem gäster, men eftersom hon tillbringade så mycket tid i kyrkan så 
ansåg hon inte att hon saknade umgänge. 

Elin blev färdig småskollärare i dutet av sextiotalet och arbetade 
som sådan i tio år. 1979 kom hon med i ett elevvårdsprojekt. Projektet 
blev för Elin en inkörsport till att arbeta med att förebygga skolsvårig-
heter hos elever. I böljan på 1980- talet fick hon sitt första barn. När 
hon skulle bölja arbeta efter barnledigheten upplevde hon arbetet som 
klasslärare som för lite utvecklande, varför hon ville gå vidare. Första 
steget blev att hon utbildade sig till speciallärare och ca tio år senare 
till specialpedagog. Från 1985 och framåt har hon på delar av sin 
tjänst fungerat som specialpedagog genom att arbeta med kartlägg
ning, rådgivning och handledning på några skolor. De första åren en
dast en dag i veckan men sedan har tiden utökats till att 1999 bli en 
hel specialpedagogtjänst. Vid sidan om sitt arbete som specialpedagog 
håller hon även seminarier för skol- och barnomsorgspersonal i speci
alpedagogik. 

Asta ansåg att det var slumpen som gjorde att hon blev lärare. Efter 
studenten läste hon flera fristående kurser på universitetet. Men efiter-
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som dessa studier inte var inriktade på något "riktigt" yrke sökte hon 
så småningom till lärarutbildningen. Detta gjorde hon mest for att få 
ett yrke och inte efter att moget ha övervägt yrkesvalet. Hon blev mel
lanstadielärare 1973. Under studietiden arbetade hon också politiskt 
och med teater. Som färdig lärare kom hon att arbeta både i glesbygd 
och storstad. 1979 tog hon tjänstledigt med s.k. B-avdrag och gick en 
praktisk mediautbildning på Dramatiska institutet.42 När hon fick barn 
i mitten på 1980-talet flyttade hon tillbaka till Norrland, bosatte sig i 
ett litet samhälle och vikarierade där som lärare i några byskolor. Så 
småningom fick hon egen klass. Hennes känsla av att inte vara kom
petent att hjälpa alla barn som hade särskilda behov i skolan tillsam
mans med att hennes eget barn hade skolproblem gjorde att hon tio år 
senare böljade specialpedagogprogrammet. Under den tid som Asta 
deltog i Nätverket arbetade hon på en högstadieskola med en liten 
grupp särskoleelever. 

Eva gifte sig tidigt och fick två barn. Hon var utbildad barnskötare 
men kom aldrig att arbeta inom det yrket. Fram till dess att barnen 
kom i tonåren arbetade hon i hemmet för att sedan satsa på egen ut
bildning. Först fräschade hon upp sina grundskolebetyg på komvux, 
skaffade sig sedan gymnasiekompetens och började därefter på lärar
utbildning. Hon kom sammanlagt att studera sju å r innan hon som 39-
åring var fårdigutbildad lärare. Egentligen hade inte Eva funderat så 
mycket på att bli lärare utan det var mera de ämnen som ingick i lärar
utbildningen som intresserade henne och fick henne att söka. Efter 
lärarexamen fick hon arbete på gymnasiet i sin hemstad. Efterhand 
kom hon att arbeta allt mer med elever i svårigheter vilket gjorde att 
hon så småningom sökte till specialpedagogprogrammet. Eva arbetar 
idag på gymnasieskolan i hemstaden med en liten grupp elever med 
särskilda behov. Hon har inga hemmavarande barn varför hon kan 
stanna kvar på skolan och göra allt för- efterarbete där. När hon sedan 
kommer hem vid 16.30 tiden kan hon fritt disponera resten av dagen. 

42 Med B-avdrag menades att Skolstyrelsen fick bevilja lön utan avdrag, resekostnadsersätt-
ning, traktamente och ersättning för logikostnad vid tjänstledighet för personalutbildning. 
Sådana förmåner fick beviljas endast om skolstyrelsen fann studierna i det enskilda fallet 
synnerligen betydelsefulla från tjänstesynpunkt. Förordning (1982:608) om statsbidrag till 
lokal skolutveckling m. m. Författningen upphävdes genom SFS 1991:1060. 
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Under det gångna året har hon på fritiden även läst en 1 O-poängs di
stanskurs. 

Maria böljade också utbilda sig i vuxen ålder. Hon växte upp i ett 
hem där studier inte premierades. Den obligatoriska skolan hade tagit 
ifrån henne allt självförtroendet när det gällde studier. Hon trodde inte 
att hon var kapabel att lära sig något och att hon aldrig skulle kunna 
skaffa sig något yrke. Maria hade emellertid en äldre bror som med 
stor framgång utbildade sig som vuxen, först på folkhögskola och se
dan på universitet. Han blev Marias förebild och i 20-årsåldern börja
de hon på folkhögskola. Där upptäckte hon att hon inte alls var obild-
bar. Studierna på folkhögskolan ledde till att hon fortsatte att utbilda 
sig till förskollärare. Som sådan arbetade Maria både i barngrupp, som 
föreståndare, och med att utveckla och ansvara för kompetensutveck
ling av skolpersonal i kommunen. Hon hade ett särskilt engagemang 
för de barn som for illa i skolan, kanske beroende på sina egna skoler
farenheter. Det engagemanget förde med sig att arbetet som administ
ratör där hon kom allt längre från verksamheten och från barnen efter 
några år inte längre kändes tillfredsställande för henne. Hon utbildade 
sig därför till specialpedagog i böljan av 1990-talet. Under den tid 
som Maria deltog i Nätverket arbetade hon som specialpedagog för 
barn i en "ett till nio-skola" samt med de särskolebarn som var lokal-
integrerade på sina hemskolor. Marias arbetsdagar var långa. Den lilla 
fritid som blev över använde hon till familjen. Ett av de tre barnen 
bodde fortfarande hemma. Hon sjöng också i kör. Fredagar slutade 
hon emellertid tidigare för att hinna åka och hälsa på sin åldriga mor 
och hjälpa henne med diverse hushållsgöromål. 

Kvinnornas skäl att delta, deras förväntningar och upplevelser av 
lärande via Nätverk 
De intervjuade kvinnornas skäl att delta, och deras förväntningar på 
Nätverket, liknade de som gruppen som helhet hade uttryckt. Skälen 
som Mona, Asta och Elin formulerade stämde, som nedan redovisas, 
väl överens med de som kom fram i enkäten. 

Mona var en av de deltagare som just avslutat specialpedagogpro-
grammet. Det främsta skälet för henne att gå med var att hon ville 
behålla kontakten med sina före detta kurskamrater. Ett annat skäl var 
att hon inte ville förlora färdigheten att kommunicera med hjälp av 
datorn. Under utbildningen hade hon upptäckt fördelarna med syste-
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met och tyckte att det passade henne mycket bra. Ingen blev avbruten 
utan alla fick "tala" till punkt. När hon deltog i direkta samtal upplev
de hon att hon lätt blev ivrig och "tog över" vilket gjorde att andra 
tystnade. Det hände inte i datorkonferensen utan hä r fick hon även ta 
del av åsikter, som kanske aldrig skulle ha kommit fram i en klass
rumssituation. Mediet passade också mycket bra när man som Mona 
bodde i glesbygd, "långt borta från allt och alla". Hon ansåg att det till 
och med var bättre att kommunicera via datorn än med hjälp av tele
fonen när det rörde diskussioner kring pedagogiska problem. Som hon 
uttryckte det: 

... när man skriver hinner man tänka efter och formulera sig. När man pra
tar i telefonen så ger varje ord något nytt vilket gör att man kommer in på 
så mycket nytt hela tiden. Telefonen är bra när man skall dryfta personliga 
problem men när man skall tänka omkring någonting, reflektera, anser jag 
att datorkommunikationen passade bättre. 

Just detta reflekterande som hon tidigare under utbildningen använt 
datorkommunikationen till hoppades hon nu kunna fortsätta med till
sammans med sina kollegor i Nätverket. 

Asta anmälde sig till Nätverket eftersom hon kände att hon hade 
behov att få ökad kontakt med kollegor. Som specialpedagog tyckte 
hon att hon ofta fick arbeta ensam. Hon blev klar specialpedagog 1996 
och upplevde det som en stor kontrast att gå från utbildning med liv
ligt erfarenhetsutbyte till ensamheten i skolan. Därför såg hon Nätver
ket en fantastisk idé. Här skulle hon åter fa möjlighet att öka sin kom
petens genom att diskutera specialpedagogiska frågor med andra spe
cialpedagoger. Asta kände sig mycket entusiastisk efter första närträf
fen och hade stora förhoppningar om vad deltagandet i Nätverket skul
le kunna ge. 

Elin hade inga kollegor eller tidigare studiekamrater i gruppen men 
hon var bekant med konferenssystemet FirstClass, eftersom hon några 
år tidigare studerat på distans via datorkommunikation. Hon gick med 
i Nätverket för att få ett forum där hon kunde möta andra specialpeda
goger. Elin var en föregångare när det gällde att arbeta som specialpe
dagog. Hon hade haft sådana inslag i sin tjänst redan på 1980-talet, 
flera år innan speciallärarutbildningen ersattes av specialpedagogpro-
grammet. Hennes förväntningar på Nätverket var att där kunna knyta 
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kontakter med andra specialpedagoger och kunna diskutera specialpe
dagogik med dem som hade liknande arbetsuppgifter. 

Upplevelser av lärande via Nätverk 
För Iris hade Nätverket fungerat perfekt som forum för att utveckla sin 
kompetens. När hon gick med i Nätverket gjorde hon det mest for att 
hon tyckte att det var en trygghet att veta att kollegorna fanns där om 
hon behövde hjälp. Hon menade att hon under året fått tips om ny lit
teratur men även andra pedagogiska idéer som hon hade haft nytta av i 
sitt arbete. Under våren lästes och diskuterades också några böcker 
med stor behållning. De gånger som hon ställde frågor til l Nätverket 
besvarades de även om svaren kunde dröja. Vid några tillfällen när 
hon haft bråttom med att få svar valde hon därför att skicka frågan 
direkt till en deltagare istället för att vända sig till hela gruppen. Vid 
dessa tillfällen kom svaret också snabbt. Iris arbetade med Nätverket 
hemifrån under förtroendearbetstid och försökte att göra det minst en 
gång per vecka. Trots att hon försökte vara aktiv, så använde hon sig 
ändå inte av Nätverket så mycket som hon trott att hon skulle göra när 
hon gick med. Tiden räckte inte till. Hon menade att hon hade skol
ledningens stöd. Skolledaren följde med intresse vad som hände i 
Nätverket, de lät henne åka på träffarna och även räkna dagarna på 
universitetet som tid för kompetensutveckling. Iris trodde att rektorns 
intresse bottnade i att det för honom blev ett billigt sätt att erbjuda 
henne kompetensutveckling. Iris var den enda av de intervjuade kvin
norna som hade en chef som visade ett aktivt intresse för Nätverksar
betet. 

Elin tyckte att hon varit aktiv i Nätverket men inte gått på djupet i 
någon fråga. Hon menade att hon bara slängde in sina inlägg utan stö r
re engagemang. Kommunikationen upplevde hon som platt och alltför 
detaljrik. De diskussioner hon saknade handlade mycket om special
pedagogens yrkesroll. Trots detta försökte hon aldrig att starta sådana 
diskussioner, även om hon visste att Nätverket var till för att dryfta de 
frågor som den enskilda läraren ansåg viktiga. Hon menade att hon 
inte vågade sticka ut hakan då hon inte kände de övriga och därför inte 
visste vilket förhållningssätt de hade till barn med funktionshinder. 
Nätverket gav henne emellertid goda tips på ny litteratur och nya lä
romedel inom området, och länkar till bra sidor på Internet. Elin ansåg 
att ett forum som Nätverket borde kunna fungera som arena för kom

154 



petensutveckling, särskilt om man som hon bor i glesbygd. En förut
sättning är emellertid att man har möjlighet att arbeta från skolan och 
inte är tvungen att göra det hemifrån på sin fritid och betala Internet-
uppkopplingen privat. Att det hela fungerade på dessa premisser be
rodde på att det enbart var kvinnor som var med, sådana arbetsförhål
landen skulle aldrig män ställa upp på ansåg hon! Kanske hade det 
behövts mera styrning och snävare ramar och att man kände dem som 
man skulle kommunicera med, konkluderade Elin. 

Eva utnyttjade inte Nätverket speciellt mycket. Under våren gick 
hon in och läste så mycket hon hann, men hon skrev inte några egna 
inlägg. Hon tyckte emellertid att hon via Nätverket hade fått en del 
litteraturtips och att det var intressant att följa de diskussioner som 
fördes kring åtgärdsprogram. Eva hade inte märkt att aktiviteten mins
kade under hösten och kunde inte heller förstå hur det kunde bli så. 
Hon såg inte någon egen roll i den minskande aktiviteten. Hon var 
emellertid besviken på att skolledningen inte visade något intresse för 
hennes medverkan i Nätverket. Det tog inte reda på vad syftet var, och 
när hon ville åka på upptaktsträffen fick hon tjata sig till det. Eva arbe
tade uteslutande med Nätverket på skolan, men ansåg att hon borde ha 
fatt kompensation för den tid som gick åt. Eftersom hon inte orkade 
delta efter arbetsdagens slut var det svårt att hitta tid för Nätverksarbe
tet. 

I likhet med Iris hade inte Asta använt sig av Nätverket så mycket 
som hon trodde att hon skulle göra. Trots det så ansåg hon att det var 
ett viktigt forum och att det borde fungera väl i kompetensutvecklande 
syfte. Under det gångna året hade hon vid några tillfällen läst det som 
andra skrivit men inte genom egna inlägg delat med sig av sin egen 
erfarenhet eller väckt några frågor. Hon kunde inte heller komma på 
något som hon hade läst i Nätverket som hon mindes som speciellt bra 
eller som hade påverkat henne i hennes arbete. Asta hade hoppats att 
det skulle diskuteras många "elevfall" i konferensen. Så blev det inte 
och det kunde bottna i att man inte ville lämna ut någon elev eller er
känna att man var osäker. De få frågor av pedagogisk art som ställdes 
fick också dålig feedback menade hon. 

Ingrid tyckte att det var roligt att skriva och läsa och därför var det 
för henne naturligt att vara aktiv i Nätverket. Hon kände också ett an
svar för att det hela skulle fortsätta för hon visste att om ingen skrev 
skulle Nätverket dö ut ganska snabbt. Hon hade en positiv bild av da
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torkommunikation, och tyckte att allt blev så tydligt via det skrivna 
ordet. Det hade också blivit en vana för henne att gå in på datorn, läsa 
och skriva en kommentar. Hon trodde att det var en process att lära sig 
att använda datorn som kommunikationsmedel, vingefår som att lära 
sig ett nytt språk, man måste öva. Ingrid ansåg att hon fick svar på de 
frågor som hon ställde i konferensen, kanske inte alltid när hon ställde 
dem till hela gruppen men alltid när hon vände sig till enskilda indivi
der. All kommunikation som Ingrid deltog i var med andra ord inte 
synlig i konferensen. Hon berättade att hon skrev betydligt flera brev 
till enskilda individer än vad hon gjorde till hela gruppen. Via Nätver
ket fick hon också samarbetspartners som hon bl.a. diskuterade fackli
ga frågor med. Generellt sett tyckte hon dock att kommunikationen i 
Nätverket legat på en tämligen allmän nivå, vilket hon trodde kunde 
ha sin förklaring i att deltagarna inte kände varandra så väl. Hon ansåg 
däremot att det fungerade utmärkt för henne som ett forum där hon 
fick tillgång till en stor mängd information, information som bidrog 
till att höja hennes kompetens. Ingrid ansåg att närträffarna var nöd
vändiga för att kommunikationen med hjälp av datorn sedan skulle 
fungera. Så när hon inte fick åka på träffarna på arbetstid för sin chef, 
åkte hon som privatperson. 

Mona såg många fördelar med datorkommunikation, men den vik
tigaste var att alla fick prata till punkt. Hon tyckte att det var så intres
sant att se hur olika personer använde det skrivna ordet till att föra 
fram sina åsikter. En del gjorde det med många ord medan andra fick 
oerhört mycket sagt med fa ord. Hon ansåg också att mediet passade 
mycket bra för henne som bodde långt borta, och ju mera aktiv hon 
själv kunde vara desto mer gav det henne. Mona var mer aktiv under 
våren än under hösten vilket hon förklarade med att hon då blivit mera 
varm i kläderna i sin nya yrkesroll och inte längre hade lika stort be
hov av stöd från sina gamla kurskamrater. Mona såg hela Nätverket 
som en grupp och ansåg att det ur kompetensutvecklingssynpunkt var 
bra att man var så många. En liten grupp kan bli för intim vilket kan 
leda till att man använder konferensen endast till att stötta varandra 
och uppehålla kontakten, menade hon. Under vårterminen diskuterade 
man i Monas grupp Gunilla Wahlströms (1997) bok "Kirre" som 
handlar om att vårda och fostra trasiga barn. Diskussionen kring denna 
bok, tips på litteratur, metodiska och fackliga diskussionerna hade 
varit mycket berikande, ansåg Mona. 
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Maj var mera aktiv än de flesta nätverksdeltagare men ansåg ändå att 
hon hade kunnat engagera sig betydligt mera. Att det inte hade skett 
berodde på att dagarna var så fulltecknade. Den här formen av kompe
tensutveckling passade henne emellertid mycket bra och hon tyckte 
om att kommunicera via datorn. Maj var dock tveksam till att kalla det 
för fortbildning utan s åg Nätverket mera som ett utbyte av idéer och 
ett sätt att knyta kontakter. Eftersom datorn alltid fanns till hands 
kunde hon utnyttja småstunder till att kontrollera post och skriva små 
inlägg. Maj menade sig ha haft stor nytta av Nätverket i sitt arbete. 
Hon hade bl.a. fått tips och idéer om ny litteratur, nya tankar och in
fallsvinklar men även direkta råd i metodiska frågor. Diskussion om 
åtgärdsprogram och måldokument hade varit särskilt värdefulla. Ju 
mera hon delade med sig desto mera fick hon tillbaka ansåg hon. De 
som deltar måste vara aktiva, skriva och bolla frågor mellan varandra, 
framhöll hon. Maj funderade därför på om man kanske måste sätta 
större press på deltagarna att bidra. Maj var bekymrad över att aktivi
teten i Nätverket hela tiden minskade. Hon tyckte att diskussionerna 
var betydligt livligare under den första terminen. Hon spekulerade att 
det kunde bero på att de nyutexaminerade specialpedagogerna nu hade 
fått nya tjänster vilket gjorde att de inte orkade med både arbetet och 
Nätverket. En annan orsak kunde vara att Nätverket hade många del
tagare som inte kände varandra, och detta bidrog till att aktiviteten 
minskade när man inte visste vem man skrev till. Maj ansåg att träf
farna var oerhört viktiga för att kommunikationen via datorn skulle 
fungera. Hon tyckte inte att det räckte med att bara ha ett ansikte på 
deltagarna utan man måste även känna den man skrev till, man måste 
fa känslan, kontakten och närheten för att det skulle fungera. 

Maria såg Nätverket som en källa till att ge och ta emot informa
tion. Hon ansåg att man som specialpedagog lätt hamnade i "informa
tionstorka", och därför menade hon att hon här hade en chans att få 
information o m hur man resonerade kring specialpedagogiska frågor 
på olika orter i landet. Under våren var Maria ganska aktiv och moti
verad. Hon tillhörde en grupp som läste och diskuterade litteratur. 
Aktiviteten avtog emellertid nästan helt under höstterminen, mycket 
beroende på att hennes arbetssituation och privatliv varit så pressande 
under perioden. Hon var väl medveten om att om alla gjorde som hon, 
bara gick in i konferensen och kontrollerade vad som hänt, blev det 
inte mycket till kompetensutveckling. Hon ansåg också att det var 
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mycket "blahablaha" som skrevs i Nätverket. Hon tyckte vidare att 
Nätverket under våren använts som ett socialt nätverk av de nyutexa
minerade specialpedagogerna, vilket gjorde att övriga kände sig utan
för. Under hösten minskade dock det sociala pratet och fokus kom att 
ligga på pedagogiken. Detta borde ha medfört att de som inte tidigare 
deltagit i det sociala utbytet nu kände sig mera delaktiga och därmed 
också aktivare. Så blev det inte. Trots att Maria var kritisk till Nätver
ket och att det inte svarade mot hennes förväntningar som diskus
sionsarena, var det inget som hon ville vara förutan. Även när hon var 
trött efter en jobbig arbetsdag gick hon in och kontrollerade vad som 
hade hänt. Eftersom hon trodde på idén med ett Nätverk för specialpe
dagoger hade hon ambitionen att utnyttja det bättre i fortsättningen. 

Kommunikation i Nätverkets datorkonferens 
Den kommunikationen och det lärande som ägde rum i Nätverket ana
lyserades på samma sätt som fallet var i Specialpedagogprogrammet. 
Först granskades aktiviteten i form av antalet inlägg både utifrån en
skilda kvinnor och över tid. Därefter analyserades de åtta kvinnornas 
kommunikation utifrån in läggens innehåll den interaktion som skedde 
och det lärande i form av perspektivtagande som kunde iakttas. 

Kommunikation 
Målsättningen med kompetensutvecklingen i Nätverket var att ta till
vara den samlade kompetens som fanns hos deltagarna, att generera 
ny kunskap och öka medvetenheten i specialpedagogiska frågor. För 
att insatsen skulle ge optimalt utbyte krävdes att deltagarna var aktiva 
i konferensen. Samtliga intervjuade Nätverksdeltagare menade att 
Nätverket hade fungerat i fortbildande syfte, om än i olika hög grad 
och inte alltid på det sätt som deltagarna hade förväntat sig. Många 
framhöll också att den spridning av ny litteratur och de diskussioner 
som förekommit varit positiva och borde förhoppningsvis leda till 
vidgade vyer och ändrade arbetssätt hos de deltagande speciallärarna 
och specialpedagogerna. 

Kommunikation under första terminen 
Under den första terminen var 96 deltagare aktiva, dvs. skrev egna 
inlägg i konferensen. Totalt gjordes 653 inlägg i konferensen. Aktivi
teten var emellertid mycket varierande. Vissa deltagare gjorde endast 
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ett inlägg medan andra producerade över 40. Sju inlägg eller fler 
gjordes av 33 personer, eller ca en tredjedel av de aktiva. Sex av de 
åtta intervjuade kvinnorna hörde till de mest aktiva deltagarna. De 
skrev sammanlagt 221 inlägg alltså ca en tredjedel av inläggen. En 
stor andel deltagare följde processen enbart genom att läsa andras in
lägg. Fler än de 96 aktiva tog med andra ord del av konferensens in
nehåll. Flera av dem som inte var aktiva i den meningen att de produ
cerade egen text i konferensen menade ändå att Nätverket fungerade i 
fortbildande syfte. 

Jag känner att jag behöver detta. Det ger mig kraft även om jag inte varit så 
värst flitig. Har läst mer än jag s krivit (enkät). 

I de flesta grupper lästes och diskuterades aktuell litteratur inom om
rådet. Stor del av kommunikationen handlade även om att delge var
andra information om arbetsmaterial, litteratur, kurser och konferenser 
inom det specialpedagogiska området. Några grupper använde konfe
rensen till mera specifika frågor. Ämnesgruppen "Matematik" förde 
t.ex. diskussioner som mynnade ut i en projektansökan till Skolverket 
under rubriken "Kompetenshöj ande matematik i samverkan" och äm
nesgruppen "Specialpedagogrollen" ventilerade fackliga frågor gäl
lande arbetsbeskrivning, arbetsvillkor för professionen och hur dessa 
skilde sig åt mellan olika arbetsplatser och kommuner. 

Förutom pedagogiska diskussioner förekom också kommunikation 
av mera social karaktär. De deltagare som tidigare studerat tillsam
mans på Specialpedagogprogrammet och var vana vid konferenssy
stemet var de som gjorde flest inlägg av detta slag. För dessa var upp
rätthållandet av kontakten med den gamla studiegruppen också ett 
starkt skäl till att delta. Några av de andra deltagarna upplevde dock 
att de sociala inläggen fick fö r stort utrymme i förhållande till de fort
bildande diskussionerna. 

De som hade gått utbildningen tillsammans nyligen kände varandra. Det 
blev en inre kärna av dom som redan kände varandra och så blev det vi nya 
runt omkring dom på något sätt. Jag kände att jag aldrig fick riktigt jäste. 
(Maria) 

Kommunikation under andra terminen 
Efter den andra närträffen då Nätverket omorganiserades minskade 
aktiviteten och endast 35 deltagare skrev till konferensen. Sammanlagt 
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skrevs 186 inlägg under perioden at t jämföras med 653 inlägg under 
den första terminen. Av de 35 deltagarna var det nu endast 11 som 
gjorde 7 inlägg eller flera. Efter organisationsförändringen visade det 
sig att det fortfarande fanns många deltagare som enbart läste det 
andra skrivit och aldrig gjorde egna inlägg (28 medlemmar). Vid en 
granskning av aktiviteten under hela året framkom att både antalet 
inlägg och antalet aktiva deltagare successivt minskade. De flesta del
tagare som intervjuades ansåg emellertid att Nätverket efter omorgani
sationen bättre motsvarade behovet trots att antalet aktiva deltagare 
minskade. 

Jag tycker att det hela har fungerat bättre under höstterminen. Mycket av 
det sociala pratet försvann då från ämneskonferenserna till Kaféet. Det blev 
också lättare att lägga ut en fråga i et t speciellt ämne utan att vara låst till 
den grupp som man hade blivit inplacerad i vidförsta träffen. Var det något 
som man speciellt undrade över så kunde man gå till den konferens som just 
behandlade den frågan. Specialpedagogrollen är så varierad att det är 
svårt att enbart hålla sig till ett ämne, utan man har behov av stöd inom 
många områden. (Elin) 

Någon saknade däremot den grupptillhörighet som förekom under 
våren. I och med att man inte var medlem i en viss ämnesgrupp mins
kade också ansvaret att vara aktiv och man blev mera anonym. 

För mig är det väldigt förvirrande när det blir så här svävande. Jag skulle 
egentligen vilja ha en liten grupp som är intresserad av ungefär samma sa
ker som jag... Så skulle jag känna a tt det vore tryggt att jobba och att vi 
hade ett delat ansvar (Maria). 

Det sociala utbytet som förekom under vårterminen blev betydligt 
mindre under höstterminen. Under vårterminen var andelen pedago
giska inlägg 52 procent och under höstterminen 81 procent. Både vid 
intervjuer och vid analys av den kommunikation som gjordes i konfe
rensen framkom att de pedagogiska inläggen lästes av betydligt fler än 
de sociala inläggen. De sociala inläggen lästes av ett 20 tal personer 
medan de med pedagogiskt innehåll hade mellan 40 och 50 läsare. 

Under höstterminen diskuterades inte någon gemensam litteratur på 
det sätt som varit fallet under första terminen. Däremot informerade 
deltagarna varandra om aktuell litteratur inom det specialpedagogiska 
området samt gav varandra tips om material användbara för kartlägg
ning och undervisning. Några redovisade också pågående projekt som 
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de själva deltog i. Innehållet i de pedagogiska diskussionerna kom till 
stor del att handla om specialpedagogens funktion i verksamheten. 
Vid andra närträffen gavs efter önskemål från deltagarna en föreläs
ning om "professionell handledning" vilket ledde till ytterligare dis
kussioner kring handledarfunktionen. Ett annat område som lyftes 
fram av deltagarna var "åtgärdsprogram". Vid närträff tre gavs en fö
reläsning i detta ämne. 

Det datorstödda skrivandet 
Den övning och vana att uttrycka sig i skrift som de f.d. specialpeda-
gogstuderande hade fatt, visade sig tydligt i Nätverket. Under utbild
ningen hade de både diskuterat pedagogiska problem och umgåtts med 
varandra med hjälp av det skrivna ordet. Vid intervjuer framkom att 
skrivandet rätt snart blivit ett naturligt sätt för dem att bearbeta littera
tur och skaffa sig ny kunskap. Den vånda som de i böljan av utbild
ningen kände inför att skicka iväg sina nerskrivna tankar försvann 
snart. När dessa kvinnor anmälde sig till Nätverket var det därför till 
en bekant lärandemiljö de kom. 

De vana deltagarna skrev inte bara flera brev än de ovana utan de 
var också mera personliga i sitt skrivande. De sökte också samarbets-
partners och information genom att gå förbi gruppen och direkt vända 
sig till enskilda personer i Nätverket. Gruppen nyutexaminerade spe
cialpedagoger var relativt stor (46 personer) och deras kommunikation 
kom därför att dominera skrivandet i konferensen. 

Iris, som var van användare, menade att hon inte använt Nätverket 
så mycket som hon hade velat eftersom tiden inte räckte till. Det blev 
mest korta brev, där hon ställde frågor, svarade och skickade häls
ningar. Eftersom det inte fördes så många pedagogiska diskussioner 
kom inte Nätverket att fungerat som en arena för reflexion på samma 
sätt som hade skett under utbildningen. Endast v id några tillfällen un
der våren, när deltagarna läste gemensam litteratur och diskuterade 
den, kunde det avläsas en viss process i skrivandet. Däremot tyckte 
hon att det var ett perfekt sätt att snabbt kunna få tips och idéer och 
att även lämna information vidare till andra. 

Ingrid hade en positiv bild av skrivandet som ett sätt att bearbeta ny 
litteratur och reflektera kring nya kunskapsområden. Hon tyckte att 
allt blev så tydligt när hon såg det i skrift. Sedan fanns ju allt också 
kvar vilket gjorde att hon kunde gå tillbaka och läsa samma inlägg hur 
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många gånger som helst. De diskussioner som fördes under våren 
hade varit bra trots att hon ansåg att de legat på en betydligt mera all
män nivå än vad som var fallet under utbildningen. 

Inte heller Mona ville förlora färdigheten att kommunicera via (fa-
torn och därför blev hon glad när det öppnades en kanal där hon med 
hjälp av det skrivna ordet kunde fortsätta att reflektera tillsammans 
med kollegor. Hon skrev många brev till Nätverket. De flesta bestod 
av korta personliga hälsningar och feedback på andras inlägg. Hon var 
under projektåret inte involverad i så många pedagogiska diskussio
ner. 

Maj, som också var med i ett annat nätverk, tyckte att hon i dator
kommunikationen hade hittat ett utmärkt sätt både att få hjälp och att 
dela med sig av sin kunskap till andra. Hon menade emellertid att det 
för hon skulle vilja kalla det för kompetensutveckling, krävdes ett 
engagemang som hon inte alltid hade. Hon tyckte att diskussionerna 
hade mattats av efterhand, och att det var få som skrev medan många 
fler läste det som andra producerade. Själv tyckte hon att skrivandet 
gick lätt och hon kände ingen press att producera väl genomtänkta 
inlägg. Att våga släppa på den egna prestigen och kanske sända iväg 
texter som inte alltid var perfekta, varken språkligt eller innehållsligt, 
trodde hon däremot kunde vara svårt för nybörjare. 

Maria såg Nätverket mest som en informationskälla och inte så 
mycket som ett forum för diskussion och skapande av kunskap. Hon 
var lite besviken på innehållet och tyckte att det som skrevs ibland 
hade för lite substans. Orsaken till det ansåg Maria var att de "gamla 
kurskamraterna" till viss del använde Nätverket som ett socialt nät
verk. 

Asta hade ingen tidigare erfarenhet av datorkommunikation. Hon 
använde sig inte heller av skrivandet i Nätverket för att diskutera spe
cialpedagogiska frågor. De gånger som hon kopplade upp sig på nätet 
var det för att läsa det som andra skrivit. Att hon inte själv bidrog med 
några inlägg berodde inte på att hon tyckte att det är svårt att formule
ra sig i skrift utan snarare på att hon under det gångna året haft för lite 
tid och ork för detta arbete. Hon mindes inte heller något som hon läst 
som direkt påverkat henne i arbetet i skolan. Trots det tyckte hon att 
Nätverket som idé var utmärkt och hon skulle nu försöka bli mera 
aktiv så att det inte skulle dö ut. 

162 



Också Eva var ovan vid datorkommunikation. Hon sade sig ha läst 
vad andra skrivit men inte själv bidragit med några inlägg. Hon kände 
ett visst motstånd att skriva, men menade att anledningen till att hon 
inte skrivit bl.a. var att hon inte ansåg att det hon hade att komma med 
var så märkvärdigt. Hon hoppades att Nätverket skulle fortsätta men 
hade inga konkreta idéer om hur hon själv kunde bidra till det. 

Nätverket tycktes alltså fungera bäst for utbyte av tips och idéer. 
De som sedan tidigare var vana FirstClass-användare hade lättare att 
endast i förbifarten gå in och skriva ett inlägg, medan detta för de 
ovana var ett betydligt större steg att ta. Det var emellertid inte vid så 
många tillfällen som deltagarna använde skrivandet i Nätverket som 
en process där man genom utbytet tillsammans kom att skapa ny kun
skap. 

Gruppen och de sociala relationernas betydelse for kommunika
tion 
Nätverket var organiserat efter andra premisser än Specialpedagog-
programmet varför grupperna kom att bli olika stora. 

Det är svårt att se om vissa grupper varit mera aktiva än andra ef
tersom grupperna varierade så i storlek, och många av de mest aktiva 
deltagarna figurerade i många grupper genom att läsa och göra inlägg. 
Deltagarna hade alltså inte enbart hållit sig till den grupp som man 
valde under upptaktsträffen. Intervjuerna visade också att flera hade 
svårt att se sig som medlemmar i en specifik grupp och att känna ett 
speciellt ansvar och en samhörighet med de som hade valt samma 
ämnesområde. 

Erfarenheter från många projekt (Åström 1998) kring datorbaserad 
utbildning visar att fysiska träffar är viktiga framför allt för att delta
garna skall lära känna varandra innan de böljade kommunicera elek
troniskt. Den kontakt som byggs upp vid dessa möten kan sedan vid
makthållas via datorn. 

Detta var också huvudtanken med den första närträffen. Den ägna
des till största delen åt aktiviteter vars syfte var att deltagarna skulle 
lära känna varandra. Trots ambitionen lyckades detta inte fullt ut. 
Några av deltagarna ansåg att träffen inte gav dem tillräckligt med tid 
för att forma en grupp. Några grupper blev alltför stora för att möjlig
göra ett byggande av personliga relationer, ansåg de. Andra menade 
att när det gällde deltagande i denna typ av kompetenshöj ande aktivi
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tet fanns inte samma behov av att tillhöra en grupp. Gruppgemenska
pen hade man i arbetslaget på skolan, medan Nätverket mera skulle 
fungera som en idébank där man hämtade, och lämnade tips och idéer. 
Andelen anmälda deltagare som aldrig kom att delta i kommunikatio
nen på nätet var emellertid betydligt större bland dem som inte deltog 
i upptaktsträffen än bland dem som deltog. De 24 deltagare som kom 
till alla tre träffarna var också de som hörde till de mest aktiva på nä
tet. Av det skulle man kunna man dra slutsatsen att närträffarna bidrog 
till att öka nätträffarna. 

De deltagare som tidigare studerat på Specialpedagogprogrammet 
menade emellertid att gruppen hade en stor social funktion att fylla. 
Det märktes att dessa deltagare också skrev betydligt flera brev med 
socialt innehåll än vad övriga gjorde. Flera i denna grupp såg inte 
Nätverket i första hand som ett forum för utbildning utan mera som ett 
sätt att fortsätta hålla kontakt med sina tidigare studiekamrater. Ingrid 
menade att 
...man kände sig utslängd med badvattnet när man slutade utbildningen...sedan 
bildade vi väldigt fina kontakter sinsemellan.... Inte bara inom min egen dator
grupp utan många andra. Vi kom väldigt nära varandra personligt mycket mera 
under de här tre terminerna än vad jag har varit med om tidigare i någon annan 
utbildning. Och det tror jag är datorns förtjänst... det blir så tydligt när man får 
ner det på papper när man skriver än när man bara pratar. (Ingrid) 

Det fanns också de som tyckte att de "vana" deltagarna dominerade 
Nätverket med sina sociala inlägg, och jag kunde skönja ett "vi och 
dom" inom konferensen. Det bildades med andra ord två typer av 
gruppsammansättningar, dels en formell gruppindelning bestående av 
de sju ämnesgrupperna dels en informell gruppindelning bestående av 
två grupper, de tidigare studiekamraterna och övriga deltagare. Den 
informella gruppindelningen visade sig vara den som påverkade 
kommunikationen i Nätverket allra mest. Gruppen bestående av tidi
gare studiekamrater var den som hade den livligaste kommunikatio
nen. Det sätt på vilket de f.d. programstudenterna tog för sig kan ha 
verkat hämmande på de övriga deltagarna, som i några fall också var 
ovana datoranvändare. 

Det var ingen av de kvinnor som intervjuades som såg Nätverket 
som en social grupp. De ansåg att antalet deltagare var för många för 
att skapa denna tillhörighet. De flesta hade inte heller ett så stort be
hov av att knyta nya sociala band eftersom de ansåg att de sociala 
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kontakterna kunde tillgodoses ute på arbetsplatserna. Det fanns flera 
grupper inom Nätverket som sedan tidigare kände varandra, bl.a. den 
stora gruppen av nyutexaminerade specialpedagoger samt några grip
per lärare som kom från samma kommuner. 

De sociala relationerna hade betydelse för hur kommunikationen 
kom att utvecklas. Men det krävdes även en vana att umgås via nätet 
för att kommunikationen skulle öka. De som utnyttjade Nätverket 
mest var som tidigare nämnts de nyutexaminerade specialpedagoger
na. De både kände varandra sedan tidigare och var vana vid dator
kommunikation. Deras brev hade både ett socialt innehåll och ett pe
dagogiskt. Nästa grupp som var flitiga att använda Nätverket var de 
kvinnor som sedan tidigare var vana vid datorkommunikation men vid 
starten inte hade några andra kontakter i Nätverket. De brev som dessa 
kvinnor skrev hade nästan samtliga ett pedagogiskt innehåll. Det fanns 
också några grupper lärare från kommunerna runt universitetsorten 
som var mer eller mindre bekanta med varandra när det gick med i 
Nätverket men som inte hade någon tidigare erfarenhet av utbildning 
via datorkommunikation. Av dessa kvinnor kom endast några att delta 
i Nätverket och då ytterst sporadiskt. 

Innehållet i kommunikationen påverkades också av att det inte 
byggdes upp några sociala relationer mellan deltagarna. Flera kvinnor 
menade att de, eftersom de inte var bekanta med den övriga gruppen, 
uttryckte sig betydligt mera försiktig och försökte att hålla inläggen så 
allmänna som möjligt. 

Bristen på sociala relationer kan vara en anledning till att kommu
nikationen till största delen kom att bestå av olika typer av informa
tion. En förutsättning för att deltagarna via datorkommunikationen ska 
kunna fördjupa diskussionen, eventuellt ändra perspektiv och så små
ningom komma fram till ett gemensamt perspektivtagande där man lär 
av varandra, är att de känner varandra och har byggt upp ett förtroende 
i gruppen. Detta visade sig inte möjligt att åstadkomma i detta Nät
verk. 

Kontaktpersonernas kommunikation 
Lärarens agerande när det gäller nätbaserad undervisning bestäms till 
stor del av hur undervisningen är organiserad och vilken utbildningsfi
losofi som råder. Rowntree (199 9) som intresserat sig för distanslärar
rollen menar att den till stora delar kan likna campuslärarens roll. På 
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samma sätt som campusläraren i slutet av lektionen frågar om det 
finns några oklarheter kan distansläraren uppmana deltagarna på den 
nätbaserade kursen att posta frågor till konferensen. Läraren rätar se
dan ut de eventuella frågetecken som finns nästa gång som hon/han 
kopplar upp sig på nätet. Eftersom både frågan och så småningom 
också svaret bl ir synliga i konferensen kan det här systemet förhopp
ningsvis spara läraren mycken tid eftersom hon/han slipper att svara 
på samma fråga flera gånger. 

En annan modell kan vara utbildning där man helt saknar en aktiv 
lärare på nätet. Deltagarna tilldelas en datorkonferens, material och 
några ämnen att diskutera. Kommunikationen sker sedan mellan del
tagarna i utbildningen utan någon direkt inblandning av läraren. 

I de flesta nätbaserade kurserna är lärarrollen ett mellanting av des
sa två modeller. Läraren är den som designar kursen, skapar 
gruppuppgifter och diskussionsämnen, examinerar deltagarna osv., 
medan deltagarna är de som ti llsammans skapar den lärande gemen
skapen. 

Eftersom intentionen med verksamheten i Nätverket var att inne
hållet skulle styras av deltagarnas intressen och behov, fanns inget i 
förväg fastställt mål som deltagarna skulle nå. Detta betydde att det 
inte heller fanns någon ansvarig lärare med uppgift att vägleda Nät
verksdeltagarna. Vag e grupp tilldelades istället en kontaktperson, vars 
uppgift var att följa gruppens arbete, svara på frågor och vara till 
hands om problem uppstod, alltså fungera som gruppens organisatör 
och observatör. Så blev också fallet. Det var ytterst ovanligt att någon 
av kontaktpersonerna väckte en ny fråga eller på annat sätt påverkade 
kommunikationens innehåll. Fyra kontaktpersoner från BUSV-
institutionen tillsattes. Varje kontaktperson hade ansvar för mellan en 
och tre grupper. Under båda terminerna svarade kontaktpersonerna för 
sammanlagt drygt 20 procent av inläggen. När deltagarnas inlägg 
minskade under höstterminen minskade också kontaktpersonernas 
inlägg i samma proportion (figur 7:4). 

Kontaktpersonernas inlägg var till största delen bekräftande och 
uppmuntrande och innehöll oftast bara en allmän hälsning för att visa 
att man var med och följde processen. Några gånger innehöll inläggen 
frågor och funderingar utifrån de teman som deltagarna diskuterade. 

.. .Jag läser också Kirre som kvällslitteratur. Känner på samma sätt som dig 
- svårt att sova. Din berättelse om den lilla flickan gör mig gråtmild och 
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undrande. Hur många barn finns det som har det så här. Vågar vi inte se 
dem för att vara räddför att vi måste göra något? 

Antal inlägg under vår- respektive höstterminen 

1 Kontaktpersoner 

1 Deltagare 

Vårterminen Höstterminen 

Figur 7:4. Deltagares och kontaktpersoners inlägg under vår- respektive 
höstterminen. 

Andra brev var mera stöttande: 
Roligt att höra från dig. Nätverket ska inte kännas som krav på att göra läs-
loggar. Det får inte bli en extra börda. Var och en har olika behov vid olika 
tidpunkter. Du har efter en intensiv studietid haft behov av att "slicka" så
ren och vara snäll mot familjen. Oj, så viktigt! Jag tror att all kommunika
tion i N ätverket är viktig för att det skall överleva, även att skriva att jag 
orkar inte med mer krav nu. Jag hoppas du får en bra sommar och längtar 
till oss i Umeå i september. 

Andra åter var av upplysande karaktär 
Hej alla! Hoppas att ni har det bra var ni än befinner er. Här i Umeå skiner 
solen idag och jag tycker att man nu börjar känna att vi går mot våren. Jag 
försöker att gå in i de olika konferenserna varje dag och jag tror att jag all
tid hittar röda flaggor, det är kul och s timulerande.... Ni som nu har kom
mit igång så bra, fortsätt med det och var inte så sparsamma med att gå in 
och ge varandra feed-back. Bara en rad som visar att någon har läst ens 
tankar känns upplyftande. Det kan sedan hända att det dyker upp någon 
fler deltagare som vill bjuda på sina tankar. Trevlig helg och ha det så bra 

Det var emellertid sällan som breven från kontaktpersonerna fick någ
ra svar eller ledde till någon diskussion. 

167 



Kommunikationen minskade successivt 
Som tidigare nämnts var aktiviteten, i form av antalet inlägg, betydligt 
större under den första terminen. Den stora aktiviteten i början kan 
bl.a. förklaras av att Nätverket då kändes nytt och spännande. De röda 
flaggorna i FirstClass, som vittnade om nya inlägg lockade, och 
många deltagare inspirerades att skriva och läsa mycket, även omkring 
sådant som inte hade med specialpedagogik att göra. Sedan deltagarna 
blivit vanare vid nätverksarbetet använde de konferensen mer spar
samt och riktat, nämligen för att diskutera pedagogiska frågor. Vissa 
deltagare kunde då känna sig pressade att göra "kloka och genomtänk
ta" inlägg. Frågor som "Duger mina åsikter?" "Hur välformulerad 
måste man vara?" "Det som jag tänkte skriva är redan sagt, då kan 
jag väl inte skriva? " kan hos den ovane verka hämmande på kommu
nikationen. 

Också de skäl som deltagarna hade för att delta kan ha haft betydel
se för att kommunikationen hela tiden minskade. Gruppen som kom 
direkt från Specialpedagogprogrammet hade behov att stötta varandra 
i den nya yrkesfunktioner), samtidigt som de ville upprätthålla kontak
ten. Gruppen stod för den största delen av de sociala inläggen. Denna 
kommunikation minskade successivt och en förklaring kan således 
vara att behovet av att hålla samman gruppen blev mindre viktig ju 
längre tiden gick. Gruppen speciallärare/specialpedagoger som hade 
inbjudits från olika Norrlandskommuner hade jämförelsevis liten da
torvana och kände inte mer än i bästa fall några andra deltagare när de 
gick med i Nätverket. Många hade stort behov av att träna datoran
vändning. De skickade i starten många brev i syfte att lära sig syste
met. När de sedan blev mera vana att använda FirstClass upphörde de 
med dessa korta hälsningar. När det sociala utbytet minskat i betydel
se och träningsbreven spelat ut sin roll fick de pedagogiska frågorna 
förhållandevis större utrymme i kommunikationen inom Nätverket. 
Men det betydde också att antalet inlägg minskade. 

Arbetssättet under första terminen liknade det som användes inom 
specialpedagogprogrammet. De deltagare som tidigare varit studenter 
där var alltså inte bara vana vid tekniken. De var också bekanta med 
arbetssättet, visste hur mediet skulle användas och var inte rädda för 
att publicera sig. Både arbetssättet och datorvanan gjorde att dessa 
gamla studenter både skrev mer och gjorde längre inlägg. Detta kan ha 
hindrat de ovana att överhuvudtaget skriva. 
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Jag läste boken men när jag satte mig ner och skulle skriva en sån där läs-
logg eller vad det heter, så kände jag att det var väldigt svårt, det är ett sätt 
som jag inte är van att jobba på. Jag läste vad andra skrivit och gick in i 
Nätverket på det sättet (Eva). 

En fjärde faktor som kan förklara att inläggen minskat var den omor
ganisation som skedde under andra terminen. Förändringen innebar att 
ämnesgrupperna upplöstes o ch deltagarna f ick ett gemensamt ansvar 
för hela Nätverket. Detta betydde att grupptrycket minskade när man 
inte längre var medlem i en ämnesgrupp. Med den nya organisationen 
blev det lättare att vara anonym. Det märktes nu inte lika tydligt om 
någon inte deltog aktivt. Under första terminen fanns det också en 
större styrning både vad gällde arbetssätt och innehåll. Inom ämnes
grupperna läste man gemensam litteratur o ch diskuterade den till ett 
visst datum. Detta kan ha fungerat både som morot och piska för 
många deltagare. 

DUKOM utredningen (1998) pekar på att risken är stor för att 
gruppen tynar bort om kommunikationen inte ges en meningsfull roll i 
studierna. Man framhåller vidare att det vid distansutbildning behövs 
en betydligt starkare styrning och mer förutbestämd struktur än vad 
fallet är vid närundervisning. Förutom struktur, feed-back, dialog, 
social närvaro behövs också att studenterna känner att de har kontroll 
över sin lärandesituation 

Vad bristen på styrning och struktur kan ha inneburit för Nätverket 
diskuteras vidare i kapitel åtta och nio. 

Nätverket som lärandemiljö. 
Mclsaac och Gunawardena (1996) menar att interaktion är en av de 
viktigaste komponenterna i alla lärandesituationer och anser också att 
det har setts som ett av huvudbegreppen i forskningen om distansut
bildning. Interaktionen i nätbaserade kurser kan emellertid variera 
beroende på vilken policy utbildningen har, vilken teknik som an
vänds, vilken lärarens undervisningsfilosofi är, vilket innehåll kursen 
har och det sammanhang i vilket undervisningen äger rum anser Vra-
sidas och Mclsaac (1999). 

När det gällde Nätverket som lärandemiljö var inte utbildningen 
upplagd på så sätt att det krävdes att deltagarna samarbetade med var
andra. Den interaktion som eventuellt kom till stånd i konferensen var 
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helt beroende på hur den enskilda deltagaren agerade och vilket behov 
av samverkan som hon hade. Det betydde att kravet på samarbete del
tagare emellan saknades vilket är en forutsättning för att interaktionen 
i nätbaserade kurser skall fungera (Vrasidas och Mclsaac 1999). 

Dialogiska och univokala inlägg 
Interaktionen i Nätverket studerades med hjälp av Lotmans indelning i 
dialogiska och univokala inlägg. Figur 7:5 visar att de univokala in
läggen, alltså de som var av informerande, upplysande eller refereran
de karaktär, var i klar majoritet. Av samtliga inlägg klassificerades 73 
procent som univokala. 

Det var emellertid stor skillnad mellan kvinnorna. Iris, Ingrid, 
Mona och Maj var mycket vana användare av konferenssystemet. Elin 
och Maria hade också tidigare använt konferenssystemet FirstClass. 
Asta och Eva däremot hade ingen sådan erfarenhet. De kvinnor som 
skrev inlägg av dialogisk karaktär var främst de som sedan tidigare 
var vana att kommunicera via datorn. De hade också liknande skäl till 
att anmäla sig till Nätverket. Maj som var den som skrev den allra 
största andelen dialogiska inlägg (45 procent) hade anmält sig till Nät
verket för att 

Jag behöver mycket impulser och kontakter och folk att fråga, för jag tycker 
att när jag jobbar i sårskolan möter jag mycket svåra fall som jag känner 
att jag inte klarar av själv och därför söker jag mycket i litteratur men jag 
söker också och har sökt mycket från andra också därför att jag känner att 
jag behöver det. Sedan är jag också en nyfiken människa som vill vara med. 
Jag vill ta åt mig kunskap och vidga mig. 

Elins skäl till att vara med i Nätverket var liknande 
. . .nu såg jag en möjl ighet  a t t  möta  de  som jobbar  som jag,  för  jag  jobbar  ju  
väldigt ensamt i min roll och funktion som specialpedagog... det är det här 
sättet att jobba som jag behöver utbyta tankar om. 

Båda dessa kvinnor hade alltså en förhoppning om att i Nätverket få 
möjlighet till att ställa frågor och diskutera problem som de stötte på i 
sitt arbete. De hade också en förhoppning om att hitta kollegor som de 
kunde utbyta tankar med. Använder man Nätverket till dessa ändamål 
blir inläggen mera av dialogisk karaktär. 
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Dialogiska och univokala inlägg 
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Figur 7:5 Dialogiska och univokala inlägg hos åtta kvinnor i Nätverket 

Också Mona skrev många inlägg, men inte så många av dessa var dia
logiska (fem procent). Hon gick med i Nätverket för att 

. . .  hål la  kontakten med de  före  det ta  kurskamraterna.  Vi l le  in te  s läppa kun
skapen att kommunicera via datorn nu när vi blivit vana Så det var väl 
så jag tänkte at t här kan man fortsätta att reflektera tillsammans när man 
stöter på problem. 

Nätverket var för henne först och främst ett forum där hon kunde upp
rätthålla social kontakt med sina före detta studiekamrater. Många av 
de inlägg som Mona skickade var hälsningar och information om hur 
hon hade det, alltså inte så ofta brev där hon förväntade sig svar eller 
där hon gick in i någon diskussion. 
Eva skrev endast två inlägg under året. Hon menade att hon i Nätver
ket såg en möjlighet att finna nyheter och hålla sig a jour inom ämnet. 
Hon hade alltså inte ambitionen att ställa frågor eller diskutera olika 
ämnen, utan mera följa andras korrespondens. Detta kan förklara var
för hon var så sparsam med egna inlägg. Asta hade stora förväntningar 
på sitt deltagande i Nätverket men trots det kom hon under året endast 
att skriva ett inlägg. Hon menade att det berodde på att hon drabbades 
av sjukdom i familjen vilket tog all hennes tid och energi i anspråk. 
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Sociala och pedagogiska inlägg 
Nätverket skapades med ett pedagogiskt syfte. Som tidigare påpekats 
visar många undersökningar på att för att kompetensutveckling i da
torkonferenser skall fungera behövs det att deltagarna känner varandra 
och att det även finns ett socialt utbyte över nätet. Ett visst socialt um
gänge kan också ha ett stort professionellt och pedagogiskt värde. 

Eastmond (1997) menar att datorkonferenser är mycket sociala me
dier som passar vuxna studerande speciellt bra. Vuxna deltar i regel i 
utbildning på frivillig basis. De föredrar också många gånger en 
lärandemiljö som är mindre formell och mera social till sin natur. 
Eastmond anser att datorkonferensen kan fylla många sociala behov. 
För det första kan den bidra till att bryta den isolering som distansstu
denter många gånger upplever. För det andra kan den också hjälpa till 
att utvidga det professionella umgänget och underlätta att oväntade 
möten uppstår. 

Många Nätverksdeltagare hoppades att deltagandet i Nätverket 
skulle tillfredsställa behov som de ovan nämnda. De flesta arbetade 
ensamma som specialpedagoger på sina respektive skolor och hade av 
den anledningen stort behov att komma i kontakt med likasinnade för 
att diskutera specialpedagogik. I flera fall ledde också deltagandet i 
Nätverket till att nya kontakter knöts vilket sedan kom att få betydelse 
för den enskilde specialpedagogens arbete i skolan. 

Jag fick nya kontakter och har kontakt med dom på nätet nu med brev i de 
personliga brevlådorna. Det är speciallärare från xxx, xxx och xxx och vi 
skickar mail till varandra (enkät). 

Två tredjedelar av de granskade inläggen som sändes till konferensen 
hade ett pedagogiskt innehåll. De pedagogiska inläggen kunde handla 
om tips på nya böcker, frågor om pedagogiskt material, diskussion om 
yrkesrollen eller diskussion om gemensamt läst litteratur. De sociala 
inläggen handlade om "väder-och-vind" eller innehöll mer eller mind
re privata hälsningar. 
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Sociala och pedagogiska inlägg 
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Figur 7:6 Antalet sociala och pedagogiska inlägg gjorda av de intervjuade 
kvinnorna i Nätverket. 

Perspektivtagande i kommunikationen 
Nästa steg i analysen av inläggen blev att granska djupet på de peda
gogiska inläggen utifrån Selmans stadier.43 Samtliga kvinnors inlägg 
uppvisade här liknande mönster. Det visade sig att de flesta inläggen 
hamnade på stadium noll och ett, det egocentriska eller subjektivt roll
tagande stadiet. 

En förklaring till detta kan vara att deltagandet i Nätverket för de 
flesta var tämligen sporadiskt, vilket gjorde att det sällan blev någon 
kontinuitet i skrivandet. Eftersom det kunde dröja lång tid innan det 
kom någon reaktion på det inlägg som skickats upplevde deltagarna 
det som mindre meningsfullt att starta diskussioner. Inläggen blev 
därför oftast av informerande och beskrivande karaktär och bidrog 
sällan till någon diskussion. 

En annan förklaring kan vara att de flesta kvinnorna inte kände 
varandra och därför blev mera försiktig i sina inlägg. De vågade inte 
provocera eller komma med kontroversiella åsikter utan skrev i en mer 

43 Tidigare utförligt beskrivna i kapitel fem. Selmans stadier: Stadium 0: egocentriskt, Stadi-
um 1 : subjektiv t rolltagande. Stadium 2: ömsesidigt rolltagande, accepterande av varandras 
åsikter. Stadium 3: gemensamt perspektivtagande, når konsensus. Stadium 4: symboliskt 
samhälleligt perspektivtagande 
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informerande och upplysande stil. Denna typ av inlägg stimulerade 
inte till diskussioner där åsikter bröts och där deltagarna omprövade 
och ändrade sina perspektiv. 

Perspektivtagande i pedagogiska inlägg 
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Figur 7:7 Perspektivtagande i de pedagogiska inläggen 

Vad påverkade kommunikation och lärande 
Sammanfattningsvis kan konstateras att även i Nätverket påverkades 
datorkommunikationen och lärandet av utbildningsmiljöns organisa
tion. Exempelvis visade det sig att det under den första terminen när 
datorkonferensen hade en fastare struktur, med gruppindelning och 
skrivna kontrakt, blev kommunikationen livligare. Trots detta ansåg 
majoriteten av kvinnorna att den fasta organisation låste ett optimalt 
utnyttjande av miljön som lärandemiljö. Specialpedagogrollen var så 
skiftande att det av den anledningen blev svårt att endast hålla sig till 
ett ämnesområde. De intervjuade kvinnorna menade därför att den 
andra terminens organisation bättre motsvarade det behov som de 
hade av Nätverket. De ansåg att styrkan låg i att kunskapen var lättill
gänglig. När man behövde råd eller tips kunna man vända sig till Nät
verket oberoende av vad frågan gällde. Att kommunikationen under 
den andra terminen minskade med en tredjedel betydde inte att kvin
norna ansåg att den lösare organisationen fungerade sämre som arena 
för kompetensutveckling. 

Vanan att använda datorn som kommunikationsverktyg påverkade 
också kommunikationen. De deltagare som sedan tidigare var vana att 
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använda datorn i utbildningssyfte var också de som i denna miljö var 
de flitigaste skribenterna. De uttryckte också en större medvetenhet 
om sin egen roll för Nätverkets överlevnad än vad de ovana deltagarna 
gjorde. 

Ytterligare en faktor som påverkade kommunikationen och dess in
nehåll var gruppens storlek och det faktum att de flesta inte kände 
varandra. Flera av de intervjuade kvinnorna menade att det var svårt 
att skicka iväg ett inlägg till en grupp där deltagarna till övervägande 
del var främlingar. Anonymiteten bidrog också till att de blev försikti
ga med vad de skrev och det gjorde att de flesta inläggen var informe
rande eller att man ställde en konkret fråga. Några av kvinnorna berät
tade att de ibland gick förbi Nätverksgruppen och vände sig till en 
enskild medlem när de bedömde att frågan var av känslig natur. 

Nätverkets organisation påverkade även interaktionen. Eftersom 
det i Nätverket inte fanns några gemensamma uppgifter att lösa eller 
några frågor att diskutera för att nå ett gemensamt mål blev inte delta
garna styrda till samarbete vare sig av någon utbildningsanordnare 
eller av de egna gruppmedlemmarna. Det kan förklara varför det mest 
förekom univokala inlägg och att perspektivtagandet inte nämnvärt 
förändrades när man dryftade ett problem eller en fraga. 
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8. De båda utbildningsmiljöerna: kvinnorna, 
styrningen och lärandet 

I de två föregående kapitlen har jag beskrivit kvinnors upplevelser av 
att delta i två olika former av datorstödd fortbildning i specialpedago
gik, dels Specialpedagogprogrammet dels Nätverket för speciallärare 
och specialpedagoger. Innehållet i kvinnornas kommunikation har 
analyserats både med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. I 
detta kapitel kommerjag att diskutera hur de båda utbildningsmiljöer
na kom att användas i fortbildande syfte, och hur de upplevdes av de 
båda grupperna kvinnor. Diskussionen görs med avseende på de skilda 
förutsättningar för kompetensutveckling som var rådande i de båda 
miljöerna, den process som ägde rum och det resultat i form av kom
munikation och lärande som blev följden. 

Kvinnorna i de båda utbildningsmiljöerna 
Min undersökning visar att kvinnorna som deltog i de båda utbild
ningsmiljöerna hade en liknande livssituation. Alla hade egna barn; 
två av dem var ensamstående medan de övriga bodde tillsammans 
med en annan vuxen. De flesta var över 40 år och hade utbildat sig till 
lärare relativt tidigt i livet. För samtliga var utbildningen till lärare 
deras enda yrkesutbildning, och de hade lång erfarenhet av undervis
ning, många över 20 år. De var vidare mycket ambitiösa yrkeskvinnor. 
Under hela sitt yrkesverksamma liv hade kvinnorna fortsatt att utbilda 
sig vid sidan om arbetet. De hade gått kortare eller längre fortbild
ningskurser, läst aktuell pedagogisk litteratur, deltagit i olika utveck
lingsprojekt eller på annat sätt ansträngt sig för att ta del av nyheter 
inom det pedagogiska området. Målet med de olika fortbildningsinsat
serna var att skaffa sig mera kunskaper för att på ett ännu bättre sätt 
kunna sköta sitt arbete. Kvinnorna hade alltså inte i första hand varit 
ute efter att klättra på någon karriärstege, utan de ville skaffa sig kun
skaper, som gjorde att de kunde fortsätta att undervisa men på ett bätt
re sätt med nya arbetsmetoder eller ny teknik. I vad mån detta var in
dividuella val eller om kvinnorna handlade och agerade efter de för
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väntningar och de möjligheter som de ansåg fanns för dem som lärare 
var svårt att avgöra. 

Undersökningar som exempelvis den gjord av Zamore och Svärd 
(1997) visar att kvinnor oftare än män får fortbildning som är inriktad 
på det befintliga arbetet och därför kan betecknas som kompensatorisk 
eller korrigerande. Mäns kompetenshöj ande utbildning utgörs däremot 
av kompletterande utbildning som har till avsikt att lägga grunden för 
mer kvalificerade arbetsuppgifter och utgöra ett trappsteg i deras kar
riär.44 Rönnerman (1993) visar i sin avhandling också på att kvinnliga 
lärare ofta väljer en horisontell karriärväg. Med det menar hon att de 
deltar i fortbildningsinsatser för att skaffa sig mera kunskaper inom 
det yrke där de redan befinner sig istället för att fortbilda sig för att 
klättra vertikalt. 

För kvinnorna i denna undersökning hade ansvaret och intresset att 
hjälpa de utsatta barnen i skolan alltid varit stort. Det var inte förvå
nande att de uppgav att det starkaste skälet att delta i Specialpedagog-
programmet respektive Nätverket var att de ville inhämta mera kun
skaper i specialpedagogik. För detta syfte var de villiga att offra både 
tid och pengar, men de var däremot inte beredda att låta tiden för 
kompetensutveckling inkräkta på omsorgen om den egna familjen. 
Trots kvinnornas ambitioner att göra ett gott arbete inom barnomsorg 
och skola skulle inte deltagandet i den aktuella utbildningen ha varit 
möjligt för dem om detta inte hade kunnat ske via distansstudier. Att 
lämna ansvaret för hem och familj för att studera på annan ort var ing
et alternativ för dem. Det som kvinnorna här uttryckte var ett dubbelt 
ansvar. Dels hade de ett ansvar gentemot de barn som de träffade på 
arbetet, dels hade de ett ansvar för de egna barnen och den egna famil
jen. 

Gun som deltog i Specialpedagogprogrammet berättade "att hon till 
och med planerade in sina barnafödslar så att inte barnen i skolan 
skulle behöva skiljas från sin fröken". Hon såg skolbarnen som sin 
familj. När det fanns barn i klassen som hade problem som hon inte 

44 Se också B. Holmberg, Spegling av kvinnors arbetsliv, (Stockholm: Statliga Sektorns ar-
betsmiljönämnd, SAN, 1995) Liknande erfarenhe ter finns refererad i Burton (1992). Hon 
visar på att män beviljades ledighet för studier med långsiktiga argument alltså att de skul 
le kunna avancera i sitt arbete medan de tta motiv var betydligt mera sällsynt när det gällde 
kvinnorna. (Burton Clare "Merit and Gender: Organisation of the Mobilization of Mascu
line Bias". I Albert J Mills & Petra Tancred ss 185 -200. Gendering Organisational Ana
lysis. Newbury Park: Sage, 1992). 
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tyckte att hon hade tillräckliga kunskaper for att klara, väcktes hennes 
intresse för att fortbilda sig. 

Även om likheterna var stora fanns det också skillnader mellan de 
båda grupperna, både vad gällde motiv och förutsättningar för studier. 
Kvinnorna på Specialpedagogprogrammet studerade på heltid. De 
flesta hade tjänstledigt från sitt ordinarie arbete. Många såg studieti
den som ett tillfälle till avbrott från sitt lärararbete och en tid för re
flexion. De hade också ekonomiskt bidrag under studietiden, genom 
statligt vuxenstudiestöd, vilket gjorde att de kunde känna en yttre 
press att slutföra utbildningen. Genomströmningen var också god. Av 
de 31 som höstterminen 1997 påbörjade programmet slutförde hela 29 
personer detsamma. 

Kvinnorna som deltog i Nätverket arbetade däremot heltid som lä
rare. De använde fritiden för att höja sin kompetens och hade inte nå
got krav vare sig från arbetsgivare eller från några andra att delta ak
tivt. I denna grupp fanns, förutom förhoppningen om mera kunskaper, 
två andra tungt vägande skäl till att delta. De som arbetade ensamma 
som speciallärare/specialpedagog hoppades att de via Nätverket skulle 
hitta kollegor att samarbeta med, medan de som nyligen hade avslutat 
sin specialpedagogutbildning var angelägna att upprätthålla den kon
takt som de hade etablerat med sina studiekamrater under utbildnings
tiden. 

Kvinnorna i de båda miljöerna uppvisade med andra ord stora lik
heter både vad gällde ålder, familjesituation och huvudsakliga skäl till 
att välja att fortbilda sig i specialpedagogik. Emellertid fanns det en 
stor skillnad när det gällde deras yttre förutsättningar att delta: pro
gramstudenterna studerade på heltid och hade både krav och support 
från arbetsgivare medan deltagarna i Nätverket fortbildade sig på friti
den utan vare sig någon "morot eller piska". 
Kvinnorna och distansstudierna 
Samtliga kvinnor lovordade möjligheten att fortbilda sig på distans 
och båda grupperna betonade den frihet och flexibilitet som studie
formen möjliggjorde. När jag närmare granskade vad kvinnorna me
nade med dessa begrepp visade det sig att för kvinnorna på Specialpe
dagogprogrammet betydde frihet och flexibilitet delvis något annat än 
vad det betydde för nätverksdeltagarna. 
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De som studerade på Specialpedagogprogrammet menade att den fri
het och flexibilitet som de uppskattade mest bestod i att de själva kun
de bestämma hur de ville disponera sin tid. Det fick till följd att de 
kunde ägna sig åt studier på tider som bäst passade deras familjesitua
tion. De kvinnor som hade små barn var de som hade den mest ore
gelbundna studietiden, medan de kvinnor som hade äldre barn i större 
utsträckning kunde studera mellan "åtta och fem". Småbarnsmam
morna i gruppen var också de som i intervjuerna gång på gång påpe
kade hur tacksamma de var att utbildningen var organiserad som di
stansstudier eftersom de såg det som den enda möjligheten för fort
bildning. När jag granskade hur kvinnorna organiserade sin dag fann 
jag att tiden för den enskilda kvinnan inte var speciellt flexibel. Vaije 
kvinna hade ett mycket inrutat program som hon var tvungen att följa 
för att fa det hela att fungera. Speciellt märkbart blev det för de kvin
nor som både hade små barn och samtidigt förvärvsarbetade vid sidan 
om studierna. 

Kvinnorna uppskattade också att studierna tack vare distansformen 
blev mera effektiva. Vid traditionella campusstudier försvinner tid att 
ta sig till och från universitetet men även tid mellan föreläsningarna, 
tid som de ansåg att de vid studier i hemmet kunde utnyttja effektiva
re. 

Även kvinnorna i Nätverket uppskattade friheten att bedriva fort
bildning på distans men de lade in en helt annan innebörd i begreppen 
frihet. För de flesta nätverksdeltagarna innebar friheten att de kunde ta 
kontakt med kollegor när de kände ett behov av det eller när de fick 
tid över. Då kunde de koppla upp sig mot konferensen och antingen 
bara kontrollera vad andra hade skrivit eller skriva egna inlägg. De 
kände inget prestationskrav utan var fria att använda Nätverket som 
det för tillfället passade dem och som de hade störst behov av. Det 
kunde gälla att t.ex. ställa en fråga, diskutera ett pedagogiskt problem 
eller skicka en hälsning till en före detta studiekamrat. Det fanns emel
lertid mgra kvinnor som även i Nätverket tyckte att deltagandet var 
förknippat med ett visst ansvar och det var de kvinnor som tidigare 
studerat på Specialpedagogprogrammet. De var mera måna om att 
upprätthålla aktiviteten i konferensen. Flera uttryckte att om ingen 
bidrog med inlägg så fanns inget att läsa och då skulle Nätverket rätt 
snart dö ut. 
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... sedan har man ju känt pressen att man måste besvara och inte bara suga 
ut, man måste ju ge lite grann också. ...jag har känt en press att prestera 
men det har inte känts tungt. Vi diskuterade det här i höstas att man har ju 
olika mycket tid under olika tider till och med under en termin. Vissa måna
der kan man jobba mer aktivt i Nätverket och ge gensvar och andra måna
der finns inte den tiden (Ingrid). 

Statistiska centralbyråns (SCB, 2000) tidsanvändningsundersökning 
visar att kvinnor i genomsnitt använder mera tid till obetalt arbete än 
vad män gör. Till det obetalda arbetet hör sådant som att städa, tvätta 
och handla, laga mat och ta hand om barn och andra familjemedlem
mar. Kerstin Hytter (1994) har skrivit en rapport "Datorn på köksbor
det - är framtidens arbetsform en potentiell kvinnofälla?". Hon menar 
att eftersom man förvärvsarbetar i hemmet, och här anser jag att di
stansstudier på heltid kan jämställas med distansarbete, är det lätt att 
omsorgsarbete, hushållsarbete och studier sammanlänkas och vävs in i 
varandra. 

Även om det för vissa av kvinnorna i denna undersökning blev en 
sammanblandning mellan hushållsarbete och studier ansåg de inte att 
hemsysslorna hade utgjort något hinder för deras studier. De flesta 
menade att trots att de studerade i hemmet tog de inte större ansvar för 
dessa sysslor nu än vad de hade gjort tidigare. Flera påpekade att de 
försökte att dela på hemsysslorna inom familjen. Någon menade dock 
att det var lätt att studierna kunde upplevas splittrade eftersom det nu 
"var lätt att stoppa i en maskin tvätt på väg till datorn" eller att det var 
frustrerande att ständigt bli varse allt som egentligen behövde göras i 
hemmet. Hemarbetet blev inte lika påtagligt när man förvärvsarbetade 
utanför hemmet. Berit påpekade att hon ibland var tvungen att påmi n-
na övriga familjemedlemmar att hon faktiskt arbetade heltid trots att 
hon befann sig hemma på dagarna. Hon kunde ibland fa pikar för att 
hon missat vissa hemsysslor som t .ex. att skotta snö. På det hela taget 
menade ändå kvinnorna att de på grund av den flexibilitet som di
stansstudierna erbjöd kunde anpassa sina studier så att de så lite som 
möjligt inkräktade på familjelivet. Exempelvis använde Anna tiden 
när barnen var på dagis och när de somnat för studier. Hon beskrev 
sina studier hemma så här: 

. . .  jag  lämnar barnen t i l l  dagis  k lockan nio  och sedan går  jag  hem och 
pluggar till klockan tre när jag hämtar barnen. Jag försöker att discipline
ra mig, det har gått jättebra. Jag kopplar bort hemmet, vissa har svårt för 

181 



det, de går och diskar och städar, fast det gör jag inte. Jag vet att det inte 
fungerar då. Sedan sitter jag ju många gånger når barnen lagt sig och lä
ser, och ibland på helgerna, men jag försöker undvika det så att man hinner 
medfamiljen (Anna). 

För Anna var det viktigt att inte tiden för barnen och familjen blev 
alltför påverkad av hennes studier, och på denna punkt var hon inte 
unik. Hennes sätt att se på flexibilitet var genomgående för kvinnorna 
och innebar att hon anpassade tiden för studierna så att de så lite som 
möjligt inkränktade på familjens behov. En annan fördel som kvin
norna upplevde med att studera på distans var att de kunde förvärvsar
beta vid sidan om heltidsstudierna. Av de åtta intervjuade kvinnorna 
arbetade tre av kvinnorna regelbundet mellan 11 och 20 timmar per 
vecka. Övriga ryckte in och undervisade någon gång då och då när det 
saknades personal på deras gamla arbetsplatser. De kvinnor som även 
skulle rymma förvärvsarbete i sin arbetsvecka fick bli ännu mera di
sciplinerade och "flexibla". Det fanns de som till största delen använ
de sena kvällar och nätter till studierna. 

Minna Salmi (1997) som också studerat distansarbete kopplat till 
kön och obetalt arbete har funnit att både män och kvinnor värdesätter 
den flexibilitet som det innebär att arbeta hemma på distans men att 
det finns en klar skillnad mellan hur de utnyttjar den. 

Women not only value but also put into practice their chance to arrange 
their working more jreely. Most of them vary the times they start and end 
their work, and they also work different hours from one day to the next. 
Most of them say that they can at least partly decide when they work. How
ever, the children's school times often provide the basic structure for the 
women's day: while the children are at school the women can work a 
longer period without disturbance (Salmi, 1997, s 140). 

Kvinnorna anpassar sitt distansarbete efter övriga uppgifter i hemmet 
medan männen däremot i nte i samma grad förändrar sina arbetstider, 
utan de böljar och avslutar sin arbetsdag i stort sett vid samma tid var
je dag, alltså precis som om de arbetade utanför hemmet. 

De ansvarsrationella kvinnorna 
I samtalen med kvinnorna kom mycket att kre tsa kring de olika förut
sättningarna för studier som var och en hade och vilka faktorer som 
den enskilda kvinnan tog hänsyn till när det gällde att skaffa sig fort
bildning. Det visade det sig att kvinnornas syn på studieformen och 
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deras handlande i studiesituationen oftast hade som utgångspunkt att 
tillgodose andras behov. Vilka faktorer som kom att dominera blev 
emellertid något olika beroende på om kvinnan deltog i Nätverket på 
sin fritid eller om hon studerade på heltid på Specialpedagogpro-
grammet. 

Kvinnorna i Nätverket fick använda den tid som "blev över" för sin 
kompetensutveckling. Ingen hade ersättning från sin arbetsgivare för 
arbetet vid datorn, och flera kvinnor menade att skolledningens 
bristande intresse och stöd försvårade deras deltagande. Eftersom 
kvinnorna såg tiden vid datorn som "egen tid" kom den inte att hamna 
högst upp på prioriteringslistan. Kvinnorna arbetade heltid varför ar
betet tog en stor del av deras tid. Den egna familjen var också viktig 
vilket gjorde att Nätverket fick stryka på foten. 

Programstudenterna studerade på heltid och hade andra förutsätt
ningar att delta. Men även de var tvungna att göra vissa prioriteringar. 
För de som hade småbarn eller var ensamstående var det viktigaste att 
se till att de egna barnens behov tillfredsställdes, att barnen hade det 
bra och inte påverkades negativt av mammas studier. 

Jag är ensamstående och min son är bara 15 år, det är lite tufft att vara en
sam så det här var perfekt (Anita); 

Eftersom jag har två barn en som är sju och en som är fjorton, känner jag 
att jag inte vill vara borta så länge (Greta) 

Jag skulle inte ha gått utbildningen om den inte varit på distans, det hade 
inte fungerat, inte nu i alla fall eftersom barnen är så små (Anna). 

De av kvinnorna som hade äldre barn hade inte haft en tanke på att 
söka sig till utbildningen när barnen var mindre, eftersom inte möjlig
heten till distansstudier då fanns. Jag kunde konstatera att kvinnorna 
automatiskt tänkte på konsekvenserna för barnen innan de valde att 
själva förändra sin situation och påböija utbildningen. 

Nästa faktor som kvinnorna hade att ta hänsyn till var familjens 
ekonomi. Att studera på heltid tärde på familjeekonomin. Ersättning i 
form av statligt studievuxenstöd utgjorde ett bra tillskott men speciellt 
för de yngre kvinnorna, de som hade småbarn hemma, räckte det inte. 
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De var därför tvungna att dryga ut kassan genom att även förvärvsar
beta. 

Om jag tänker bakåt, jag har jobbat halvtid, så skulle jag ha behövt jobbat 
mindre det anser jag så här efteråt. Men sommaren har räddat mig, jag har 
jobbat hela sommaren (Greta). 

En tredje faktor som påverkade kvinnorna i deras kompetensutveck
ling var de barn som de träffade på sina respektive arbetsplatser. De 
kände ett stort ansvar att hjälpa de utsatta barnen, de som behövde 
extra hjälp och stöd, och för att klara den uppgiften behövde de mera 
kunskaper, som de hoppades kunna skaffa sig genom att gå specialpe-
dagogprogrammet. 

Har jag haft ungar i klassen som haft svårigheter som varit integrerade så 
har jag känt att de här har jag inte kunnat hjälpa så mycket som jag skulle 
vilja så det år väl utifrån det då som jag har känt att jag har velat gå vidare 
(Gun). 

Ytterligare en påverkansfaktor var slutligen de egna behoven. Särskilt 
de kvinnor som hade arbetat länge som lärare och som hade äldre eller 
utflugna barn menade att studietiden var nödvändig för att fa en time
out och tid för reflexion. Men även här rättfärdigade man det hela med 
att det i slutändan var bra för skolan och skolbarnen. 

Jag var väldigt slutkörd, totalt egentligen. Till slut gick jag till min rektor 
och sa att jag ville gå specialpedsagogutbildningen dels därför att jag tyck
te att skolan behövde det dels för att jag behövde en paus och så blev det 
(Ulla). 

Det som slog mig var att kvinnorna försökte att osynliggöra studierna 
och sina egna behov. Om inte de egna barnen eller familjen påverka
des, om inte familjens ekonomi blev för ansträngd och om studierna 
dessutom gagnade de barn som de ansvarade för i skolan kunde de 
fortbilda sig till specialpedagog. Kvinnornas sätt att resonera kring 
sina möjligheter till fortbildning är lätt att koppla till de resonemang 
som olika forskare med Hildur Ve i spetsen fört kring begreppen an-
svars- och omsorgsrationalitet.45 Utifrån det synsättet blev distansstu
dier ett rationellt sätt för kvinnorna att binda ihop de ovan nämnda 
faktorerna. 

45 se vidare kapitel tre. 
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Liknande tankegångar visar också Gerhardsson (1985) på i sin av
handling. Hon lyfter fram hur utbildning och yrkeskarriär hos kvinnor 
inom den produktiva sektorn är underordnade det reproduktiva ansva
ret. Familjen kommer al ltid i första hand när kvinnor skall ta ställning 
till om de kan delta i utbildning. Gerhardsson har analyserat resultaten 
utifrån en modell där den reproduktiva sektorn ställs mot den produk
tiva. Den reproduktiva sektorn kännetecknas bl.a. av kvinnlig under
ordning och oavlönat, oreglerat arbete i hemmet medan den produkti
va sektorn innebär avlönat, reglerat arbete i ett hierarkiskt yrkesliv. 
För kvinnornas del innebär livet ett både och, när det gäller dessa sek
torer. Så länge detta är fallet blir frågan i vilken utsträckning utbild
ningssystemet ger möjlighet för kvinnor att kombinera studier med 
föräldraskap och familjeansvar? Ett tänkbart alternativ skulle kunna 
vara distansstudier. 

Kvinnornas datorvana 
En förutsättning för att delta i respektive utbildningsmiljö var att 
kvinnorna hade tillgång till dator med modem. För de studerade på 
Specialpedagogprogrammet fanns det kravet uttalat redan i ansök
ningshandlingarna till programmet. Däremot krävdes ingen datorvana. 
Alla intervjuade kvinnor hade dator i hemmet. Trots att ingen upplev
de sig själv som speciellt datorkunnig hade de flesta grundläggande 
datorkunskaper. Det var bara Lisa som vid kursstarten var helt novis. 
Eftersom det redan från kursstarten krävdes att datorn användes flitigt 
gick det inte lång tid innan även Lisa skaffade sig tillräckliga kunska
per och hon uppskattade också de datorkunskaper som hon så att säga 
fick på köpet. 

Av Nätverksdeltagarna var sex av de åtta intervjuade kvinnorna 
vana att kommunicera via datorn. Fyra av dessa var dessutom före 
detta studerande på Specialpedagogprogrammet och därför väl för
trogna med datorn som kommunikationshjälpmedel. Det visade sig 
också att det var dessa kvinnor som skrev de flesta inläggen i konfe
rensen. Två av kvinnorna var helt nyböijare vad gällde datorkommu
nikation. Dessa kom aldrig att bli aktiva i Nätverket, varken genom att 
själva skriva inlägg eller att på annat sätt delta i kommunikationen. 
Ingen av dem menade emellertid att den låga aktiviteten hade med 
deras bristande kunskaper i datorhantering att göra, utan att det mera 
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var familj e- och arbetssituationen som hade försvårat deras deltagan
de. 

Struktur, styrning och kontroll 
Som beskrivits i kapitel sex och sju uppvisade de båda utbildningsmil
jöerna stora organisatoriska skillnader. 

Kvinnorna som deltog i Specialpedagogprogrammet, hade ett 
gemensamt mål, att bli specialpedagoger. Strukturen för hur målet 
skulle nås och studierna genomföras var tydlig och uppgjord i för
hand. Vaije delkurs om fem poäng var väl avgränsad och genom kur
sens examinationsuppgifter fick kvinnorna veta hur studiematerialet 
skulle bearbetas. Under vissa kurser fanns t.o.m. detaljerade studie
handledningar med scheman över hur lång tid vaije enskild fråga skul
le behandlas. Denna tydliga struktur och ledning uppskattade kvinnor
na. De menade att de på så sätt visste vad som förväntas av dem och 
de kunde planera sina studier så att de höll studietakten. Kursen hade 
också en nära hundraprocentig genomströmning, och de allra flesta 
avslutade utbildningen inom den stipulerade tiden. Denna studieorga
nisation betydde att man frångick en av distansundervisningens känne
tecken att "studera oberoende av tid och/eller rum". 

Lärarnas avsikt med att tidsmässigt styra utbildningen så hårt, var 
att de på så sätt hoppades underlättade interaktionen mellan deltagarna 
och stimulera ett skapande av kunskap. Om hela gruppen diskuterade 
samma fråga vid samma tidpunkt skulle ett meningsutbyte omkring 
frågeställningarna naturligt uppstå, menade de. Det blev på det sättet 
också lättare att få till stånd exempelvis grupparbeten trots de geogra
fiska avstånden. Trots dessa organisatoriska förutsättningar visade det 
sig svårt att skapa en dialog och ett samarbete via datorn. Vissa för
klaringar har tidigare getts i kapitel sex, som exempelvis pressat tids
schema, uppgifter som inte stimulerar till diskussion och att alltför 
lång tid gick mellan det att en fråga ställdes och ett eventuellt svar 
erhölls. 

Inom Nätverket var strukturen otydlig och styrningen och kontrol
len i det närmaste obefintlig. Hur påverkade detta aktivitet och inne
håll? Nätverkets medlemmar hade inget gemensamt mål och där sak
nades struktur och ledning från utbildningsanordnare. Trots att delta
garna var organiserade i intressegrupper blev det inte tydligt vilka 
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frågor som skulle behandlas och när det skulle ske. Detta bidrog till att 
inläggen kom ryckigt och oftast utan koppling till varandra. Men även 
inom Nätverket kunde skillnader iakttagas. Under den första terminen 
när deltagarna var indelade i fasta intressegrupper var aktiviteten livli
gare än vad den sedan blev under den andra terminen. Vid den första 
närträffen skrev grupperna kontrakt med varandra. Kontrakten inne
höll regler för samverkan bl.a. hur ofta medlemmarna skulle besöka 
konferensen, vilken litteratur som skulle diskuteras men ä ven hur man 
kunde värna om sekretessen. Däremot fanns det inget krav på att göra 
ett visst antal inlägg för att få fortsätta som medlem. Trots att dessa 
kontrakt inte kom att spela någon avgörande roll för majoriteten av 
deltagarna, utgjorde de ändå en ram for verksamheten. Vid intervjuer
na berättade flera kvinnor att de kände ett visst ansvar gentemot de 
övriga i gruppen under denna termin. Har man varit med och fattat 
beslutet att diskutera en viss bok försöker man så långt det är möjligt 
att hålla sitt löfte, menade de. Under den andra terminen försvann des
sa ämnesgrupper och samtliga medlemmar bildade en enda stor Nät
verksgrupp. Kontrakten försvann också. 

Hur kom dessa organisatoriska skillnader att påverka kommunika
tionen i de båda utbildningsmiljöerna? Redan den första kvantitativa 
granskningen av de sexton kvinnornas kommunikation visade att 
kvinnorna i Specialpedagogprogrammet skrev betydligt flera och 
längre inlägg än vad kvinnorna i Nätverket gjorde. Konstateras kan 
också att aktiviteten i datorkommunikationen blev intensivare hos 
deltagarna i Specialpedagogprogrammet än vad den blev hos Nät
verksdeltagarna. Den blev också högre på de delkurser på programmet 
som hade en väl strukturerad studiehandledning med examinations
uppgifter där deltagarna hade klara direktiv att använda sig av dator
kommunikation för att t.ex. lösa examinationsuppgifter än i de delkur
ser där strukturen var mera lös och där examinationen skedde på cam
pus. I Nätverket med sin lösa struktur och styrning blev däremot da
torkommunikationen betydligt mera sparsam och ojämn och hos vissa 
deltagare kom den överhuvudtaget aldrig igång. Styrning och struktur 
påverkade med andra ord kommunikationsaktiviteten. 
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Kommunikationens innehåll 
Både i Specialpedagogprogrammet och i Nätverket skrev kvinnorna 
flera pedagogiska inlägg än de skrev sociala. Den procentuella ande
len pedagogiska och sociala inlägg var lika stor. 

Eftersom syftet med de båda utbildningsmiljöerna var att tjäna som 
arena för kompetensutveckling i specialpedagogik var det logiskt att 
de flesta inläggen hade ett pedagogiskt innehåll. Inom Specialpeda
gogprogrammet var deltagarna t.o.m. styrda att skriva ett visst antal 
pedagogiska inlägg för att bli godkända på kursen. I de grupper där 
deltagarna hade ett stort utbyte och även kom att bygga upp ett socialt 
umgänge på nätet blev det också naturligt att sända en hel del sociala 
meddelanden till varandra. Andelen sociala meddelanden blev på så 
sätt högre i vissa grupper och lägre i andra. De deltagare som kände 
varandra sedan tidigare var de som skrev både sociala och pedagogis
ka inlägg i Nätverket medan övriga bara gjorde inlägg med pedago
giskt innehåll. De organisatoriska skillnader som miljöerna uppvisade 
påverkade inte andelen pedagogiska inlägg. 

Interaktion i de båda miljöerna 
Ett annat sätt att närma sig innehållet i kommunikationen var att stu
dera inläggen utifrån den interaktion som förekom mellan deltagarna. 
Som tidigare nämnts gjordes denna analys genom att inläggen katego-
riserades med hjälp av Lotmans indelning i dialogiska och univokala 
inlägg.46 

Även här ser man att det inte förekommer någon större procentuell 
skillnad mellan de båda miljöerna. Andelen univokala inlägg var i klar 
majoritet hos båda grupperna och de flesta inlägg var av upplysande 
och informerande karaktär. Detta innebar att vaije enskilt inlägg inte 
självklart stimulerade till fortsatt dialog. 

Trots att skillnaderna var små visade det sig att det förekom en 
större andel univokala inlägg i Specialpedagogprogrammet än vad det 
gjorde i Nätverket. Orsaken till detta kan finnas i hur utbildningsmil
jöernas styrdes. En väsentlig del av styrningen har att göra med det 
sätt på vilket examinationen bedrivs. I de två studerade utbildnings
miljöerna förekom examination endast i Specialpedagogprogrammet. 

46 För en närmare beskrivning se kap. fem. 
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Figur 8:1. Andelen univokala och dialogiska inlägg i Specialpedagogpro-
grammet respektive Nätverket. 

Andersson (2000) har i en rapport studerat examinationsfrågor i några 
distansutbildningar. Vid analysen delar han in examinationsuppgifter
na i tre kategorier efter Biooms taxonomi nämligen i sådana uppgifter 
som mäter faktakunskaper, sådana som kräver förståelse och analys 
och slutligen uppgifter där studenterna förväntas tillämpa och värdera 
kunskap. Andersson fann att alla tre kategorier förekom i de undersök
ta distanskurserna. 

Eftersom de inlägg som sändes till Specialpedagogprogrammets 
konferens till stor del utgjordes av obligatoriska examinationsuppgif
ter var det intressant att närmare granska uppgifternas karaktär. Det 
visade sig att en faktor som hade betydelse för om inläggen blev uni
vokala eller dialogiska var hur examinationsuppgifterna var u tforman
de. Om uppgifterna var av sådan karaktär att deltagarna skulle inhäm
ta och återge viktiga faktakunskaper från kurslitteraturen blev inläg
gen ofta univokala. Exempel på denna typ av uppgifter är: Vad menas 
med begreppet likvärdig utbildning; Beskriv hur den specialpedago
giska verksamheten har utvecklats; Gör en sammanfattning av boken 
The Skilled Helper. De inlägg som dessa uppgifter resulterade i inne
höll inga frågor och uppmanade inte heller övriga deltagare till vidare 
diskussion. 
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I den andra kategorin examinationsuppgifter gällde det för deltagaren 
att lösa problem och dra egna slutsatser. Exempel i denna kategori: 
Utifrån en bestämd utvecklingsteori konstruera ett fall, där barnet 
beskrivs i olika situationer, med teorins hjälp förstå, analysera samt 
föreslå förändringar. Denna uppgift skulle lösas i grupp vilket gjorde 
att den ledde till att en hel del diskussioner mellan deltagarna uppstod. 

Den tredje kategorin, slutligen, som syftade till att skapa egen kun
skap: Tänk först igenom och beskriv hur din utvecklingsprocess har 
varit under specialpedagogutbildningen. Kommer dina specialpeda
gogiska kunskaper att konkret påverka ditt arbete? Beskriv din vision 
av hur du tänker dig specialpedagogens arbete. Vilken förvaltning 
ingår du i? Hur är arbetsplatsen organiserad? Vilka olika yrkeskate
gorier samarbetar du med? Vad innefattar ditt ansvar? Vilka mål har 
du för ditt arbete? Fler egna tankar? Denna uppgift krävde att den 
enskilda kvinnan reflekterade över och värderade den utbildning som 
hon höll på att avsluta men uppgiften manade inte till dialog mellan 
deltagarna. 

Vid analys av de olika delkursernas examinationsuppgifter fann jag 
att de flesta examinationsuppgifter som de blivande specialpedago
gerna hade att lösa var av sådan art att de inte självklart ledde till dis
kussion eller dialog mellan deltagarna. 

En annan förklaring till att det förekom en lägre andel dialogiska 
inlägg i Specialpedagogprogrammets konferens kunde bero på tids
brist. Kvinnorna menade att tempot i utbildningen var så högt att de 
många gånger inte hade tid att stanna upp och diskutera en speciell 
fråga om de skulle hinna med den föreslagna studietakten. 

I Nätverket förekom ingen examination eller andra förelagda upp
gifter vilket betydde att inga av de inlägg som skrevs i konferensen 
kunde betraktas som obligatoriska med ett förutbestämt tema. Delta
garna blev med andra ord inte lika styrda när det gällde vilken typ av 
inlägg som de förväntades göra. Eftersom det inte heller fanns någon 
obligatorisk litteratur där ny kunskap skulle sökas var deltagarna i 
Nätverket till stor del hänvisade till varandra för detta ändamål. Därför 
blev andelen inlägg där frågor ställdes, eller där "författaren" genom 
att svara på en fråga visade ett intresse för dialog något högre i denna 
miljö. 

Även om styrningen och tidsaspekten hade viss betydelse för om 
inläggen i konferenserna blev av univokal eller dialogisk karaktär vi
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sade det sig att gemensamt för de båda miljöerna var att det var svårt 
att få till stånd diskussioner. Denna undersökning styrker med andra 
ord Hammonds (2000) studie där han konstaterade att det var svårt att 
komma längre än till introduktionssamtal och socialt tal i textbaserade 
lärandemiljöer som exempelvis datorkonferenser. 

Strukturens betydelse både för aktivitet och interaktivitet i dator
konferenser har också påtalats av andra forskare, bl.a. McCabe och 
Vrasidas och Mclsaac. 

McCabe (1998), som studerat webbaserade kurser för vuxna, kon
staterar att om läraren strukturerar kursen med syfte att underlätta 
kommunikationen kommer interaktionen att öka. 

A fixed curriculum framework seems to encourage participation and en
hance students ' experience. The teacher who set up a predictable structure 
for class communication enjoyed more interaction in their courses 
(McCabe, 1998, s 84). 

Vrasidas och Mclsaac (1999) å sin sida fann fyra faktorer som påver
kade interaktionen i en universitetskurs. Det var förutom kursens 
struktur"1 även gruppstorleken, möjligheten för studenterna att få 
feedback och deras tidigare erfarenheter av datorkommunikation. 

Grupper och gruppstorlek 
Hur kom då grupperna och gruppstorleken att påverka aktiviteten och 
interaktiviteten i respektive miljö? Generellt kunde konstateras att 
aktivitet och interaktivitet hade ett klart samband. I de grupper där det 
sändes många meddelanden förekom också ett större utbyte medlem
marna emellan. Trots att grupperna i Specialpedagogprogrammet var 
lika stora kom kommunikationsaktiviteten att variera mycket från 
grupp till grupp. Medlemmarna i grupp två skrev exempelvis samman
lagt tre gånger så många inlägg under utbildningen som vad grupp 
fem gjorde (se vidare kap 6). 

Av de intervjuade deltagarna i Nätverket menade speciellt de som 
sedan tidigare var vana vid datorkommunikation att de stora grupper
na och den anonymitet som det bidrog till gjorde att det egna ansvaret 
att hålla diskussionerna levande försvann. Det var också flera som inte 
ansåg sig ha så stort behov av att tillhöra en grupp eftersom de hade 
sin grupptillhörighet på arbetsplatsen. Till Nätverket sökte de sig för 

47 Strukturens betydelse diskuteras på sid. 186-1 87. 
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att ventilera specialpedagogiska frågor och då var de enskilda perso
nerna inte lika viktiga som vad Nätverket som miljö var. När jag 
granskade kommunikationen fann jag inte heller i denna utbildnings
miljö att gruppens storlek påverkade kommunikationen mellan delta
garna. I varje grupp, oberoende av storlek, fanns det några medlem
mar som var mera aktiva än andra och som även deltog i diskussioner, 
vissa av dessa återfanns dessutom i flera grupper. De mesta aktiva 
deltagarna var de som sedan tidigare var bekanta med varandra och 
med att kommunicera via datorn, alltså de före detta specialpedagog-
studerande. Det visade sig att dessa bildade en grupp i gruppen. 

De deltagare som inte var aktiva i kommunikationen menade att det 
inte berodde på gruppstorleken och anonymiteten utan att deras ar
betsbörda för tillfället var för stor för att de också skulle hinna engage
ra sig i Nätverket genom att skriva inlägg och delta i diskussioner. 

Vrasidas och Mclsaac (1999) förespråkar emellertid stora grupper. 
De menar att om gruppen är liten är den också mera sårbar. En eller 
två gruppmedlemmar som under en period är mindre aktiva kan få 
förödande konsekvenser i en liten grupp medan detta knappt märks i 
en grupp med flera medlemmar. 

Av de intervjuade kvinnorna i Nätverket ansåg endast de deltagare i 
som sedan tidigare studerat via datorkommunikation att gruppstorle
ken hade påverkat kommunikationen. De menade tvärt emot Vrasidas 
och Mclsaac att för stora grupper skapade en anonymitet som inverkar 
menligt på aktiviteten. Övriga kvinnor ansåg att gruppstorleken inte 
hade någon betydelse utan menade att det var andra faktorer som på
verkade aktiviteten. 

Feedback 
Deltagarna i grupp fem på Specialpedagogprogrammet som genom 
hela utbildningen skrev minst inlägg och även deltog i få diskussioner, 
var de som mest hade saknat lärarens närvaro. Medan däremot grupp 
två, den mest aktiva gruppen, inte såg lärarens frånvaro som något 
problem trots att de inte fick mera feedback än vad de övriga grupper
na fick. Skillnaden mellan grupp två, den mest aktiva gruppen, och 
grupp fem, den grupp som skrev minst, var att deltagarna i grupp två 
till stor del gav varandra feedback. Så snart någon hade skrivit ett in
lägg var genast någon annan där och uppmuntrade och kommenterade 
medstudentens tankar. 
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Grupperna i Nätverket hade överhuvudtaget ingen lärare som gav dem 
feedback på inlägg eller ställde frågor på texterna. De flesta deltagare 
var också relativt sporadiska i sin kommunikation vilket gjorde att den 
återkoppling som de skulle kunna fa från övriga deltagare inte var 
självklar. En fråga eller ett diskussionsinlägg kunde lämnas obesvarat 
flera dagar till veckor och vissa frågor fick aldrig några svar. Antalet 
inlägg och även feedback på inlägg ökade direkt efter en samman
komst på campus för att sedan successivt plana ut igen. Den återkopp
ling som ibland var svår att få på nätet fick man istället vid träffen 
vilket stimulerade skrivandet. Diagrammet här nedan illustrerar detta. 
Nätverket startade med en sammankomst i februari. Efter starten ui-
der både februari och mars var antalet inlägg relativt stort för att sedan 
månad för månad minska i antal. Generellt sett var aktiviteten betyd
ligt lägre under den andra terminen. Inläggen ökade emellertid efter 
den andra sammankomsten i mitten av september för att under oktober 
och november ligga relativt konstant och i december nästan helt upp
höra. 

Figur 8:2. Antalet inlägg i Nätverket per månad. 

De deltagare som gav mest feedback var de som sedan tidigare var 
vana vid datorkommunikation. Återkoppling endera från lärare eller 
från annan deltagare fungerade som morot i båda konferenserna. Detta 
blev tydligt både i Specialpedagogprogrammet och i Nätverket. 

Antalet inlägg i Nätverket över tid 

H.M-u.» 
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Månad 
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Tidigare erfarenhet av datorkommunikation 
Tidigare erfarenheter av datorkommunikation är den sista faktorn som 
Vrasidas och Mclsaac anser påverkar diskussionen i datorkonferenser. 
De menar att deltagare som är ovana vid datorkommunikation är de 
som är mest avogt inställda till synkrona diskussioner. Däremot har de 
betydligt lättare att delta i asynkrona diskussioner eftersom de då har 
tid på sig att tänka och reflektera innan de producerar sina inlägg. 

Det förekom inte några skriftliga dialoger i realtid, s.k. "synkrona 
chatt", vare sig i Nätverket eller i Specialpedagogprogrammet. Detta 
var inte heller något som deltagarna menade sig sakna. Däremot upp
skattade de att delta i samtal där de hade god tid på sig att noggrant 
kunna tänka igenom och formulera det man ville ha "sagt", så kallade 
asynkrona dialoger. 

. . .  datorn har  hjälpt  mig,  jag  har  få t t  d is tans ,  hunni t  tänka och vågat  ut
trycka mig (Lisa); När man skall formulera sig i skrift blir tankarna redi
gare (Ulla). 

Som tidigare nämnts var det stor skillnad när det gällde aktivitet mel
lan de som hade erfarenhet av datorkommunikation och de som var 
nybörjare. Detta visade sig tydligast när jag granskade inläggen i Nät
verket. De som var bekanta med konferenssystemet var de som skrev 
de flesta inläggen medan de som inte tidigare hade erfarenhet av att 
kommunicera via datorn var mest passiva. Ingen av de passiva delta
garna menade emellertid att deras låga deltagande berodde på bristan
de datorkunskaper. Förklaringen, ansåg de fanns i deras livssituation i 
övrigt. De hade varit för optimistiska när de anmälde sig, verkligheten 
kom ikapp och visade att tiden inte räckte till både familj, arbete och 
studier. 

Perspektivtagandet i de pedagogiska inläggen 
Svårigheten att föra diskussioner i datorkonferenser visade sig också 
när jag analyserade de båda utbildningsmiljöerna utifrån perspektivta
gandet i de pedagogiska inläggen.48 Stadium 0 och 1, det egocentriska 
stadiet och det subjektivt rolltagande stadiet var i majoritet i båda mil

48 En redogörelse för det använda analysredskapet finns i kapitel fem. 
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jöerna. Däremot var stadium 2, som syftar till ett ömsesidigt rollta
gande där deltagarna genom utbyte av åsikter accepterar varandras 
åsikter och stadium 3 där de kommer fram ett gemensamt perspektiv
tagande, alltså når konsensus, vanligare hos deltagarna i Specialpeda-
gogprogrammet än i Nätverket. Inga inlägg i de båda miljöerna kate-
goriserades som tillhörande stadium 4, det symboliskt samhälleliga 
perspektivet. 

Deltagarna i Specialpedagogprogrammet tillhörde en stabilare 
grupp än de som deltog i Nätverket, vilket gjorde att de lärde känna 
varandra betydligt bättre. De hade så gott som daglig kontakt via da
torkommunikation och träffades också på campus ungefär var femte 
vecka. För Nätverkets deltagare var däremot både nätträffarna och 
närträffarna betydligt glesare. Gruppen var också initiait så stor att det 
blev svårt att i denna miljö bygga upp sociala relationer. 

Perspektivtagande i pedagogiska inlägg 
% 

Figur 8:3. Den procentuella fördelningen vad gäller perspektivtagandet i de 
pedagogiska inläggen. 

De sociala relationernas betydelse för att få tillstånd ett samarbete 
över nätet har påtalats av flera forskare. Light och Light (1999) menar 
att en viktig faktor för att det överhuvudtaget skall komma till stånd 
någon aktivitet är att deltagarna känner varandra och har ett gemen
samt kunskapsintresse. Haythornthwaite et al. (2000) har påpekat svå
righeten med att skapa en lärandeprocess i en gemenskap som är alit
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för temporär, och att den kommunikation som sker i en sådan miljö 
oftast är ytlig. 

Det sociala mötet som förekom bland deltagarna i Specialpedagog-
programmet, både i konferensen och vid träffarna på campus, kan vara 
en förklaring till att en större andel av de pedagogiska inläggen i den 
miljön nådde en djupare nivå. En annan förklaring kan även här åter
finnas i skillnaden vad gäller styrning. För att bli godkända på vissa 
delkurser inom programmet var de ltagarna tvungna att samarbeta med 
varandra och i vissa fall även komma fram till ett för gruppen gemen
samt ställningstagande. För att detta skulle bli möjligt gällde det att 
genom diskussioner enas och få ett gemensamt perspektiv på den ak
tuella frågeställningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att kommunikationen 
var betydligt livligare bland deltagarna i Specialpedagogprogrammet 
än vad den var bland Nätverksdeltagarna var andelen pedagogiska och 
sociala inlägg i de båda miljöerna lika stora. Den övervägande andelen 
av inläggen var av univokal karaktär. Det visade sig vara svårt att få 
till stånd diskussioner över nätet. Styrningen och strukturen i konfe
rensen tillsammans med uppgifternas utformning hade betydelse för 
vilken kommunikation som blev rådande. Det var också viktigt att 
deltagarna fick feedback på sina inlägg, antingen från lärare eller från 
andra deltagare. Både "morot och piska" stimulerade kommunikatio
nen. Vid analys av djupet på de pedagogiska inläggen visade det sig 
att bara ett fåtal inlägg ledde till diskussioner på nätet där deltagarna 
visade på ett förändrat synsätt. Detta förändrade perspektivtagande var 
något vanligare inom Specialpedagogprogrammet än inom Nätverket. 

Kvinnornas lärande 
Som tidigare framgått har min syn på lärande varit förankrad i ett so-
ciokulturellt perspektiv. Utifrån den synen blir den sociala praktiken 
viktig. Det går inte att överta eller kopiera andras kunskaper utan till
sammans med andra byggs de egna kunskapsstrukturerna upp. Ett sätt 
att bygga dessa strukturer är att samtala med andra.49 Hur ansåg då de 
intervjuade kvinnorna att de båda datorkonferenserna fungerade som 
miljöer för lärande? Vad betydde det att samtalen var skriftliga i stäl
let för muntliga? 

49 Se vidare kapitel tre om lärande. 
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Samtliga kvinnor på Specialpedagogprogrammet menade att organisa
tionen av utbildningen hade underlättat deras lärande. Trots att de 
ibland hade saknat det personliga mötet ansåg de att detta sätt att stu
dera hade passat dem utmärkt. Eftersom de läste litteratur som sedan 
analyserades, skrevs ner och skickades till konferensen där de övriga 
gruppmedlemmarna tog hand om texten, fick lärandet mera karaktären 
av produktion än reproduktion menade de. Detta var speciellt tydligt 
när uppgifterna var av sådan art att de krävde en gemensam lösning. 
Dessa uppgifter var utmanande och stimulerande. De flesta ansåg trots 
detta att det tog alltför lång tid att tillsammans skriftligt diskutera litte
raturen, för att slutligen komma fram till ett gemensamt ställningsta
gande. Kvinnorna som alla var erfarna lärare, menade att det var be
tydligt mera rationellt att var och en i sina texter relaterade den nya 
teoretiska kunskapen till sina respektive praktiker än att detta skulle 
ske i grupparbetsform. Att därefter fa ta del av andras sätt att tackla 
texterna vidgade de egna perspektiven och bidrog till att man utveck
lades som lärare, ansåg kvinnorna. 

Eftersom kvinnorna upplevde det så svårt att diskutera via datorn 
och flera saknade det personliga mötet, fanns det de som för att kom
pensera detta tog med sig sina frågor från utbildningen till sina gamla 
arbetsplatser där de "öga mot öga" kunde diskutera frågorna med ar
betskamraterna. Andra bildade också studiegrupper på sina hemorter. 
Analysen av de inlägg som gjordes bekräftade kvinnornas berättelser 
att inte mycket ny kunskap "skapades" i dialog med andra via den 
skriftliga kommunikationen, men däremot producerade den enskilda 
kvinnan kunskap i sina texter. 

Även deltagarna i Nätverket menade att utbildningsmiljön hade 
fungerat i fortbildande syfte. De ansåg att de fick tips och information 
om nyheter inom området, vilket gjorde att de kunde läsa ny litteratur 
eller pröva nya metoder och på så sätt utvecklas i sitt arbete. Inom 
denna miljö blev inläggen betydligt kortare och glesare än vad som 
var fallet inom programmet. Det var också ytterst ovanligt att de texter 
som skrevs både hade en koppling till teorier och till praktisk verk
samhet. Inläggen fungerade mera som ett sätt att delge andra nät
verksmedlemmar egna praktiska erfarenheter eller att ställa konkreta 
praxisrelaterade frågor. Alla kom inte heller att själva producera text 
utan såg Nätverket som ett forum där de kunde hitta intressant infor
mation. Det intressanta var emellertid att samtliga, både de som själva 
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var aktiva och skrev inlägg och de som passivt följde kommunikatio
nen, menade att Nätverket hade fungerat och varit viktigt för deras 
fortbildning. 

I båda miljöerna var kvinnorna mycket artiga och bekräftande mot 
varandra. Det var ytterst sällsynt, om det överhuvudtaget förekom, att 
någon ifrågasatte en annan kvinnas inlägg eller att ett inlägg kunde 
uppfattas provocerade. Herring (1996) har undersökt kvinnors sätt att 
uttrycka sig när de kommunicerar på Internet och funnit att deras in
lägg är mera stödjande och uppskattande än vad männens texter är och 
att kvinnorna också efterfrågar mera hjälpsamhet och stöd i sina ii-
lägg. I männens texter hittar man ofta inbyggda motsättningar där de 
sätter sig över avsändaren, vilket är ytterst ovanligt i de kvinnliga tex 
terna. 

Samtliga kvinnor ansåg alltså att båda datorkonferenserna hade 
fungerat som miljö för deras lärande. Det var emellertid olika delar av 
lärandet som lyftes fram. Kvinnorna på Specialpedagogprogrammet 
tryckte på nyttan av att hela tiden formulera sina tankar i skrift. Trots 
att djupa diskussioner var svåra att föra skriftligt, ansåg kvinnorna att 
de genom detta sätt att studera kunde relatera den nya kunskapen til l 
sin tidigare erfarenhet och på så sätt omsätta teorin till praktiken. Det 
lärande som kvinnorna inom Nätverket menade förekom och som de 
uppskattade var att de via datorkommunikation på ett snabbt och ef
fektivt sätt både kunde fa och dela med sig av tips och nyheter inom 
det specialpedagogiska området. 
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9. Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att beskriva, analysera och förstå 
några kvinnliga lärares deltagande i två olika former av datorstödd 
fortbildning i specialpedagogik. Genomgående har kvinnornas syn
punkter och upplevelser av den kommunikation och det lärande som 
kom att äga rum i de båda utbildningsmiljöerna satts i fokus. Eftersom 
miljöerna uppvisade stora organisatoriska skillnader, gjordes även 
vissa jämförelser dem mellan. 

Detta avslutande kapitel inleds med en reflexion kring studiens ge
nomförande. Därefter ges en kort sammanfattning utifrån undersök
ningens frågeställningar och några av de viktigaste resultaten analyse
ras dels ur ett könsteoretiskt perspektiv och dels ur ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Kapitlet avslutas med att en diskussion förs 
kring vilka konsekvenser som studiens resultat kan få för undervis
ningspraktiken i framtiden. 

Reflexioner över studiens genomförande 
Studien genomfördes under åren 1997- 1999 med hjälp av enkäter, 
intervjuer och genom analys av den kommunikation som förekom i 
datorkonferenserna i respektive utbildningsmiljö. 

Forskarens koppling till undersökningsgrupperna 
Det empiriska underlaget till studien hämtades från två utbildnings
miljöer vilka båda hade anknytning till min egen heminstitution. Spe-
cialpedagogprogrammet hade jag kommit i kontakt med sedan 1995 
både som lärare och som delaktig i överförandet av campusutbild-
ningen till distansutbildning. Jag hade emellertid ingen direkt anknyt
ning till den grupp som här granskades, varken som lärare eller admi
nistratör. Eftersom jag inte var känd av eller hade någon relation till 
deltagarna utgick jag från att den information som enkätsvaren gav 
och det som kvinnorna delade med sig av i intervjuerna på ett trovär
digt sätt speglade deras upplevelser och åsikter om distansstudierna. 

Vid analysen av empirin fann jag inte heller något som antydde att 
informanterna höll inne med information eller på något sätt försköna
de sina upplevelser. Både den information som erhölls via enkäter och 

199 



den som kom fram vid intervjuer uppvisade också god samstämmi g-
het. Trots att deltagarna överlag var positivt inställda till sin studiemil
jö berättade de även om sådant som de tyckte fungerade mindre bra, 
både i fråga om innehåll, uppläggning och lärarnas insatser. Om delta
garna hade sett mig som alltför involverad i sin utbildning tror jag inte 
att detta hade varit fallet. Min kännedom om studiemiljön kan istället 
ha bidragit till att informanterna kände sig trygga och därför vågade 
dela med sig av sina upplevelser. De visste att jag kunde organisatio
nen och därför hade lätt att sätta in deras berättelser i den aktuella mil
jön. 

Min koppling till Nätverket var något mer problematisk. Eftersom 
jag här var en av initiativtagarna kan man anta att jag intog en speciell 
ställning till dessa informanter. Särskilt gällde detta de deltagare som 
kom direkt från specialpedagogprogrammet. Det var de som hade ef
terfrågat en "fortsättning" på nätet och när min institution startade 
Nätverket kan man misstänka att deltagarna av lojalitetsskäl i utvärde
ringar och intervjuer ville framställa Nätverket som en bra miljö för 
fortbildning. Det fanns också en risk att de som tidigare studerat på 
distans med datorkommunikation ibland refererade till de erfarenheter 
som universitetsutbildningen gav när de diskuterade det som Nätver
ket bidrog med. Resultatet visade att de som tidigare var vana vid da
torkommunikation både utnyttjade Nätverket mera och var mera posi
tiva till det som utbildningsmiljö än vad de ovana deltagarna var. Om 
det berodde på deras och min relation, urvalet av intervjupersoner el
ler om det hade med deras tidigare erfarenheter att göra var i denna 
undersökning svårt att avgöra. 

För mig blev Nätverket intressant att studera som komplement till 
Specialpedagogprogrammet, först och främst beroende på att jag på 
det sättet fick tillgång till två miljöer som erbjöd fortbildning i speci
alpedagogik på vitt skilda sätt. Deltagarna i de båda utbildningarna 
uppvisade stora likheter när det gällde bakgrundsvariabler som ålder, 
kön, familjesituation, yrkestillhörighet och datorvana. 

Urvalet av intervjupersoner. 
De sexton kvinnor som intervjuades, åtta från vaije utbildningsmiljö, 
valdes utifrån vissa kriterier.50 Vid urvalet försökte jag få en så stor 

50 Se kapitel fyra. 
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spridning som möjligt vad gällde grundutbildning, tidigare datorvana 
och bostadsort. Denna spridning antog jag skulle ge mig en bred bild 
av kvinnornas upplevelser och erfarenheter av datorbaserad distansut
bildning. Det visade sig emellertid att urvalskriterierna inte kom att få 
någon avgörande betydelse för resultatet. Kvinnorna som grupp upp
visade en stor homogenitet vad gällde upplevelserna av datorbaserad 
fortbildning. De skillnader som visade sig hade inte med grundutbild
ning, datorvana eller bostadsort att göra utan var till största delen indi
viduell. 

Från Nätverket valdes fyra intervjupersoner som tidigare varit stu
diekamrater på specialpedagogprogrammet och var vana vid distans
studier via datorkommunikation, medan de fyra övriga inte var bekan
ta med varandra. Två av dessa var också nybörjare vad gällde dator
kommunikation. Vid analysen av datorkommunikationen visade det 
sig att sex av de åtta intervjuade kvinnorna tillhörde den grupp delta
gare som varit mest aktiva i datorkommunikationen. Eftersom ma jori
teten av deltagarna i Nätverket var passiva medlemmar blev det med 
andra ord en skevhet i urvalet. Jag valde emellertid att stå fast vid det 
ursprungliga urvalet. Med tanke på att jag senare granskade de inter
vjuade kvinnornas kommunikation var det emellertid positivt att så 
många av de intervjuade kvinnorna var aktiva deltagare. I annat fall 
hade det funnits ännu mindre inlägg att analysera. Trots att jag analy
serade kommunikationen från några av de mest aktiva blev ändå 
mängden granskade inlägg från Nätverket betydligt mindre än vad den 
blev från Specialpedagogprogrammet. För att inte bara ta del av de 
aktivas röster telefonintervjuade jag även åtta icke aktiva deltagare. 

Analysen av datorkommunikationen 
Den analysmodell som användes för att granska datorkommunikatio
nen beskrevs utförligt i kapitel fem. Modellen som enligt min mening 
överensstämde med ett socio-kulturellt perspektiv på lärande samman
ställdes utifrån flera redan prövade modeller, bl.a. Häkkinen och Jär-
velä, Lotman och France Henris modell.51 Den kvantitativa analysen 
avseende antalet inlägg som skrevs genomfördes både på grupp- och 
individnivå. När jag sedan kvalitativt analyserade inläggen koncentre
rades analysen på de inlägg som skrevs av de intervjuade kvinnorna. 

51 se vidare kapitel fem. 
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I efterhand kan jag se både förtjänster och brister med den analysmo
dell som användes. En förtjänst var att kommunikationen granskades 
ur många perspektiv, allt i syfte att få en bred bild av datorkonferen
serna som miljö för lärande. Ytterligare en förtjänst var att varje in
lägg granskades i flera steg och vid olika tidpunkter. Det fick till följd 
att stabiliteten i analysen ökade, eftersom jag i flera omgångar fick ta 
ställning till mina kategoriseringar och ompröva mina beslut. En tredje 
förtjänst var att vaije person följdes under relativt lång tid, ca ett år. 
Det gjorde att ett stort antal inlägg från olika delkurser med olika 
kursupplägg kom att granskas. 

Modellen hade även en del brister. På grund av det stora antalet in
lägg valde jag att behandla vart och ett som ett separat inlägg. Efter
som ett inlägg kunde innehålla både en social hälsning ett påstående 
och en provocerande fråga var det inte alltid så självklart till vilken 
kategori det skulle föras. För att lösa problemet gick jag till väga på 
följande sätt. Alla inlägg som innehöll något pedagogiskt inslag klas
sificerades som pedagogiskt även om det också innehöll högst privata 
hälsningar. Samma princip gällde indelningen i dialogiska och univo-
kala inlägg. De inlägg som i någon mån stimulerade till dialog klassi
ficerades som dialogiska. När det gällde perspektivtagandet klassifice
rades inlägget efter det högsta stadiet som återfanns i inlägget. Om ett 
inlägg innehöll både en egocentrisk åsikt (stadium 0) och ett gemen
samt perspektivtagande som visade att skribenten kopplade ihop sitt 
perspektiv med andras perspektiv och nådde konsensus (stadium 3) så 
klassificerades inlägget som hörande till det högre stadiet. 

Trots att inläggen analyserades i flera omgångar med olika fokus 
och även flera gånger med samma fokus, kan jag inte garantera att en 
annan forskare skulle ha kommit fram till samma klassificering på 
samtliga inlägg. Här hade det naturligtvis varit en fördel om flera 
forskare oberoende av varandra hade kunnat analysera datorkommu
nikationen enligt den konstruerade modellen och att det också funnits 
möjlighet att analysera vaije meningsbärande del i det enskilda inläg
get. Detta skulle på ett ännu tydligare sätt ha visat i vad mån de båda 
utbildningsmiljöerna stimulerade till interaktion och lärande ur ett 
sociokulkturellt perspektiv. 

Analysen av kommunikationen i utbildningsmiljöerna genomfördes 
efter det att utbildningarna var avslutade medan intervjuerna gjordes 
under eller strax efter avslutad utbildning. Under analysen av kommu
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nikationen upptäckte jag vid några tillfallen att j ag skulle ha velat frå
ga den aktuella kvinnan vad hon menade när hon uttryckte sig på ett 
visst sätt eller varför hon undvek att skriva inlägg under en viss peri
od. Det hade också ha varit intressant att fa kvinnornas tolkningar av 
skillnaderna mellan grupperna både när det gällde kommunikationens 
intensitet och dess innehåll. Intervjuerna gav mig visserligen v iss in
formation av den sorten, men vid några tillfällen saknade jag ändå 
kvinnornas röster. Utifrån den tid och de ekonomiska resurser som jag 
hade till förfogande var emellertid den valda undersökningsdesignen 
den mest realistiska. Förhoppningsvis kan jag återkomma till kvinnor
na och göra en uppföljningsstudie för att höra hur de i efterhand ansåg 
att fortbildning med hjälp av datorkommunikation fungerade och om 
den haft någon påverkan på deras nuvarande arbetssituation. 

Sammanfattning av och reflexioner över studiens resul
tat 
I avhandlingen har ett antal frågeställningar bearbetats som alla haft 
som syfte att beskriva, analysera och förstå kvinnliga lärares deltagan
de i två olika former av datorstödd fortbildning i specialpedagogik. 
Nedan ger jag först en sammanfattning av studiens resultat utifrån de 
frågeställningar som formulerades initiait. Därefter lyfter jag fram och 
diskuterar några av de resultat som visat sig. 

Sammanfattning av studiens resultat 
• Hur ser kvinnornas väg till fortbildning i specialpedagogik 

ut, och vilken livssituation befinner de sig i när de söker till 
utbildningen? 

Majoriteten av kvinnorna i denna studie utbildade sig tidigt till lärare 
och har sedan stannat kvar i yrket. Omsorgen om den egna familjen 
och de elever som de ansvarade för i skolan har varit deras ledstjärnor. 
Kvinnorna har inte haft ambitionen att klättra på någon karriärstege 
men har ändå under hela sitt yrkesverksamma liv tagit vaije tillfälle i 
akt att skaffa sig mera kunskaper för att bli en ännu bättre lärare. V ik
tigt för dem när de sökte sig till Specialpedagogprogrammet eller an
mälde sig till Nätverket var att de befann sig i en livssituation som 
medgav att de kunde studera utan att familjen påverkades i allt för hög 
grad. 
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• Vilka skäl har kvinnorna att delta i fortbildning i specialpe
dagogik? Vilka är deras förväntningar och vilka är deras 
farhågor inför att delta i utbildningen? 

Skälen för kvinnorna att delta i fortbildning var för båda grupperna att 
de ville skaffa sig mera kunskaper för att fungera bättre som lärare. De 
studerande på Specialpedagogprogrammet såg också studietiden som 
ett avbrott i skolarbetet och en tid för reflexion. Deltagarna i Nätverket 
hoppades att de skulle komma i kontakt med kollegor på andra orter 
för att den vägen skaffa sig samarbetspartners samtidigt som de såg 
Nätverket som en arena för att hålla sig a jour med vad som hände på 
det specialpedagogiska området. Båda grupperna hade stora förvänt
ningar på vad deltagandet skulle ge dem, men många var också oroli
ga för att de inte skulle klara av studierna eller kunna lära sig tekniken 

• Hur upplever kvinnorna den datorstödda utbildningen och 
lärandet? 

Alla deltagare på Specialpedagogprogrammet tyckte att den dator
stödda utbildningen hade fungerat mycket bra. Trots att vissa var oro
liga för tekniken vid kursstart visade det sig att samtliga efter genom
gången utbildning ansåg att de tack vare den framskjutna plats som 
datoranvändandet hade haft hade fått två utbildningar i ett, både ut
bildning till specialpedagog och en datorutbildning. De tyckte också 
att sättet som de hade studerat på hade underlättat att göra kursinne
hållet till egen kunskap. 

Majoriteten av de Nätverksdeltagare som kom att bli aktiva var 
också nöjda med Nätverket som miljö för lärande. De ansåg att de 
frågor som hade behandlats och de tips på ny litteratur och nya under
visningsmetoder som lyftes fram i inläggen hade bidragit till deras 
fortbildning i specialpedagogik. Speciellt nöjda med den datorstödda 
utbildningen var de kvinnor som arbetade i glesbygd. I gruppen fanns 
det också några kvinnor som inte ansåg att Nätverket hade motsvarat 
deras förväntningar. 

• Vilken kommunikation och vilket lärande sker i de båda 
miljöerna? 

Kommunikationsmönstret och konferensernas innehåll kom att skilja 
sig åt i de både miljöerna. När det gällde Specialpedagogprogrammet 
var kommunikationen regelbunden. Vaije deltagare besökte konferen
sen minst en gång per vecka, de allra flesta en eller flera gånger per 
dag. De inlägg som skrevs var oftast kopplade till kurslitteraturen och 
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utgjorde en del av kursens examination, men det fanns även en stor 
mängd inlägg vars syfte var att upprätthålla en social kontakt med 
gruppen. De flesta inläggen här var också relativt långa. Det visade sig 
emellertid att det var svårt att få till stånd diskussioner på nätet. Majo
riteten a v inläggen var av univokal karaktär, och det var inte heller 
ofta som man i dem kunde utläsa att den enskilda personen ändrade 
perspektiv på den aktuella frågan. 

Inom Nätverket blev kommunikationen mera sporadisk. Det var 
bara en minoritet som skrev ett eller flera inlägg per vecka. Det var 
många som aldrig skrev ett eget inlägg, utan följde Nätverket genom 
att ta del av det som andra producerade. Inläggen var också överlag 
korta. Även i denna utbildningsmiljö var det få diskussioner. De flesta 
inläggen var istället av informerande, upplysande eller refererande 
karaktär, alltså univokala. När det gällde perspektivtagandet i de pe
dagogiska inläggen låg de allra flesta på det egocentriska och det sub
jektivt rolltagande stadiet. Inga inlägg nådde det tredje stadiet som 
innebar ett gemensamt perspektivtagande där deltagarna ändrade per
spektiv och nådde konsensus i den aktuella frågan. Att utifrån grans
kandet av den skriftliga kommunikationen påstå att ett lärande i socio-
kulturell bemärkelse ägde rum i Nätverket är svårt. 

• Hur påverkar faktorer som studiegruppen, det datorstödda 
skrivandet och de sociala relationerna kvinnornas kommu
nikation och lärande i de båda miljöerna? 

Deltagarna i Specialpedagogprogrammet poängterade studiegruppens 
betydelse för kommunikation och lärande. De ansåg att för att gruppen 
skulle fungera optimalt skulle den vara liten och stabil. Granskningen 
av inläggen visade att det förekom stora skillnader mellan studiegrup
perna vad gällde kommunikationsaktivitet. Den grupp som skrev flest 
inlägg skrev fyra gånger så många som den grupp som skrev minst. 
Det fanns också ett samband mellan aktivitet och interaktivitet. Hög 
aktivitet ledde till högre gra d av interaktivitet som i sin tur underlätta
de för deltagarna att tillsammans bygga kunskap. De grupper som 
hade en social samvaro både vid träffarna på campus och via datorn 
var också mera aktiva i sitt datorstödda skrivande. Kvinnorna pekade 
vidare på skrivandets betydelse för reflexion och kritisk medvetenhet. 
Genom att skriva ner sina tankar och idéer ansåg de att de fick ett vid
gat perspektiv på de frågor som behandlades. Att sedan fa ta del av 
andra medlemmars skriftliga reflexioner breddade ytterligare det egna 
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perspektivet. En av datorskrivandets stora fördelar var att alla fick 
komma till tals. De kvinnor som hade svårt att hinna med i de muntli
ga diskussionerna tyckte att diskussioner detta medium var betydligt 
mera jämlika än diskussioner på campus. 

Den lösa gruppkonstellationen i Nätverket påverkade aktiviteten i 
det. Medlemmarna ansåg inte heller att gruppen spelade så stor roll för 
kommunikation och lärande. Däremot påverkades det datorstödda 
skrivandet av att deltagarna inte kände varandra. I och med att de inte 
kände sina medstuderande blev de återhållsamma i sitt skrivande. I 
Nätverket uppstod emellertid en grupp i gruppen bestående av de före 
detta studiekamraterna från Specialpedagogprogrammet. De var sedan 
tidigare vana att kommunicera över datorn och kom att dominera 
kommunikationen. I Nätverket kunde man se att bristen på sociala 
relationer, avsaknaden av stabil grupptillhörighet och ovanan vid det 
datorstödda skrivandet fick till följd att kommunikationsaktiviteten 
och interaktionen mellan deltagarna blev liten. 

Datorbaserad distansutbildning - en kvinnofälla? 
Kvinnorna valde att fortbilda sig i specialpedagogik nä r möjligheten 
att kombinera egna studier med omsorgen o m familj och barn och i 
vissa fall även förvärvsarbete dök upp. Att de flesta nu hade barn i 
tonåren underlättade för dem att vara hemifrån några dagar i sträck. 
Att studera på annan ort ansåg de inte hade varit genomförbart när 
barnen var mindre. Dessa kvinnors sätt att se på fortbildning stämmer 
väl med vad Inga Elgqvist-Saltzman (1994) fann när hon studerade 
kvinnors utbildning och yrkeskarriär. Hon menar att kvinnors väg gp-
nom utbildningssystemet är betydligt mer komplicerad och krokig än 
vad den är för män. Kvinnor försöker att kombinera utbildning, yrkes
liv och familjeomsorg och under olika tidsperioder sätts den ena eller 
andra delen i förgrunden. När barnen är små får yrkesliv och studier 
ofta stå tillbaka. Man prioriterar med andra ord olika delar under olika 
livsskeden. 

Friberg (1990) använder begreppet anpassningsstrategier för sam
ma företeelse och menar att kvinnor söker skapa en balans mellan pri
vatlivet och arbetslivets krav på tid och engagemang. Med anpass
ningsstrategier menar Friberg: 

Kvinnors handlingsmönster som växer fram som en anpassning till struktu
rella förhållanden men som också rymmer ett medvetet framåtsyftande 
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handlande. I den finns en dold anpassning till mansdominans (Friberg, 
1990, s 307). 

Ingen av de intervjuade kvinnorna menade att de tidigare hade hind
rats att delta i fortbildning på grund av sin familjesituation. Det var 
bara det att de inte tidigare hade ansett det som genomförbart om det 
samtidigt hade inneburit att de varit tvungna att studera på annan ort. 
Kvinnorna hade anpassat sig till den rådande familjesituationen utan 
att överhuvudtaget ifrågasätta sina val. Detta kan förklaras som en 
dold anpassning till mansdominans. Harding (1986) har utvecklat en 
teoretisk modell i vilket hon beskriver tre dimensioner av genus som 
hon anser visar på samhälles syn på vad som är kvinnligt och manligt. 
Hon menar att i samhällsstrukturen finns inbäddat en vedertagen syn 
på att obetalt arbete, som hushållsarbete och omvårdnaden av barn och 
gamla, är en kvinnlig uppgift. Det beror på att vi i vårt samhälle har en 
föreställning om vad som ä r kvinnliga respektive manliga egenskaper. 
Kvinnan anses vara mjuk, medkännande och varm, egenskaper som är 
väl lämpade för samhällets vårdande uppgifter. Den individuella kvin
nans identitet formas sedan utifrån hennes sociala erfarenheter men i 
konsekvens med vad som betraktas som kvinnligt i den kultur som 
hon befinner sig. Handlingar som bryter mot dessa mönster ses därför 
inte som acceptabla. 

Kvinnans sätt att prioritera familjens och barnens behov före sina 
egna har, som tidigare nämnts, även lyfts fram i studier om distansar
bete. Kerstin Hultén (2000) har i sin avhandling studerat kvinnor som 
distansarbetar i bostaden. Hon fann att kvinnorna upplever en flytande 
gränsdragning mellan hem och familj, avlönat arbete, oavlönat arbete 
och fritid. Många värdesätter trots allt att arbeta hemma eftersom de 
då har möjlighet att sätta barnens behov i förgrunden. Samtidigt menar 
Hultén att kvinnorna sitter fast i en kvinnofälla när de hela tiden vistas 
hemma. De har lätt att fastna i en traditionell kvinnoroll där de trots 
förvärvsarbete också får huvudansvaret för hushållsarbete och barn. 
De distansarbetandes situation kan jämställas med den som de stude
rande på specialpedagogprogrammet befann sig i. Att distansstudier 
konserverade en traditionell kvinnoroll var emellertid inget som kvin
norna i rrin undersökning förde fram. De menade att de inte tog ett 
större ansvar för hushållsarbetet nu än de gjorde tidigare när de arbe
tade i skolan. Däremot vittnade deras berättelser om att de såg det som 
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en fordel att kunna varva studier med hemarbete och skötsel av bar
nen, och de ansåg att hemarbetet flöt bättre nu än när de förvärvsarbe
tade utanför hemmet. De kvinnor som hade äldre barn stöttade också 
sina studiekamrater som fortfarande var småbarnsföräldrar. De upp
manade dem att ibland lägga studierna åt sidan och ägna sig åt "det 
som var viktigt här i livet", familj och barn. Man kan säga att de kvin
nor som hade äldre barn på så sätt indirekt socialiserade de yngre in i 
den traditionella kvinnorollen. 

Den omsorgs- och ansvarsrationalitet som ses som en kvinnlig 
egenskap visade sig också påverka kvinnorna när de valde att fortbilda 
sig i specialpedagogik. Kvinnorna var inte ute efter att klättra på nå
gon karriärstege utan de ville utvecklas i det arbete som de redan hade 
och hoppades att fortbildningen i slutändan skulle komma barnen i 
skolan till godo. De menade att de genom att delta i distansundervis
ning kunde skaffa sig mera kunskap för att fungera bättre som lärare 
utan att för den skull göra avkall på omsorgen om familjen. Karin 
Rönnerman (1993) beskriver detta som att kvinnor väljer horisontella 
karriärvägar. 

Den politiska ambitionen i Sverige idag är att öka utbildnings til l
gängligheten (Roos, 2001). Oberoende av var i landet man bor skall 
det finnas möjlighet att studera. Det skall också vara möjligt att kom
binera studier med familje- och yrkesliv. Man talar om det livslånga 
lärandet. Genom att öka utbudet av distansutbildningar menar man att 
detta underlättas. Kvinnor i glesbygd kan antas vara en av dessa "nya 
grupper". Genom att organisera utbildning på distans kan de trots an
svaret för familj och barn ges möjlighet att skaffa sig högre utbildning. 
Samtidigt som det är positivt att kvinnor via distansstudier far ökad 
tillgång til l utbildning kan jag se en fara med det. Kvinnorna kan på 
detta sätt lätt bli låsta i den traditionella kvinnorollen. De förväntas 
först och främst ta hand om familj och barn, sedan sköta ett förvärvs
arbete men även delta i olika former av fortbildning. När kvinnorna i 
min undersökning berättade om hur de organiserade sina liv för att få 
tiden att räcka för alla sysslor såg jag hur deras egen tid krympte. 
Många använde den tid som tidigare varit deras fritid, alltså kvällar 
och helger, till studier. 

Risken finns också att arbetsgivarna i distansutbildning ser ett bil
ligt sätt tillhandahålla fortbildning för sina anställda. Eftersom lärarna 
kan skaffa sig fortbildning i hemmet på sin fritid behöver det inte kos
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ta arbetsgivaren något. Detta visade sig tydligt i Nätverket. Skolche
ferna var intresserade av att deras speciallärare/specialpedagoger skul
le gå med. Däremot var det inte många som sedan stöttade lärarna 
under den tid som de deltog i utbildningsinsatsen. De flesta fick var
ken kompensation i tid eller pengar. Den enda ersättning som kvin
norna fick var att delta i närträffarna i Umeå som pågick fredag efter
middag och lördag. Men inte heller detta var en självklarhet för alla. 
Skall utbudet av fortbildning på distans öka måste också resurser i 
form av tid tillskapas. Risken är annars stor att kvinnorna istället för 
att tillsammans skapa kunskap på nätet, riskerar att själva bli fångade i 
det. I så fall kan man se distansutbildning som en konservering av en 
traditionell kvinnoroll, en kvinnofälla. 

Kvinnorna och datortekniken 
De kvinnor som i initialskedet uttryckte en rädsla för och skepsis till 
datoranvändningen i utbildningen skulle vid en första anblick kunnat 
betecknas som teknikfientliga. Nissen (1996) visar på att kvinnor och 
teknik allt sedan industrialismens införande har ansetts oförenliga. 
Teknik har bl.a. kopplats samman med de manliga egenskaperna styr
ka, hårdhet, kyla och analytisk förmåga. Trots att dessa egenskaper 
inte behövs för att hantera en dator har ändå datorn och datortekniken 
alltsedan de introducerades ansetts tillhöra den manliga världen. Dato
rerna utvecklades av manliga forskare, på tekniska högskolor. De för
sta dataspelen utvecklades också av män och spelens handlingar ut
spelade sig i manliga miljöer. När sedan datortidningarna kom bar de 
tydliga manliga drag och återfanns på hyllorna med manlig litteratur. 
Det var också manliga lärare i matematik och naturvetenskap som 
introducerade datorn i ungdomsskolan. Man kan säga att datatekniken 
konstruerades av män för män. 

De kvinnor som vid kursstarten uttryckte rädsla för att använda da
torer hade aldrig tidigare haft behov av att lära sig använda den. De 
hade därför svårt att se vilken nytta de skulle ha av att tillbringa så 
mycket tid vid denna apparat. När de sedan blev introducerade i tekni
ken och insåg hur datorn kunde underlätta studierna kom också intres
set att lära sig behärska redskapet. Kvinnorna menade emellertid att 
det var viktigt att känna trygghet i gruppen och med lärarna och att ha 
någon som mötte dem på den nivå där de befann sig. Dessa kvinnor 
var inte intresserade av datorns alla funktioner i initialskedet utan ville 
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bara lära sig det absolut nödvändigaste för att klara studierna. Allt 
eftersom de blev mera hemmastadda både med datorn och med dator
kommunikationen kom de emellertid att använda tekniken på ett allt 
mera flexibelt sätt. 

Båda grupperna hade samma utgångspunkt när det gällde att an
vända sig av tekniken. Vid utbildningens start fick de en introduktion 
till konferenssystemet och en manual för hur FirstClass fungerade. 
Men det fanns också en väsentlig skillnad. Medan deltagarna i Speci-
alpedagogprogrammet successivt lotsas in i användandet av dator
kommunikationen i en liten stabil grupp blev Nätverksmedlemmarna 
hänvisade till sig själva och en grupp relativt obekanta kollegor som 
de skulle samarbeta med. Ett undantag utgjorde de deltagare i Nätver
ket som var före detta studiekamrater. Deras kommunikationsmönster 
kom att likna programstudenternas. De hade lärt sig et t sätt att använ
da sig av datorkommunikationen som fungerade och det sättet tog de 
med sig till sina respektive grupper i Nätverket. 

Sundin och Berner (1996) påpekar att studier av teknikens konse
kvenser för kvinnor oftast har genomförts från ett underifrånperspek-
tiv. Man har haft mannen som norm och därefter lagt till kvinnor till 
studien. Det är inte ofta som man problematiserat vare sig teknikens 
konstruktion, produktion eller användning eller den kultur som möj
liggjort teknikens utveckling ur ett kvinnligt perspektiv. Genom denna 
brist har man ofta bortsett från att teknikens tillämpningar kan få olika 
konsekvenser för kvinnor och män. I och med att kvinnan inte fullt ut 
accepterar den av mannen skapade tekniken har hon också ansetts som 
teknikfientlig. Vid en första anblick skulle man också ha kunnat klas
sificera flera av de intervjuade kvinnorna i min undersökning som 
teknikfientliga. Ovanstående visar emellertid att de inte var motstån
dare till att lära sig använda datorn i studierna. Ett krav för detta var 
emellertid att de upplevde att de hade direkt nytta av den nya kunska
pen. När de fick klart för sig att datorkommunikationen gjorde studi
erna effektivare och sparade tid var de också snabba på att anamma 
tekniken. Efterhand som behoven ökade skaffade sig kvinnorna mera 
kunskaper och i slutet av utbildningen hade datorn blivit en del av 
deras studiemiljö. Det sätt som kvinnorna i Specialpedagogprogram-
met lärde sig använda tekniken stämmer väl med Belenkys (1986) sätt 
att se på kvinnors sätt att lära. Hon menar att kvinnor lär bäst i geme n-
skap. Det är också viktigt att få en bekräftelse på att de redan kan 
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någonting och har en potential att lära sig. Nätverksdeltagarna där
emot var mera utelämnade åt sig själva. De hade varken stöttning från 
lärare eller medstuderande och kunde inte heller, så som fallet var för 
programstudenterna, direkt avläsa nyttan med att lära sig använda tek
niken. Detta kan ses som en förklaring till varför många av Nätverks
deltagarna aldrig kom att ansluta sig till datorkonferenssystemet. 

Distansutbildning kräver styrning och struktur 
Som redovisades i kapitel åtta påverkades både kommunikationens 
aktivitet och innehåll av hur utbildningsmiljöerna styrdes, strukturera
des och kontrollerades. Ju tydligare konferensen styrdes och strukture
rades, antingen genom ett gemensamt mål eller genom uppgifter och 
examinationer, desto större blev aktiviteten. Vid intervjuerna framkom 
också att kvinnorna ansåg att en fast struktur underlättade distansstu
dierna. De menade att eftersom tiden för direkta möten var begränsad 
och diskussioner via datorkommunikation var omständliga och tog tid, 
var de tacksamma för all praktisk hjälp de kunde fa. En god hjälp var 
att delta i en väl organiserad och strukturerad utbildningsmiljö. Kvin
norna menade att de hellre ville använda studietiden till pedagogiska 
diskussioner än till att organisera utbildningen. 

Även DUKOM-utredningen, (Åström 1998), visar att distansstudier 
kräver struktur. I de löst strukturerade distanskurserna är aktiviteten 
låg, studietakten långsam och få examineras. Studenterna efterfrågar 
här en starkare styrning och tydligare struktur. Åström menar att vi
sionerna om individuell frihet och deltagaransvar inte är lätta att om
sätta i praktiken. Åströms förklaring är att förvärvsarbetande studenter 
ofta har svårt att få tiden att räcka för både arbete och studier. 

Kvinnorna inom Nätverket och Specialpedagogprogrammet hade 
förutom arbete och studier även familjen att ta hänsyn till, vilket ytter
ligare försvårade tidsplaneringen. Trots att kvinnorna hade en stark 
drivkraft att lära nytt visade det sig att de ändå behövde stöd och hjälp 
för att få studiesituationen att fungera. De behövde både "morot och 
piska". Morot i form av ett klart mål för studierna och ett erkännande 
att de hade förmåga och kapacitet att lära nytt. Det var också viktigt 
att fa erkännande från arbetsgivare i form av tid och/eller ekonomisk 
ersättning som bevis på att den fortbildning som man deltog i uppskat
tades. Piska i form av styrning och kontroll. En viktig grundprincip i 
vuxenlärande är att den studerande behöver få vara delaktig i och fetta 
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egna beslut om hur hennes lärande skall gå till. Trots detta kräver di
stansstudier en hårdare styrning än vad som är fallet vid närundervis
ning. Styrningen behöver inte komma från utbildningsanordnare och 
lärare men dessa har ett övergripande ansvar att skapa förutsättningar 
för att ge utbildningen struktur och tydlighet. 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet på lärande fokuserar på hur kunskaper 
och färdigheter reproduceras i samhället. Viktigt är också relationen 
mellan det kollektiva lärandet som sker i grupper, organisationer och 
ute i samhället i stort och lärandet hos den enskilda individen (Säljö, 
2000). 

Säljö (1999) visar på att termerna redskap eller verktyg, som är 
centrala inom perspektivet, när det g äller lärandet avser såväl de intel
lektuella redskapen som tankeförmågan, den språkliga handlingen och 
att tänka systematiskt i speciella praktiker, som de fysiska redskapen 
som t.ex. texten, datorn eller telefonen. 

Det sociokulturella perspektivet lägger st or vikt vid språket som ett 
medierande redskap och ser också språket som en social handling. 
Lärandet antas ske i kommunikationen mellan individ och grupp och 
på så sätt blir språket viktigt i skapandet av kunskap. Tidigare har det 
vid distansutbildning varit problem att fa till stånd ett samarbete mel
lan deltagare och den mesta kommunikationen har skett mellan läraren 
och den enskilda studenten. Säljö (2000) menar vidare att i och med 
att deltagarna nu har möjlighet att via datorn samarbeta och genom 
skriftlig kommunikation gemensamt lösa uppgifter kommer lärandet 
även när det gäller distansutbildning att mera kunna få karaktären av 
produktion än reproduktion av kunskap. 

För att ett kommunikativt lärande överhuvudtaget skall komma till 
stånd i distansutbildning krävs som jag ser det två viktiga ingredien
ser. För det första behövs en grupp med ett tillåtande klimat där den 
enskilda deltagaren känner trygghet att ventilera sina frågor. För det 
andra krävs det att den enskilda gruppmedlemmen behärskar det 
kommunikativa skrivandet. 

Vid studier i specialpedagogik rör diskussionerna ofta områden 
som man inte självklart vill ventilera med vem som helst. Det kan t.ex. 
handla om existentiella frågor eller andra värderingsfrågor. De sociala 
relationerna blir därför viktiga för hur datorkommunikationen kommer 
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att användas. I de grupper där det finns en kontinuitet och där man lär 
känna varandra vågar man blotta sig och erkänna var man står och hur 
man tänker, medan det däremot blir svårare i grupper med större ano
nymitet. En viktig uppgift för utbildningsanordnare blir därför att se 
till att förutsättningar finns för att vid kursstart bygga upp dessa socia
la relationer. Många studier visar också på närträffarnas betydelse för 
att bygga de relationer som behövs för att de kommande nätträffarna 
skall fungera.52 

Förutsättningar att bygga upp sociala relationer var som tidigare 
påpekats olika i de båda studerade miljöerna. Dessa skilda förutsätt
ningar ser jag som en viktig förklaring till att innehållet i de båda ut
bildningsmiljöerna blev så olika. 

När man ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv blir språket 
extra viktigt. Utbildningar där informationstekniken spelar en central 
roll ställer också höga språkliga krav på att de studerande inte bara 
behärskar att konsumera text utan att de också kan producera egna 
skrivna texter. 

Skrivandets betydelse för lärandet poängterades också speciellt av 
deltagarna på Specialpedagogprogrammet. Samtliga intervjuade kvin
nor menade att de genom att skriva sina inlägg både syntetiserade och 
analyserade kurslitteraturen i betydligt större utsträckning än när de 
muntligt skulle redogöra för en speciell fråga. Lärandet hade här en 
förutsättning att bli mera ett skapande än ett reproducerande av kun
skaper. Att uttrycka sig i skrift var emellertid inget som föll sig natur
ligt för flertalet. Många behövde därför en inskolning och träning. 
Viktigt blev därför inte bara att kunna behärska tekniken utan även at t 
bli vän med att skriva ner sina tankar istället för att uttrycka dem 
muntligt. 

Vid analysen av kommunikationen i de olika grupperna och vid in
tervjuerna framkom att inte alla nådde det stadiet att skrivandet föll 
sig naturligt. Alla utvecklade inte de drag som Hammond (2000) me
nar stimulerar till ökad kommunikation. Det viktigaste, menar 
Hammond, är att grupperna är öppna för värdet av att presentera olika 
typer av kunskap, både den praktiska, den personligt upplevda och den 
teoretiska. För att komma till det stadiet krävs att skribenterna känner 

52 Se t.ex. SOU (1998:57), Eastmond, (1995). 
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varandra och är så trygga att de vågar i skrift avslöja sina tankar och 
funderingar. 

Eftersom den övervägande delen av kommunikationen, både mel
lan deltagarna och mellan lärare och deltagare, skedde i skriftlig form, 
blev det viktigt att granska i vad mån datorkonferensen som lärande-
miljö skapade förutsättningar för interaktion och hur deltagarna i så 
fall utnyttjade denna möjlighet. Viktigt var också att granska hur de 
fysiska redskapen som t.ex. datorn användes av dem. 

Vid analysen av datorkonferensen som arena för interaktion visade 
det sig att den kommunikation som kom till stånd i utbildningsmiljö
erna var beroende av två huvudfaktorer, dels hur kursen var organise
rad och dels vilken kommunikationskultur som blev rådande. Detta 
bör vara faktorer som utbildningsanordnare tar hänsyn till när de står i 
begrepp att starta en distansutbildnning 

Till kursens organisation hör vilken teknisk plattform som väljs. I 
de i avhandlingen granskade utbildningsmiljöerna användes datorkon
ferenssystemet FirstClass. Plattformen hade valts dels därför att det 
var välkänt av utbildningsanordnarna och dittills hade motsvarat för
väntningarna, och dels därför att det var det system som lärarutbild
ningen vid universitetet hade prioriterat. 

Karen Kear (2001) har undersökt två olika datorkonferenssystem 
för att se om sättet på vilket inläggen i konferenserna grafiskt presen
teras påverkar hur studenterna använder systemet. Hon fann att det 
hade betydelse och hon såg att i det ena systemet, där diskussionerna 
var lättare att visuellt följa, blev de också längre. Kear menar att sättet 
på vilket inläggen i konferenssystemet presenteras påverkar hur stu
denterna använder systemet. Om detta var fallet även i dessa utbild
ningsmiljöer kan emellertid inte denna undersökning ge svar på. På 
BUS V- institutionen har under det senaste året även konferenssyste
met Webboard används i distansutbildningar. Här vore intressant att 
göra en jämförelse mellan FirstClass och Webboard för att se om nå
got system mera än det andra underlättar interaktionen mellan delta
garna. 

I tidigare forskning om distansstudier med datorkommunikation 
påpekas att asynkrona diskussioner befrämjar jämlikhet.53 Grupper 
som annars kan bli diskriminerade i diskussioner har här alla samma 

53 Se bl.a. Lewis m.fl (1995) ; Eastmond, (1995). 
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möjlighet att komma fram. Kvinnorna i föreliggande studie menade 
också att så var fallet. De ansåg att en av fördelarna med att studera 
via datorkommunikation var att alla kunde föra fram sina åsikter utan 
att bli avbrutna. Även de som behövde tid för att formulera sina tankar 
hade den möjligheten, vilket kunde vara svårt när det gällde diskus
sioner på campus. 

Jag kan också se en fara med asynkrona diskussioner. Den enskilda 
kvinnan riskerar även i detta medium att missa tillfallet att göra sin 
röst hörd. När hon kopplar upp sig mot konferensen för att göra sitt 
inlägg kan diskussionen redan ha vandrat vidare. Det kan också hända 
att några redan kopplat greppet om innehållet och inriktningen i dis
kussionen, vilket gör att de övriga i gruppen aldrig kommer in i den. 
Sett ur den synvinkeln skiljer sig inte asynkrona diskussioner från 
diskussioner "öga mot öga". 

Asynkron datorkommunikation kan upplevas som ett alldeles för 
långsamt och omständligt medium att föra diskussioner i. Dels tar det 
lång tid att i skrift förklara sig dels kan det vara svårt att lämna ifrån 
sig halva tankar vilket får till följd att inlägg som görs oftast är så väl 
underbyggda och så lite provocerande att de inte stimulerar övriga 
gruppmedlemmar att gå vidare och fördjupa diskussionen. Ytterligare 
en tänkbar orsak till de sparsamma diskussionerna i dessa utbildningar 
kan vara gruppernas homogenitet och samsyn. Kvinnorna var i samma 
ålder arbetade alla som lärare och hade liknande åsikter om vilket för
hållningssätt som borde råda ute på skolorna gentemot barn i behov av 
särskilt stöd. 

När inläggen granskades med avseende på djupet i perspektivta
gandet, hamnade de fles ta på de lägsta stadierna, det egocentriska och 
det subjektivt rolltagande stadiet. Av detta skulle man kunna dra slut
satsen att kommunikationen via datorn inte utvecklade deltagarnas 
tänkande i de specialpedagogiska frågorna särskilt mycket. Det som 
denna analys inte visar är emellertid vad som händer med den enskilda 
kvinnans tänkande och vilken kunskapsutveckling sker när hon läser 
texter från andra gruppmedlemmar. Även om läsningen inte resultera
de i att kvinnan gick till datorn och skrev ner sina reflexioner kan da
torkommunikationen ändå antas ha bidragit till ett ändrat perspektiv
tagande. Troligt är att hon bär med sig det nya sättet att vinkla frågan 
och det i sin tur påverkar hennes tänkande. Det som syntes i inläggen 
blev med andra ord startpunkten, de egocentriska och subjektiva in
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läggen, medan det gemensamma rolltagandet möjligen skedde indivi
duellt hos den enskilda kvinnan i och med att hon blev delaktig i al
ternativa sätt att tolka texter. 

Kvinnorna menade att det sätt på vilket studierna hade bedrivits 
hade utvecklat deras tänkande i specialpedagogiska frågor och bidragit 
till ett förändrat förhållningssätt gentemot barn med speciella svårig
heter i skola och barnomsorg. Min studie kan emellertid inte besvara i 
vilken mån datorkommunikationen bidrog till detta lärande. Det skulle 
med andra ord vara intressant att granska detta vidare i nya studier av 
lärande på distans via datorkommunikation. 

Om det visade sig svårt att få till stånd ett gemensamt kunskaps
byggande inom Specialpedagogprogrammet så var det om möjligt 
ännu svårare inom Nätverket. Bristen på engagemang från arbetsgi
varna försvårade för kvinnorna att bli delaktiga. Många hade inte möj
lighet att koppla upp sig på nätet under arbetstid och de upplevde det 
inte som självklart att få resor och uppehälle betalda för att delta i när-
träffarna på universitetet De som inte var med på dessa träffar hade då 
inte möjlighet att bygga upp sociala relationer för att känna delaktig
het med övriga nätverksmedlemmar. 

Analysen av inläggen visade också att kommunikationen till största 
delen var av informerande och mera allmän karaktär. Perspektivta
gandet i de pedagogiska inläggen låg i Nätverket till största delen, på 
det egocentriska och det subjektivt rolltagande stadiet. Orsakerna till 
detta kunde vara flera. Dels påverkades kommunikationen av bristen 
på styrning och struktur, man hade inga gemensamma frågor att disku
tera. Det faktum att deltagarna inte kände varandra gjorde dem också 
mera försiktiga i kommunikationen. För de flesta deltagare var syftet 
att delta i Nätverket att de vill hålla sig a jour med vad som hände 
inom det specialpedagogiska området. Man ville konsumera kunskap 
istället för att producera den. Nätverket användes därför mest som en 
miljö där man kunde ge och ta emot information. Eftersom både 
kommunikationen och framförallt interaktionen mellan deltagarna 
blev så sparsam inom Nätverket blev det svårt att se det som arena för 
lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 
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Distansutbildning med datorstöd, konsekvenser för un
dervisningspraktiken 
Syftet med studien har inte varit att beskriva hur fortbildning på d-
stans med datorstöd skall bedrivas. Däremot kan viktiga lärdomar för 
undervisningspraktiken dras från avhandlingens resultat. 

Gunilla Roos (2001), som undersökt rekryteringen av studerande 
till högre utbildning vid lokala studiecentra i Hälsingland, har bl.a. 
funnit att merparten av de studerande är ortsbundna kvinnor i medel
åldern och att denna grupp inte återfinns på campus. För dessa kvinnor 
är distansstudier en förutsättning för att bedriva högre studier. Om 
samhället har ambitionen att göra utbildning tillgänglig för alla grip
per, blir det därför viktigt att även satsa på alternativa utbildningsmöj
ligheter som exempelvis distansutbildning. Distansutbildning har al l
tid haft i uppgift att öka tillgängligheten till utbildning. När sedan en 
av de största nackdelarna med distansstudier, att studera ensam, nume
ra kan elimineras med hjälp av m odern informationsteknik kan också 
lärandet med hjälp av distansstudier ske i en gemenskap. De studeran
de blir delaktiga i en studiegemenskap där de är med och skapar ny 
kunskap. Distansutbildning med datorkommunikation som distans-
överbryggande medel kan utifrån den synvinkeln ses som en revolu
tion för utbildningsanordnare, en möjlighet att organisera distansut
bildning och skapa en utbildningsmiljö där lärande ur ett sociokultu-
rellt perspektiv kan äga rum. För att detta skall komma till stånd be
hövs emellertid mera än bara tillgång till en kurs, en utbildningsan
ordnare, en student och en dator. 

All undervisning förutsätter någon form av planering. Här utgör di
stansutbildning inget undantag. Planeringsarbete vid distansutbildning 
skiljer sig emellertid från den som sker vid campusundervisning. 
Holmberg (1999) påpekar att i de klassiska undervisningssituationerna 
inriktas en stor del av planeringsarbetet på den tid lärare och studeran
de skall vara tillsammans medan planeringens fokus vid distansutbild
ning ligger på den tid som studerande och lärare är åtskilda. 

Kvinnorna i studien tryckte hårt på vikten av att utbildningen skulle 
vara väl planerad och väl strukturerad. Med det menade de att det klart 
måste framgå vad som förväntades av den enskilda deltagaren och att 
det också fanns en långsiktig planering för hela utbildningen. Detta 
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var extra viktigt för denna grupp, eftersom de ofta försökte skapa tid 
för studier vid sidan av familj och arbete. 

Ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv bygger på interaktion 
mellan de studerande och mellan studerande och lärare. För att detta 
skall komma till stånd behöver deltagarna lära känna varandra. Det 
sker enklast genom att deltagarna träffas på utbildningsorten. Det är 
svårt att skapa personliga relationer via nätet. Däremot kan relationer
na mycket väl upprätthållas den vägen. De inledande träffarna är där
för nödvändiga för att idéer om hur den kommande gruppsamverkan 
och nätdiskussionerna skall komma till stånd. Det är särskilt viktigt 
när ämnet, som i detta fall, berör vid den enskilda deltagarens erfaren
heter, attityder och förhållningssätt. Att i skrift diskutera dessa fråge
ställningar med personer som man inte känner har visat sig vara svårt. 
Om det sociala klimatet i datorkonferensen är sådant att diskussioner 
undviks blir det problematiskt att bygga kunskap tillsammans. 

Det sätt som examinationen bedrivs på kan också underlätta ell er 
försvåra kunskapsbyggandet. Om examinationen består av att den 
enskilda studenten skall läsa ett antal böcker för att sedan på en tenta
men redovisa sina kunskaper kommer troligen inte mycket av interak
tion mellan deltagarna att äga rum. Om däremot en grupp studenter 
med hjälp av gemensamma tidigare erfarenheter och de kunskaper 
som litteraturen ger förväntas diskutera ett pedagogiskt problem till
sammans är chansen betydligt större att det kommer till stånd en dis
kussion, där åsikter bryts mot varandra och där den enskilda personen 
kanske ändrar sitt tidigare perspektiv och går vidare i byggandet av ny 
kunskap. 

Jag har i detta avsnitt tryckt på vikten av struktur och planering vad 
gäller distansutbildning. Vidare på betydelsen av att bygga upp sociala 
relationer på närträffar för att nätträffarna skall fungera optimalt och 
en interaktion mellan studenterna skall komma till stånd. Betyder detta 
resonemang att lärande i Nätverk av den modell som studerats i denna 
avhandling inte är att rekommendera? 

Nätverket som miljö för fortbildning rönte stort intresse när det 
startade. Många ville delta och de såg här möjligheten att på ett enkelt 
sätt fa kontakt med kollegor och skaffa sig mera kunskaper inom det 
specialpedagogiska området. Förväntningarna var stora och de allra 
flesta som deltog i Nätverket under året tyckte också att det hade fun
gerat som de hade förväntat sig. Bortfallet var emellertid stort och det 
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kom inte att ske så många pedagogiska diskussioner mellan kvinnor
na. 

Trots detta tror jag på Nätverket som idé. För att det skall fungera 
optimalt och ge utrymme för erfarenhetsutbyte och reflexion behöver 
det emellertid förändras på vissa punkter. Först och främst behövs det 
ett gemensamt mål för deltagarna att arbeta mot. Det kan vara allt från 
att diskutera specialpedagogrollen till konkreta pedagogiska problem. 
Det måste också finnas någon som tar på sig ett ledningsansvar och 
som driver på diskussionen. Det kan vara en av deltagarna eller en 
person utifrån. Vidare måste skolledarna se deltagandet i Nätverket 
som en del i lärarnas fortbildning och tillskapa resurser i form av tid 
och pengar för deltagarna. De måste också ges möjlighet att åka på 
närträffar, helst en gång per termin, för att tillsammans kunna diskute
ra gemensamma frågor och bygga upp sociala relationer. Det är också 
viktigt att gruppen inte är för stor och att den är stabil. 

Genom Nätverket kunde lärarna på ett enkelt sätt fa tillgång till 
kollegor. Detta var kanske extra viktigt för dem som arbetade i gles
bygden. Jag tror att Nätverket som det här var organiserat fungerade 
väl som kanal för att sprida kunskap och bölja skapa kontakter. Om 
man däremot även vill se Nätverket som en arena för kunskapsproduk
tion måste det till en annan styrning och struktur. 

Slutligen är min förhoppning är att resultatet från denna avhandling 
skall kunna bidra till utvecklandet av olika former av utbildning på 
distans. 
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Summary in English 

Background 
Since January 1991, municipalities in Sweden have been the exclusive 
employers of school teachers. This means that the municipality is re
sponsible for ensuring that school personnel receive appropriate con
tinuing and advanced professional education. The State in turn, 
through the Ministry of Education, has the responsibility to ensure 
access to qualitatively good continuing education throughout the 
country. The intention is that the basis for continuing education for 
teachers should be the actual need of the individual teacher to qualify 
her/himself professionally. Many municipalities have difficulties liv
ing up to these demands. This is especially true for those situated far 
from universities and high schools, and where teachers have needs in 
various fields and at different levels. To offer each person exactly 
what he or she needs would be very costly and complex. Thus, the 
continuing education provided is often viewed by teachers as much 
too general. To solve these problems continuing education may be 
arranged as self-study, and/or participation in various forms of dis
tance education. 

The aim of this study was to describe and analyse some women's 
participation in two different kinds of computerised further education 
organised as distance education. The first one is The Special Educa
tion Program, a one and a half year university course, and the second 
is a Network of professional special education teachers, run by the 
members. 

Theory 
The dissertation is grounded in feminist theory and in a sociocultural 
perspective on learning. The focus is on women teachers in special 
education. 

In our culture women have been looked upon as mothers by nature. 
From this perspective, their gender qualified them to take care of chil
dren at home and also at kindergarten and elementary schools. In re
cent years in Sweden, female teachers have become the majority in the 
whole school system. According to Harding (1986) you can explain 
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this development from a structural, a symbolic, and an individual 
dimension. The structural dimension includes all aspects of the divi
sion of labour by gender. The symbolic dimension covers symbols 
connected with men and women, concepts of femininity and masculin
ity, and the norm systems for women and for men related to those 
concepts. Issues concerning gender identities constitute the individual 
dimension. These three dimensions are closely related to each other 
and have had influences on general views of women and their place in 
society, as well as on women's views of their own responsibilities and 
possibilities. 

'Responsible rationality' is a useful theoretical concept for under
standing women's participation in distance education. This concept 
has been used since 1978 in many different studies about women's 
choices and priorities in relation to paid and unpaid work and has been 
used in many different theoretical works. Hildur Ve (1994) focuses on 
some aspects of women's ways of thinking and working for and with 
people who are dependent for care, for example, children, the handi
capped and the sick. Rational decisions that must be made in relation 
to these tasks differ from those related to the production of commodi
ties. Although responsible rationality has always been necessary for 
building society it has never been regarded as anything of economic 
and political significance. Instead it has been considered as a female 
attribute. When women express their ideas about responsibility, these 
ideas are not seen as the result of women's own meaning making, but 
as patterns of thought that women embrace in order to comply with 
men's expectations. Thus, if women want to take part in continuing 
education it should be done in such a way that they can still take re
sponsibility for the children and the family. 

The distance education analysed in this study used computer medi
ated communication (CMC) as a distance-spanning technique. Many 
people think of computers as masculine technology and they argue 
that women are afraid of and have difficulties in handling it. This, 
however, is not true. If women experience the benefit of using tech
nology, they have no problem learning and using it. 

In the sociocultural perspective on learning and on human thinking 
and action, the focus is on how individuals and groups use physical 
and cognitive resources when acquiring new knowledge. The interac-
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tion between individuals and groups is very crucial and the language 
used is regarded as an important intellectual tool. 

In CMC, writing is the dominating form of language and commu
nication between participants and between participants and teachers. 
Vygotskij (1978) stresses that by writing y ou can structure and organ
ise your thoughts. Scrutinising the text you have created gi ves birth to 
new thoughts and reflections. The very process of writing therefore, 
generates thoughts and ideas of which you were not previously aware. 
Bakhtin's idea about the importance of dialogue in creating meaning 
supports the belief that verbal interaction is necessary for people when 
creating knowledge (Holquist, 1990). It was therefore important to 
study the written text as communication to better understand the learn
ing processes in the distance education studied. 

Method 
The empirical material for this study was collected from two different 
'pedagogical settings' and consists of questionnaires, interviews and 
examinations and the analysis of the communication carried on in both 
computer conferences. One group consisted of 31 students, only one 
of whom was male, who began their training as special education 
teachers in 1997. This group was tracked during the entire IV2 years of 
the programme. The other group consisted of 126 special education 
teachers, 121 of them women. In 1998 they participated in a network 
for special education teachers, established to facilitate continuin g edu
cation and professional improvement for that group of teachers. 

• Questionnaire 
All students answered questionnaires at three different times during 
their participation. The purpose of these questionnaires was to obtain a 
description of the group, the backgrounds of the participants, their 
previous computer experiences, and their attitudes toward CMC. On 
the basis of these questionnaires eight women from each group were 
chosen to be interviewed. 

• Interviews 
The purpose of the interviews was to gain an increased understanding 
of the women's experiences and their attitudes toward CMC studies in 
continuing professional education. 

• Observation of computer conferencing content. 
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In order to develop an idea of the communication taking place in the 
conferences, I studied the level of activity and analysed the content of 
the written communication by the interviewed women. 

The analyse of the communication was both qualitative and quanti
tative. I looked at the number of contributions made by the women in 
both education settings as well as the interactivity in the form of dia-
logical and univocal contributions. When analysing the content of the 
contributions, I first classified them as social or pedagogical contribu
tions and then examined them with respect to Selman's (1980) theo
retical ideas for analysing the depth of discussion in electronic com
munication. 

Conclusions 
The methods used in the study were adequate in relation to its purpose 
and I have been able to analyse and discuss relevant issues. In the fol
lowing I will briefly summarise the results in relation to the questions 
that were formulated as the purpose of the study. 

• What characterised the women's paths of continuing educa
tion in special education, and what were their life situations 
when they applied for courses? 

The majority of women in this study became teachers when they were 
young and have continued working as teachers. Their priorities have 
been their families and their pupils at school. They were not interest
ing in becoming administrators, but throughout their professional lives 
they have taken every opportunity to increase their knowledge in order 
to be more qualified and skilful teachers. When they applied to the 
Special Education Programme or to become a member of the Network 
they realised that this would allow them to participate in the education 
without giving up their family responsibilities. 

• What were the women's reasons for taking part in continu
ing studies in special education? What were their expecta
tions and their fears in participating in the education pro
gram? 

In both groups the women's reasons for participating were that they 
wanted to learn more in order to be more qualified and more success
ful in their work as teachers. The students in the Special Education 
Programme also regarded their studies as a pause in their work at 
school, possibility providing time for reflection. The members of the 
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Network expected to establish contact with colleagues working at 
other schools in order to develop co-operative partnerships. At the 
same time they looked upon the Network as an arena where they 
might get information about new research findings, thus keeping them 
up to date with current practices without having to leave home. Many 
of the women were, however, afraid that they would not manage to 
learn the material or would not be able to learn to use the computer 
technology. 

• What did the women think about computer-based education 
and learning? 

All the participants in the Special Education Programme were very 
satisfied with the computerbased education. In spite of the fact that 
some of them had been worried about the technology at the beginning 
of the course, all of them felt that they in the end had, in fact, taken 
part in two different courses- one about computers and one in special 
education. They thought that the study methods they had used had 
contributed to the acquisition of content matter and made it more u se
ful. 

Active members of the Network were also satisfied with the Net
work as a setting for learning. They thought that the issues that had 
been discussed and the information they had received about new lit
erature and new teaching methods had provided quality continuing 
education in special education. Women living in sparsely-populated 
areas were most satisfied with CMC. There were some in this group, 
however, who felt that the Network did not live up to their expecta
tions. 

• What kind of communication and what learning took place 
in the two settings? 

There were great differences in the patterns of communication and the 
contents between the two conferences. In the Special Education Pro
gramme the communication was regular. Every student participated in 
the conference at least once a week. The majority participated regular
ity, often several time daily. The contributions were usually related to 
the literature and to examination issues, but there were also a great 
many social issues discussed. Many contributions were quite long and 
univocal, making it difficult to establish real discussions on the net. 
Individual students did not tend to develop new perspectives or views 
related to the actual question. 
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Within the Network the communication was more varied. Only a mi
nority of the participants wrote comments at least once a week. Many 
of them never made any contributions, participating only by reading 
what others had written. The inputs were usually short, with little dis
cussion. The contributions also were univocal, consisting mostly of 
information o r summaries of literature. Concerning the stages of per
spective in the contributions, the majority were either egocentric or 
subjective, with none of the members showing that they had changed 
their views because of the discussions. 
• How did factors such as the study group, CMC and the social rela

tions influence the communication and the learning in the two set
tings? 

For the participants in the Special Education Program, the study 
groups with five to six members each had great importance for com
munication and learning. They said that the groups should be small 
and constant in order to be as effective as possible. The analyses of 
contributions showed that there were great differences between the 
study groups concerning the number of contacts. The most active 
study group wrote four times as many inputs as the less active group. 

There were also connections between activity and interaction. High 
activity rendered a high degree of interactivity which made it easier 
for the participants to create knowledge together. Groups that met be
tween meetings at campus and via computer were more active in writ
ing then those that did not meet. The women realised that writing was 
important for reflection and development of critical thinking. 

When expressing thoughts and ideas by writing, the women found 
that their perspectives were widened. Also reading what the other 
members had written broadened their own perspective. An important 
positive aspect of writing was that everybody had a possibility to ex
press herself. The women who found it difficult to keep up with the 
speed in oral discussions stated that they felt that computer communi
cation supported equality in a group. 

The loosely organised group in the Network also influenced the ac
tivity of those involved. Those who knew each other and were familiar 
with CMC formed an informal group within the group. Being accus
tomed to CMC, they were the most active participants on the Net. The 
other participants who did not know each did not feel as comfortable 
taking part in the written communication. 
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Concluding comments 
In Sweden the political ambition today is to make education more 
available for everybody. Another ambition is to make it possible to 
combine studies with families and jobs. This might be achieved 
through distance education which could provide opportunities to study 
regardless of where you live. Women are expected to care for the fam
ily, to work outside home, and to participate in various forms of con
tinuing education. Distance education makes it easier for them to par
ticipate in further education. From one perspective that is a positive 
thing but it might create problems for them. 

There is a risk that the local employers may look upon distance 
education as an inexpensive way of providing continuing education 
for their staff. If it takes place at home after working hours they may 
think that they do not have to pay for it. If so, women are at risk of 
being caught in the net by the net with distance education trapping 
them in a traditional gender role. 

The visions about individual freedom and participation are not easy 
to realise. It is difficult for women to have time for family, work and 
studies. To do so they have to reduce their own leisure time. Thus, to 
be effective, distance education has to be well structured and well or
ganised the women appreciate studies that are well planned and struc
tured so that women's time is not unduely compromised. 

A prerequisite to master computer technology for communicative 
writing is, however, that the participants are members of a stable study 
group with a safe working climate. Modern ICT in distance education 
has made it possible to co-operate and arrange group discussions. This 
could support learning as production rather than reproduction of 
knowledge. 

In the Government bill 2001/02:15, 'The Open University', the 
Government proposes to take measures to create a university for all 
people in the society as a part of lifelong learning. One idea is to es
tablish a formal board, The Sweden Netuniversity, with the task of 
endorsing the development of distance education, to co-ordinate in
formation, and to develop courses at universities and colleges. The 
results of this thesis will hopefully be a useful contribution in this en
deavour. 
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Bilagor 



Umeå Universitet Bilaga 1 (1) 
Inst. för barn- och ungdomspedagogik, 
specialpedagogik och vägledning 
901 87 UMEÅ 
Gunnel Wännman 

1997.09.04 

ENKÄT till distansstuderande på specialpedagogprogrammet, 
inriktning komplicerad inlärning 

Du har i veckan påböijat en utbildning till specialpedagog om 60 p som skall bedri
vas som heltidsstudier i distansform. Du kommer till största delen att arbeta enskilt, 
men utbildningen kräver även visst mått av samarbete. För att underlätta dina studier 
finns en utarbetad studiehandledning, och ett för kursen upprättat datorkonferenssy
stem. 

Studiehandledningen skall lotsa dig genom litteraturen och datorkonferenssyste
met skall möjliggöra kommunikation mellan dig och dina studiekamrater och mellan 
dig och kursledningen. 
Jag har följt de tidigare specialpedagogutbildningarna som arbetat på detta sätt och 
kommit att intressera mig för denna studieform. Det som varit gemensamt för de 
flesta studenter hittills är att de har varit datorovana kvinnor, de flesta många mil 
från utbildningsorten. Utvärderingar har visat att studieformen har uppskattats av 
studenterna och de menar att den bidragit till en breddning av kunskaperna och ett 
ökat reflekterande. 

I mitt avhandlingsarbete i pedagogik kommer jag att studera kvinnors fortbild
ning med datorstöd och tänker använda specialpedagogprogrammet som exempel. 
Jag tänker bl.a. titta på hur datorn används och varför samt om det sker några för
ändringar under utbildningens gång. Vidare vilken betydelse man tillmäter datorn 
som kommunikativt hjälpmedel och som pedagogiskt hjälpmedel samt relatera detta 
till kön, geografisk ort, utbildningsbakgrund samt tidigare yrkeserfarenheter. 

För att detta skall kunna genomföras behöver jag din hjälp. Du kommer att kon
tinuerligt under utbildningen få besvara enkäter och några av er hoppas jag få åter
komma till för en intervju. Min avsikt är även att följa några efter avslutad utbild
ning för att få en uppfattning om utbildningens relevans för det kommande arbetet 
som specialpedagog .1 m itt avhandlingsarbete kommer jag inte att redovisa Dina 
enskilda svar utan jag är intresserad av tendenser och slutsatser som kan dras från er 
grupp. Du kommer därför att förbli helt anonym under hela processen. Jag är där
emot intresserad om Dina uppfattningar ändras under utbildningens gång, varför jag 
har kodat enkäterna. 

Tack på förhand för din medverkan 

Gunnel Wännman, doktorand pedagogiska institutionen 
090/786 57 33 Kod. 



Bilaga 1 (2) 

1.Kön Man Kvinna 

2. Ålder 

3. Yrke 

4. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

5. Bostadssituation 
Ensamboende 
Sammanboende med make/maka/sambo 
Annan boendesituation 

6. Bostadsort 

7. När studerade du senast vid universitet/högskola 

8. Har du tidigare studerat på distans vid universitet/högskola? 
Ja .... Nej 

Om ja hur var den utbildningen organiserad? 

9. Studerar du på fler kurser samtidigt som du följer denna kurs 
Ja... Nej... 

10. Förvärvsarbetar du vid sidan om studierna: 
Nej 

Ja, ca tim/v 

11. Kursen bedrivs som heltidsstudier. Vad anser du om det? 
Bra därför att: 
Mindre bra därför att: 

12. Vilka var de tre viktigaste skälen till att du sökte denna utbildning? 

13. Om kursen inte bedrivits som distansundervisning hade du då sökt den? 
Ja därför att 
Nej, därför att: 

14. Ett av kraven för att följa kursen var att du hade tillgång till dator med mo
dem. Hur ser du på det kravet? 

15. Hur har du fatt tillgång till dator med modem? 



Bilaga 1(3) 
16. De flesta examinationsuppgifter innebär att du skriftligt skall besvara vissa 
frågor. Vilken är din inställning till att formulera dig skriftligt? 

17. Vilken erfarenhet har du av att använda dator sedan tidigare? 
Ingen erfarenhet Stor erfarenhet 

Ordbehandling 1 2 3 4 5 6 
Dataspel 1 2 3 4 5 6 
Internet 1 2 3 4 5 6 
FirstClass 1 2 3 4 5 6 
E-post 1 2 3 4 5 6 
Kalkylprogram 1 2 3 4 5 6 
Arbete med barn i skolan 1 2 3 4 5 6 

18. Tror du att datorn kommer att underlätta dina studier? 
Ja, varför? 
Nej, varför inte 

19. Har du någon i din närhet som du kan vända dig till om du far datorproblem? 

20. Tror du att de kunskaper som du far i datoranvändning i denna utbildning 
kommer att påverka ditt framtida arbete som specialpedagog? 
Ja, därför att 
Nej, därför att 

21. Den utbildning som du nu skall påböija omfattar 60 poäng. 
Vilka är dina förväntningar på utbildningen? 
Om du känner någon oro inför utbildningen, hur ser den ut 

22. Övriga kommentarer. 



Bilaga 2 (1) 
Enkät efter 10 poäng, specialpedagogprogrammet 

Kod nr:.... 
1997.11.01 

1. Vilken är Din inställning till den distansmetodik som Du kommit i kontakt med 
under kurserna: 

Negativ Positiv 
a) Specialpedagogisk verksamhet, 5p 1234567 
Motivera: 

b) Pedagogikens villkor, 5p 1234567 
Motivera: 

2. a/ Vilken är Din inställning till att stor del av kommunikationen mellan kurs
deltagarna skett via datorkonferens? 

Negativ Positiv 
1 2 3 4 5 6 7 

bl Vilken är din inställning till att stor del av kommunikationen mellan kursdel
tagare och lärare skett via datorkonferens? 

Negativ Positiv 
1 2 3 4 5 6 7 

Motivera: 

3. Har datorkonferenssystemet underlättat Dina studier. Ja Nej ... 
Du som tycker att det underlättat studierna, på vilket sätt har det gjort det? 
Du som inte tycker att det underlättat Dina studier, vad tror Du det beror på? 

4. Anser Du att detta sätt att studera har utvecklat Ditt skrivande? 
Ja.... Nej .... 

Motivera: 

5. Hur ofta "öppnar" Du FirstClass? (ex. vaije dag, 4 ggr/vecka, 1 g/vecka) 

6. Varför öppnar Du FirstClass (sätt en l:a för det vanligaste alt. En 2:a för det näst 
vanliga osv) 

För att sända uppgifter 
För att kontrollera om det finns post 
För att läsa kurskamrats uppgift 
För att kommentera kurskamrats uppgift 
För att fa hj älp med studierna 
Annan anledning 



7. Hur tycker Du att FirstClass har fungerat utifrån att: 
Bilaga 2(2) 

Skicka in uppgifter 
Kommentera medstudenters uppgifter 
Upprätthålla social kontakt i gruppen 
Upprätthålla kontakt mellan deltagare 
och kursledning? 
Få feedback från medstudenter 
Få feedback från lärare 
Motivera; 

8. Har Du några idéer om hur den distansmetodik som används i Specialpedagpro-
grammet skulle kunna vidareutvecklas? Ja Nej 

a/ Om ja vilka 

9. Finns det några avsnitt/moment/uppgifter som Du hittills kommit i kontakt med 
under utbildningen som 

a/ passar speciellt bra för datorkommunikation? 
Motivera: 

b/ som passar dåligt för datorkommunikation? 
Motivera: 

10. Har Du haft några praktiska/tekniska problem med datoranvändningen? 
Ja Nej 

Du som haft praktiska/tekniska problem, vilka har de varit? 

11. Övriga synpunkter (använd gärna baksidan) 

Dåligt Bra 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

TACK FÖR DINA SYNPUNKTER 



Bilaga 3 

Några avslutande frågor till specialpedagogerna. 
1998.12.17 

Kod 

Den specialpedagogutbildning som Du nu avslutar har bedrivits som 
distansutbildning med datorn som distansöverbryggande medel. 

1.Vilka fordelar utifrån Din livssituation anser DU denna studieform 
har haft? 

2. Vilka nackdelar utifrån Din livssituation anser Du denna studieform 
har haft? 

3. Hur anser Du att denna studieform fungerar när det gäller kompe
tensutveckling för kvinnor? 

Mindre bra Mycket bra 
1  2  3  4 . 5  6  7  

Motivera 

4. Kommunikationen i datorgrupper varierar både vad gäller grad av 
aktivitet och bredd i innehåll. Vad anser Du det är som påverkar 
denna variation? 

Övriga synpunkter! 



Bilaga 4 
Intervju 1 och 2 Specialpedagogprogrammet 

Intervju 1 Specialpedagogprogrammet vecka 13 1998 

Vilka var dina skäl till att du anmälde dig till specialpedagogprogrammet? 
Livslinjen.- vägen fram till spec.ped.utbildningen 
Varför lärare? 
Viktiga händelser och personer som påverkat ditt yrkesval ( t.ex. familj, utbildning)? 
Beskriv en dag mellan kursträffarna från morgon till kväll 

Om Datorkommunikation 

Vilken datorvana hade du när du påböijade utbildningen? 
Beskriv din studieteknik! Vilka fördelar resp. nackdelar anser du den har för ditt 
lärande? Skillnad mellan olika delkurser? 
Har du upplevt datorkommunikationen som ett hinder eller som en möjlighet i ut
bildningen? Varför? 
Vilken är din inställning till skrivandet? 
Hur använder du datorn som kommunikationshjälpmedel? Kontakt med medstu-
deranden, kursledning? Vad handlar kommunikationen om? 
Vilka råd skulle du vilja ge till den kvinna som står i begrepp att bölja spec.ped.utb. 
på distans med datorn som distansöverbryggande medel? Vilka råd till kursledning
en för att förbättra organisationen? 

Intervju 2 Specialpedagogprogrammet nov 1998 

Följa upp frågor från mars 1998 
På vilket sätt har distansutbildningen har fungerat utifrån 
Att utveckla ditt tänkande i specialpedagogiska frågor 
Möjligheten att reflektera över dina attityder och värderingar i spec.ped. frågor 
Gett dig redskap för att handleda kollegor 
Förberett dig för att undervisa elever i behov av särskilt stöd 
Förberett dig för att kunna stimulera till utvecklingsarbeten i skola och barnomsorg 
På vilket sätt har distansutbildningen via datorkommunikation hindrat eller underlät
tat ditt lärande? 
Gruppens betydelse för ditt lärande 
Vilka kunskaper som du fatt under utbildningen tror du att du kommer att ha störst 
nytta av i ditt kommande arbete? Vad saknar du mest? 
Kan du tänka dig att även i fortsättningen studera på detta sätt? 



Bilaga 5 
1998.02.06 

Enkät till Nätverksdeltagande Speciallärare/pedagoger 

1. Jag har tidigare arbetat med konferenssystemet FirstClass. 
Ja Nej 

2. Varför har Du valt att delta i nätverket för Speciallärare/pedagoger? 
(flera skäl kan anges men försök i så fall att värdera dem genom att 
sätta en 1 :a efter det främsta skälet, en 2:a efter det andra osv.) 

För att öka min kompetens 
För att få kontakt med kollegor 
För att jag blev anmodad av överordnad 
För att fa stöd och hjälp i min lärarroll 
För att fullgöra min fortbildning 
För att fa tips om nyheter inom området 
Annan anledning 

3. Hur fick Du rätt på att detta nätverk skulle starta? 

4. Har Du stött på några svårigheter att delta i nätverket? 
Ja Nej 

Om ja, vilka har det varit (personliga, tekniska, från arbetsgivare, pga. 
arbetsituation etc)? 

5. Med vilka förväntningar går Du idag med i nätverket? 



Hej Specialpedagog/speciallärare! 
Bilaga 6 

Vårterminen 1998 anmälde Du ditt intresse att delta i ett nätverk för specialpedago
ger/lärare via datorkonferenssystemet FirstClass. Eftersom vi under förra terminen 
inte hörde något från Dig och inte heller har sett dig på nätet har vi kontaktpersoner 
några frågor som vi vill att Du besvarar och sänder tillbaka i det frankerade och 
adresserade kuvertet. Ditt svar är för oss väldigt viktigt eftersom detta nätverk drivs 
med medel från Skolverket och de är av den anledningen intresserade av våra sam
lade erfarenheter, både de positiva och negativa. Du kanske tillhör en av dem som 
meddelat att Du inte längre tänker delta men vi behöver även Ditt svar. 

1. Av vilken anledning anmälde Du dig till nätverket? 

2. Deltog Du i introduktionsträffen i februari 1998? 
Ja 
Nej (Hoppa över fråga 3 och 4) 

3. Första träffen i september innehöll bl.a. en introduktion till datorkommunikation, 
organisation och uppläggning av nätverket, träff med kolleger, föreläsning om trasi
ga barn m.m. Vilket är ditt bestående intryck av denna träff? 

4. Kände Du dig motiverad att delta i nätverket efter den första träffen? 
Ja, varför? 
Nej, varför inte? 

5. Vilken är den främsta anledningen till att Du inte deltog under vårterminen? (om 
det var flera orsaker, rangordna dem genom att sätta en l:a efter den som du bedö
mer som den främsta osv.) 

Brist på tid 
Dåliga datorkunskaper 
Svårt att fa tillgång till dator 
Dålig stöttning från skolledning 
Dålig stöttning från universitetet 
Motsvarade inte mina förväntningar 
Annat, 
Kommentar 

6. Har Du ambitionen att delta i nätverket under denna termin? 

Ja, varför? 
Nej, varför inte? 

7. Vill Du delta i höstens upptaktsträff den 11-12 september som bl.a. kommer att 

handla om grupphandledning? (anmälan se bifogade brev) 



Bilaga 7 
1998.09.11 

Hej Specialpedagog/speciallärare ! 

1 .Med vilka förväntningar gick du med i nätverket? 

2. Tycker du att dessa förväntningar har uppfyllts? 

Ja därför att 
Nej därför att 

3. Deltog Du i introduktionsträffen i februari 1998? 

Ja 
Nej Gå vidare till fråga 6. 

4. Första träffen i februari innehöll bl.a. en introduktion till datorkommunikation, 
organisation och uppläggning av nätverket, träff med kolleger, föreläsning om trasi
ga barn m.m. Vilket är ditt bestående intryck av denna träff? 

5. Kände Du dig motiverad att delta i nätverket efter den första träffen? 

Ja, varför? 
Nej, varför inte? 

6. Har Du stött på några svårigheter att delta i nätverket? Ja... .Nej .. 

Om ja, vilka har det varit 
Brist på tid 
Dåliga datorkunskaper 
Svårt att fa tillgång till dator 
Dålig stöttning från skolledning 
Dålig stöttning från universitetet 
Motsvarade inte mina förväntningar 
Annat, 
Kommentar 

7. Hur utnyttjade du nätverket under förra terminen? 

8. Vilken är din ambition när det gäller deltagandet i nätverket under denna termin? 



Bilaga 8 
Intervjufrågor till nätverksdeltagare Jan. 99. 

Vilka var dina skäl till att du anmälde dig till nätverket? 
Aktivitetsgrad 
Jag ser att Du har varit väldigt aktiv/inte så aktiv (skrivit mycket/läst mycket)) i 
nätverket ( under vt/under ht) vilka är skälen till detta? 
Hur har du använt Du dig av nätverket (privata mail?) 

Livslinjen. 
Viktiga händelser och personer som påverkat ditt liv ( t.ex. familj, utbildning) 
Förutsättningar för deltagande 
Beskriv hur din arbetssituation har sett ut under 1998? 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut från morgon till kväll? 
Har skolledningen visat intresse för ditt deltagande i nätverket? 
(kompenserat ditt deltagande med tid och/eller ekonomisk ersättning?) 
Vet dina kolleger om att du är med i nätverket? 
Hur gör du om du far problem med tekniken? 
Har familjen visat intresse för ditt deltagande i nätverket? 
När och var arbetar du med nätverket? 

Om Datorkommunikation 

Vilken datorvana hade du när du gick med i nätverket? 
Hur skulle du vilja beskriva den kommunikationen som förekommit? 
Har du upplevt datorkommunikationen som ett hinder eller som en möjlighet i din 
kompetensutbildning? 
Vilken är din inställning till skrivandet? 

Nätverkets organisation 
kan du se m med vårens resp höstens organisation. 
Hur tycker du att nätverket fungerar ur lärandesynpunkt? 
Vilken organisation har passat dig bäst? Varför? 

Fortbildning/kompetenshöjning via nätverket 
Hur har detta sätt att bedriva fortbildning fungerat för din del? 
Vilken betydelse anser du nätverksgruppen haft för ditt deltagande? 
Kan du ge exempel på inlägg som du gjort, eller något som du läst i konferensen 
som direkt påverkat dig i ditt arbete som specialpedagog/lärare ? 
Kan du se att ditt deltagande i nätverket på något sätt påverkat andra personer på din 
skola? 
Vilken betydelse anser du att gruppen haft när det gäller din kompetenshöjning ? 
Har du några idéer om hur fortbildning/kompetenshöjning av detta slag skulle kunna 
förbättras? 
Vilket råd skulle du ge till kvinnor som tänker gå med i nätverket? 



Bilaga 9 

Telefonintervju med PASSIVA nätverksdeltagare Jan. 99. Deltog 
i första träffen men kopplade aldrig upp sig 

Vilka var dina skäl till att du anmälde dig till nätverket? 
Du har inte deltagit i nätverket under 1998 vilka är orsakerna till det? 

Förutsättningar 
Hur bedömde du dina möjligheter att delta när du anmälde dig till nät
verket? 
Beskriv hur din arbetssituation har sett ut under 1998? 
Har skolledningen visat intresse för ditt deltagande i nätverket? 
(kompenserat ditt deltagande med tid och/eller ekonomisk ersättning?) 
Vet dina kolleger om att du anmälde dig till nätverket? 
Hur ser din familjesituation ut? Har familjen visat intresse för ditt del
tagande i nätverket? 
När och var hade du tänkt att arbeta du med nätverket? 
Vilken datorvana hade du när du gick med i nätverket? 

Fortbildning/kompetenshöjning via nätverket 
Tycker du att det här är ett bra sätt för kvinnor att fortbilda sig i speci
alpedagogik? (Varför? /Varför inte?) 
Har du några förslag på hur det skulle kunna förbättras? 



Bilaga 10 

Strukturplan för Specialpedagogprogrammet, 60 poäng 

Termin 
1 

Special-
pedagogisk 
verksamhet, 
5p 

iTermin ^Pedagogisk 
2 

©en pedagogiska iForsknings- proc-[Förändrings-
praktikens vill- essen 1, 5p |bete, 5p 
kor, 5p 

ar-

handlendning 
o5p 

^Funktionshinder, iSpråk och mate- [Forsknings- proc-
5p jmatik- utveckling jessen 2 ,5p 

I och hinder, 5p 

sTermin Examensarbete [Examensarbete 5 ]Specialpedagogisk : Specialpedagogens 
)5p verksamhet 

10p 
6- yrkesfunktion, 5p 

Examensarbetet omfattar 10 poäng, övriga kurser, 5 poäng. 



AKADEMISKA AVHANDLINGAR 
Vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

1. Backman, Jarl. Preferensbedömningar av ljudintensitet. En 
jämförelse mellan sensoriska och preferentiella bedömningsty
per. 1971. 

2. Johansson, Egil. En studie med kvantitativa metoder av folk
undervisningen i Bygdeå socken 1845-1873. 1972. 

3. Marklund. Gustaf. Experimental Studies on Performance and 
Perceptual problems in Physical Work. 1972. 

4. Wedman, Ingemar. Mätproblemi i norm- och kriterierelaterade 
prov. Några analyser och försök med tonvikt på reliabilitets-
och diskriminationsmått. 1973. 

5. Egerbladh, Thor. Grupparbetsinskolning. Empiriska undersök
ningar och ett undervisningsteoretiskt bidrag. 1974. 

6. Franke-Wikberg, Sigbrit & Johansson, Martin. Utvärdering av 
undervisningen problemanalys och några empiriska studier på 
universitetsnivå. 1975. 

7. Jansson, Sven. Undervisningsmål som utgångspunkt vid kon
struktion av målrelaterade prov. Några teoretiska och em
piriska problem. 1975. 

8. Nordlund, Gerhard. Prognos av framgång i gymnasieskolan. 
Metod och empiriska resultat. 1975. 

9. Johansson, Henning. Samerna och sameundervisningen i Sve
rige. 1977. 

10. Sparrman, Karl Johan. Folkhögskolor med profil. Rörelseka
raktären hos svenska folkhögskolor med anknytning till kristna 
samfund. 1978. 

11. Råberg, Annagreta. Glesbygdsbarn i Västerbotten. 1979. 

12. Nilsson, Ingvar. Test-Wiseness och provkonstruktion. Några 
studier med tonvikt på effekter av instruktionen och uppgifter
nas utformning på svarsbeteendet. 1979. 



13. Rönmark, Walter & Wikström Joel. Tvåspråkighet i Torneda
len. Sammanfattning och diskussion. 1980. 

14. Henriksson, Widar. Effekter av övning och instruktion för 
testprestation. Några empiriska studier och analyser avseende 
övningens och instruktionens betydelse för testprestationen 
1981. 

15. Sjöström, Margareta & Sjöström, Rolf. Literacy and Develop
ment. A study of Yemissrach Dimts Literacy Campaign in 
Ethiopia. 1982. 

16. Lindberg, Gerd & Lindberg, Leif. Pedagogisk forskning i Sve
rige 1948-1971. En explorativ studie av inom- och utomveten-
skapliga faktorer. 1983. 

17. Stage, Christina. Gruppskillnader i provresultat. Uppgiftsinne
hållets betydelse för resultatskillnader mellan män och kvinnor 
på prov i ordkunskap och allmänorientering. 1985. 

18. Holm, Olle. Four Determinants of Perceived Aggression and a 
Four-Step Attribution Model. 1985. 

19. Åsemar, Carl. Att välja studie- och yrkesväg. Några empiriska 
studier med tonvikt på högstadieelevers valsituation. 1985. 

20. Andersson, Inger. Läsning och skrivning. En analys av texter 
för den allmänna läs- och skrivundervisingen 1842-1982. 
1986. 

21. Johansson, Ulla. Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, 
slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svens
ka folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling. 
1987. 

22. Wester-Wedman, Anita. Den svårfangade motionären. En stu
die avseende etablerandet av regelbundna motionsvanor. 1988. 

23. Zetterström, Bo-Olof. Samhället som föreställning. Om stude
randes ideologiska formning i fyra högskoleutbildningar. 1988. 

24. Olofsson, Eva. Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska 
idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. 1989. 



25. Jonsson, Christer. Om skola och arbete. Två empiriska försök 
med en förstärkt arbetslivskoppling. 1989 

26. Frykholm, Clas-Uno & Nitzler, Ragnhild. Blå dunster - korn 
av sanning. En studie av gymnasieskolans undervisning om 
arbetslivet. 1990. 

27. Henckel, Boel. Förskollärare i tanke och handling. En studie 
kring begreppen arbete, lek och inlärning. 1990. 

28. Hult, Agneta. Yrket som föreställning. En analys av föreställ
ningar hos studerande inom fyra högskoleutbildningar. 1990. 

29. Andersson, Håkan. Relativa betyg. Några empiriska studier 
och en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv. 1991. 

30. Sjödin, Sture. Problemlösning i grupp. Betydelsen av grupp
storlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för 
grupprodukt och individuell kunskapsbehållning. 1991. 

31. Gisselberg, Kjell. Vilka frågor ställer elever och vilka elever 
ställer frågor. En studie av elevers frågor i naturorienterande 
ämnen i och utanför klassrummet. 1991. 

32. Staberg, Else-Marie. Olika världar skilda värderingar. Hur 
flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik. 
1992. 

33. Berge, Britt-Marie. Gå i lära till lärare. En grupp kvinnors och 
en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket. 1992. 

34. Johansson, Gunilla & Wahlberg Orving, Karin. Samarbete 
mellan hem och skola. Erfarenheter av elevers, föräldrars och 
lärares arbete. 1993. 

35. Olofsson, Anders. Högskolebildningens fem ansikten. Stude
randes föreställningar om kunskapspotentialer i teknik, medi
cin, ekonomi och psykologi - en kvalitativ utvärderingsstudie. 
1993. 

36. Rönnerman, Karin. Lärarinnor utvecklar sin praktik. En studie 
av åtta utvecklingsarbeten på lågstadiet. 1993. 



37. Brännström, Sture & Wiklund, Christer. Två musikpedagogis
ka fält. En studie om kommunal musikskola och musiklärarut
bildning. 1995. 

38. Forsslund, Annika. "From nobody to somebody". Women's 
struggle to achieve dignity and self-reliance in a Bangladesh 
village. 1995. 

39. Ramstedt, Kristian. Elektroniska flickor och mekaniska pojkar. 
Om grupp-skillnader på prov - en metodutveckling och en 
studie av skillnader mellan flickor och pojkar på centrala prov 
i fysik. 1996. 

40. Bobrink, Erik. Peer Student Group Interaction within the Proc
ess-Product Paradigm. 1996. 

41. Holmlund, Kerstin. Låt barnen komma till oss. Förskollärarna 
och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968. 1996. 

42. Frånberg, Gun-Marie. East of Arcadia. Three Studies of Rural 
Women in Northern Sweden and Wisconsin, USA. 1996. 

43. Moqvist, Ingeborg. Den kompletterande familjen. Föräldra-
skap, fostran och förändring i en svensk småstad. 1997. 

44. Dahl, Iréne. Orator Verbis Electris. Taldatorn en pedagogisk 
länk till läs- och skrivfärdighet. Utprövning och utvärdering av 
taldatorbaserade tränings-program för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 1997. 

45. Weinehall, Katarina. Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars 
berättelser om våld i hemmet. 1997. 

46. Segerholm, Christina. Att förändra barnomsorgen. En analys 
av en statlig satsning på lokalt utvecklingsarbete, 1998. 

47. Ahl, Astrid. Läraren och läsundervisningen. En studie av ä-
dersintegrerad pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar. 
1998. 

48. Johansson, Sigurd. Transfer of Technical Training Know-how. 
A Study of Consultancy Services in Aid Practices. 1999. 

49. Johansson, Kjell. Konstruktivism i distansutbildning. Stude
randes uppfattning om konstruktivistiskt lärande. 1999. 



50. Melin, Inga-Brita. Lysistrates döttrar. Pionjärer och pedagoger 
i två kvinnliga fredsorganisationer (1898-1937). 1999. 

51. Bergecliff, Annica. Trots eller tack vare? Några elevröster om 
skolgångsanpassning i grundskolan. 1999. 

52. Söderström, Tor. Gymkulturens logik. Om samverkan mellan 
kropp, gym och samhälle. 1999. 

53. Karp, Staffan. Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om 
fostran inom fotboll och golf. 2000. 

54. Wolming. Simon. Validering av urval. 2000. 

55. Lind, Steffan. Lärare professionaliseringssträvanden vid 
skolutveckling. Handlingsalternativen stängning och allians. 
2000. 

56. Gu, Limin. Modernization and Marketization: the Chinese 
Kindergarten in the 1990s. 2000. 

57. Hedman, Anders. I nationens och det praktiska livets tjänst. 
Det svenska yrkesskolesystemets tillkomst och utveckling 
1918 till 1940. 2001. 

58. Löfgren, Kent. Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå 
och Madison. 2001. 

59. Fahlström, Per Göran. Ishockeycoacher. En studie om rekryte
ring, arbete och ledarstil. 2001. 

60. Ivarson-Jansson, Ewa. Relationen hem - förskola. Intentioner 
och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement 
till hemmet 1990-1995. 2001. 

61.Lemar, Signild. Kaoskompetens och Gummibandspedagogik. 
En studie av karaktärsämneslärare i en decentraliserad gymna
sieorganisation. 2001. 





Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen 

UMEÅ UNIVERSITET 

Nr 62 2002 

ISBN 91-7305-168-3 • ISSN 0281-6768 

°< (SSI a 

- Q : 
Q . V 

Umeå universitet 
901 87 Umeå 


