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Förord 
 
Det är ett för hela Högskolan Dalarna inspirerande arbete som Linda Reneland har åstadkommit i 
sin utvärdering av två distansöverbryggande utbildningsprogram. Genom sin citatanvändning och 
sina reflexioner bidrar hon till att synliggöra de metoder och den praxis som vuxit fram inom 
distansutbildning och webbaserat lärande hos oss. Rapporten synliggör också hur den nya 
tekniken påverkat studenters och lärares strategier i utbildningsprogrammen. Men framför allt, 
kanske, visar skriften hur olika de nya teknikerna har tagits emot och tillämpats inom de olika 
programmen. Detta synliggörande är en nödvändig förutsättning för nästa steg – att föra över 
kunskaper mellan de två programmen och påverka inte bara andra redan existerande och framtida 
distanskurser utan även den campusbaserade utbildningen som idag är huvudfåran i vår 
verksamhet.  
 
De framgångsrika avvikelserna från traditionella undervisningsmallar som studenter och lärare 
tillsammans har skapat i dessa två program kommer att påverka all utbildning vid Högskolan 
under de närmaste åren – det är jag helt förvissad om. Hur man kan bygga en starkare 
lärandegemenskap genom att inte vara fysiskt närvarande, hur den enskilda studenten kan bli 
tydligare sedd, hur det skriftliga seminariet kan erbjuda nya möjligheter för tanken och lärandet – 
allt detta och mer därtill måste få påverka och utveckla även campusbaserade utbildningar i 
framtiden. 
 
Som ett resultat av dessa insikter, och delvis som en direkt uppföljning av rapporten, kommer nu 
rektor och de centrala nämnderna vid Högskolan Dalarna att tillsätta en utredning med uppgift att 
klarlägga dels vilka åtgärder som borde vidtas för att konsolidera och stödja den vidare 
utvecklingen inom webbaserat lärande (”rörelsen från periferi mot centrum”), dels hur 
Högskolans stödjande system – allt från studentkår till arbetstidsavtal och arbetsmiljöfrågor - ska 
möta de nya utmaningarna. Vi planerar också ett högre seminarium för att arbeta vidare med 
kunskapsproduktionen kring flexibelt lärande. Allt detta kommer att ske på en starkare bas tack 
vare Linda Renelands gedigna arbete. 
 
Andrew Casson 
Fil dr, chef för utbildnings- och forskningskansliet 
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Introduktion 
Titeln på detta arbete består av en utsaga från en av de lärare jag träffade under arbetet med 
denna rapport. Uttalandet rymmer mer än vad man vid första anblicken blir varse och får därför 
representera några av de viktigaste aspekterna på distansutbildning som här skall komma att 
framföras. Uttalandet fångar vad många betraktar som en kritisk faktor vid distansutbildning. Vid 
närmare eftertanke framstår detta som ett didaktiskt problem, som distansutbildning därmed har 
gemensamt med övrig campusförlagd utbildning oavsett program eller ämnestillhörighet. På så 
sätt närmar vi oss också rekommendationerna för ett fortsatt arbete som i mycket måste komma 
att handla om att synliggöra distansutbildning som didaktiska överväganden som på så sätt också 
kan inrymma den kritik som lyfts fram inom organisationen och ett fruktbart möte bör kunna 
uppstå därur. 
 
Linda Reneland 
Kalmar 2005-04-28 

Bakgrund 
Bakgrunden till att Högskolan Dalarna kom att förlägga programutbildningar i distansform är 
svår att teckna en enhetlig bild av. I utvärderingsarbetet växer dock fram rörelser i tre plan. Poli-
tiska beslut på riksnivå sammanfaller med aktiviteter initierade av eldsjälar på högskolan som 
svar på behov på kommunnivå och ger på så sätt entreprenörer i verksamheten grönt ljus. På riks-
planet kom regeringens proposition ”Den öppna högskolan” ut den 6:e augusti 2001 vilket sam-
manfaller med den första satsningen på sjuksköterskeprogrammet på distans. I propositionen be-
handlas bl.a. åtgärder som syftar till att främja en breddad rekrytering till högskolan, vilket i sin 
tur förväntas öka mångfalden och minska den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. 
Regeringen föreslår och inrättar också Myndigheten för Sveriges nätuniversitet för att samordna 
högskolornas it-stödda utbildningssatsningar.  
 2001 var också året då Högskolan Dalarna tillsammans med Länsarbetsnämnden och 
Länsstyrelsen beslutade sig att starta projektet ”Fler män i skolan” som ett rekryterande utbild-
ningssamarbete med projektledare Åsa Westman. Detta samtidigt som kopplingen mellan grund-
utbildningen och den verksamhetsförlagda delen i den nya lärarutbildningen fördjupades. Det 
fanns alltså ett intresse hos Högskolans samarbetspartner, kommunerna, för nya och breddade 
rekryteringsformer som svarar bra mot regeringens intentioner. Detta intresse mötte enskilda in-
divider i högskolan som redan sett möjligheter med distansformen och tack vare sin teknikförtro-
genhet inte var rädda att närma sig formen även i utbildningsprogram som syftar till personlig-
hetsutveckling och fördjupande av mänskliga relationer som yrkesutövande inom vård och skola 
kräver. Det lyckosamma mötet med en potentiell målgrupp inom projektet ”Fler män i skolan” 
gav tillräckligt med motivation för att besluta om en satsning på lärarprogrammet på distans. 
Samtidigt fanns ett behov av att sätta ner foten när det gäller sjuksköterskeprogrammets utveck-
ling på distans som vid denna tid var i gång men som stött på problem och var i behov av utvär-
dering och utveckling. Projekt Dalacampus beslöt finansiera en stödorganisation i form av kon-
taktpersoner vid lärarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet samt en stödgrupp för imple-
mentering av IKT-pedagogiska frågor i programmens uppbyggnadsskeden. Finansieringen star-
tade under våren 2002 inför programstart för sjuksköterskeprogrammet och starten av ”Fler män i 
skolan” våren 2002 och sammanföll med att Myndigheten för Sveriges nätuniversitet startade sin 
verksamhet 2002-03-01. Lärarprogrammet på distans startade våren 2003. 
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Rapportens disposition 
Efter en inledande del där jag redogör för mina utgångspunkter i arbetet följer ett kapitel i syfte 
att rama in distanslärandets villkor, problematik och möjligheter, ur ett teoretiskt perspektiv be-
lyst från framförallt det distanspedagogiska, det kommunikationsteoretiska samt det högskolepe-
dagogiska området. Resultatdelen utgörs i huvudsak av personalens egna utsagor med kortare 
sammanfattningar utifrån gemensamma teman. Konsekvenserna av analysen presenteras i ett 
avslutande kapitel med rekommendationer inför Högskolans eget utvecklingsarbete. 
 
 

Utgångspunkter för utvärderingen 
I detta kapitel redogör jag för mina personliga och teoretiska utgångspunkter för uppdraget. 

Förutsättningar för uppdraget 
”De enda människor som ser hela bilder är de som stiger ur ramen” skriver Salman Rushdie i 
”The Ground Beneath Her”. Sanningen är väl snarare att vi ser olika bilder beroende på vårt rela-
tionella läge till tavlan. Att försöka stiga ur sitt sammanhang innebär samtidigt svårigheter att se 
sig själv i bilden. En kollegial utvärdering framstår därför för detta syfte vara en god utgångs-
punkt. Jag har med min hemvist vid pedagogiska institutionen vid Växjö Universitet undervisat 
vid lärarutbildningar på distans vid ett mindre lärosäte med liknande regionalpolitisk struktur som 
Högskolan Dalarna. Mitt kompetensområde ligger inom området pedagogiska villkor för nätbase-
rat lärande i vilket jag är doktorand. Jag har under en treårsperiod arbetat som projektansvarig för 
ett europeiskt projekt kring lärarrollen vid nätbaserad utbildning 
(http://www.iped.vxu.se/forskn/projekt/wm/index.html). Projektets huvudsakliga syfte var 
identifiera lärandevillkoren i nätbaserat lärande och uttrycka dem i form av en kompetensutveck-
lingsresurs. Att få utvärdera distansprogrammen vid Högskolan Dalarna framstod för mig som ett 
utmärkt tillfälle att få kliva ur min ram och jämföra erfarenheter med ett annat lärosäte med lik-
nande utmaningar. 
 

Utvärderingsteoretiska utgångspunkter 
Min kunskap kring sammanhanget (de villkor som utgör verksamhetens bas) för Högskolan Da-
larna måste anses vara tillräckligt god för att ge utvärderingen en kontextuell – strukturell - teore-
tisk ansats. Kontextuell i den bemärkelsen att min ambition är att försöka betrakta aktiviteter i de 
sammanhang i vilka de ingår och se dem som resultatet av de olika aktörer som verkat däri. Det 
innebär samtidigt att jag för eventuella problem som identifieras endast kan ge förslag till bear-
betningar eller peka i tänkbara riktningar eftersom min position utanför tavlan inte är en garanti 
för att kunna betrakta dess alla dimensioner. Till detta krävs verksamhetens egna aktörer. Struktu-
rell i den bemärkelse att jag vill försöka täcka in flera olika nivåer och samtidigt också bryta ner 
verksamheten för att bättre kunna överblicka olika faktorers samspel. Slutligen en teoretisk an-
sats (Franke – Wikberg 1992: Lundahl & Öquist, 2002) i syfte att motverka en övertro på att min 
egen intuition och erfarenhet direkt skulle kunna avläsa verkligheten. Min ambition är att teckna 
en ”inifrånbild” tolkad utifrån, en avstamp, inte i relationen mål – måluppfyllelse utan istället i 

http://www.iped.vxu.se/forskn/projekt/wm/index.html
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relationen uppdragets utformning speglat inifrån i form av människors utsagor, handlingar, orga-
nisering och officiella formuleringar. ”Inifrån” också i betydelsen att utifrån gemensamma erfa-
renheter och insikter och en förståelse för verksamheten teckna en bild som utförandeleden skall 
känna igen sig i och med den utgångspunkten kunna bearbeta, utveckla och kanske också lösa 
problem i verksamheten. 
 
Att se sig själv som objektiv i sådana här sammanhang framstår som utsiktslöst. Eventuell själv-
kritik sker utifrån egen logik varvid också självkritiken reproducerar den egna teorin (Lundahl & 
Öquist, 2002). Det är därför viktigt att förankra arbete i en utvärderingsteoretisk utgångspunkt. 
Mitt bidrag får därför bli mitt fokus och värdering av tavlan. Strävan har varit att söka efter hel-
het, funktion, sammanhang och mönster och kan ses som förklaringsinriktad utifrån tre kontexter: 

• Distansutbildning i tiden 
• Högskolan Dalarna (Programmens speciella karaktär och uppdraget många ingångar, 

regionalpolitisk, professionsutbildning, distansutbildning, IKT, profileringstänkande…) 
• Villkoren för nätbaserat lärande 

 
I bakgrunden vilar Franke-Wikbergs tio principer (Franke-Wikberg, 1992), tillämpade i lite olika 
utsträckning men som klar utgångspunkt för planeringen av arbetet: 
 

• Helhetsperspektiv – erfarenhet, komplexitet 
• Förklaringsinriktning – förklaringar till resultaten, ej enbart beskrivningar 
• Socialt sammanhang – se verksamheten som del i omgivande samhället, söka ta med yttre 

förutsättningar i bakgrundsbilden. 
• Lokal utveckling – kollegiet själva tillsammans står för utvecklingen 
• Kontroll via självkontroll - delaktighet för ömsesidigt utbyte 
• Hjälp till självhjälp – tillfällen till kritisk reflektion i gruppen under intervjuerna 
• Kollegialt erfarenhetsutbyte istället för kontroll – min kompetens och erfarenhet som en 

förutsättning att undvika hämmande bindningar och hemmablindhet och med områdes-
kompetens som gör att jag kan peka på vad som är viktigt att beakta. 

• Öppna dörrar – hög kommunikationsintensitet kring arbetet under gång, inte bara ett 
återförande av resultat.  

• Synliggjorda värderingar och deklarerade utgångspunkter. 
• Medvetenhet om utvärderingens väsen och utvärderingens dubbla dialektik, påverkar och 

påverkas av samhället, sken av rationalitet. . 
 

Syfte 
Utvärderingens syfte regleras i en uppdragsbeskrivning och lyder: 
 
”Syftet med utvärderingen är att ge underlag för fortsatt utveckling av lärarutbildning och sjukskö-
terskeutbildning på distans samt även kunna influera övriga distansutbildningar vid Högskolan Da-
larna. 
Undersökningen skall omfatta lärare som undervisar i Sjuksköterskeprogrammet samt Lärarpro-
grammet. Utvärderingen bör i huvudsak fokusera på lärarens roll och uppgift vid nätbaserad distans-
undervisning.” 
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Jag har valt att identifiera styrkor och svagheter i verksamheten och ge rekommendationer som 
kan utgöra underlag för beslut kring ev. fortsatt utveckling och breddning av distansprogrammen.  
 

Undersökningsfrågor 
Följande ursprungliga undersökningsfrågor har formulerats och kommunicerats med uppdragsgi-
varna. Som ett resultat av det utvecklingsinriktade arbetet har dessa frågor utvecklats och fått 
olika fokus under arbetets arbetet.  
 

 Hur uppfattar och beskriver den undervisande personalen lärarens roll i distansutbildning? 
 

 Vilka faktorer uppfattar den undervisande personalen som kritiska för måluppfyllelse i 
sina respektive distansutbildningsprogram? 

 
 På vilket sätt bevakas och hanteras dessa i utformningen och planering av de egna kur-

serna? 
(målgruppsanalys, examinationsformer, former för återkoppling, bedömningskriterier) 

 
 Vilka möjligheter/ svårigheter ser lärare i uppdraget? 

 
 Vilka punkter framstår som angelägna i utvecklingsarbetet med de båda programmen– 

unika  - generella? 
 

 Vilken bild framstår av personalens kompetens?  
 

Omfattning 
Utvärderingen omfattar 8 veckors arbete och har medfört 4 resor till Högskolan för datainsam-
ling, sammanlagt 8 dagars vistelse i Falun. 
 

Underlag och Avgränsningar 
Utvärderingen omfattar Lärarutbildningsprogrammet samt Sjuksköterskeprogrammet på distans. 
Uppgiftslämnarna representerar i första hand lärare, kursansvariga och programansvariga men 
utgörs även av representanter för ledning och verksamhetsstöd. Uppdragsgivaren har medvetet 
lämnats utanför datainsamlingen.  
 
 

Distansutbildningens speciella villkor 
Distansutbildning präglas av förändrade villkor för människors möten i form av förändrade 
kommunikationsmönster, andra motivationsaspekter samt en starkt förändrad kontext. IKT-stödd 
undervisning kräver utöver teknisk hanteringskunskap även reflekterad handling av lärare (Chaib 
& Karlsson 2001). Ett komplext nät av villkor påverkar de studerandes upplevelser av utbild-
ningskontexten och påverkar därmed kunskaps- och lärandeprocessen (Olsson 2005). Detta får 
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konsekvenser för utbildningsdesign (struktur, genomförande och digital miljö) såväl som för lä-
rarrollen. Inom distansområdet överväger idag forskningen och dokumentationen kring lärarrol-
len men nya insikter kring kommunikationsmönster t.ex. asynkrona  (icke samtidiga) diskussions-
forum och forskning kring språkliga kompensationer i textbaserade möten hör till nya och för 
distansutbildning spännande områden. Nedan följer en kort presentation av några teorier med 
stark koppling till distansutbildningsområdet. 
 

Kommunikationsmönster 
En distansutbildningsteori om kommunikationsmönster men med relevans för motivationsaspek-
ter och kontext i datorstödd distansundervisning är Moores teori om transaktionell distans 
(1993)Transaktionell distans avser det pedagogiska avstånd som i undervisningsprocesser före-
kommer i varierande grad mellan studerande, lärare, undervisningsupplägg och lärandeprocesser 
(Olsson 2005). Distansen ses som en funktion mellan variablerna struktur och dialog och kan 
användas för att beskriva och förstå variationer i undervisningsprocesser inom distansområdet. 
Strukturfrågor berör bl.a. utbildningens organisation, valet av kommunikationsformer, undervis-
ningens uppläggning och studentens möjlighet att påverka sin utbildning. Dialogen betecknar en 
positiv interaktionsform mellan lärare och elever. ”A dialogue is purposeful, constructive and 
valued by each party” (Moore i Edström 2002). (För ytterligare definitioner av dialogbegreppet 
hänvisas även till Dysthe, (2001). Kombinationen svag dialogmöjlighet och svag struktur innebär 
hög transaktionell distans, medan  rik dialog och svag struktur ger en låg transaktionell distans. 
En svag struktur medger större möjligheter att möta individuella behov och erfarenheter men kan 
i kombination med svag dialog ”lämna studenterna i sticket”. I sådana upplägg kravs hög moti-
vation och ”autonomitet” (Edström 2002. s. 50-52) av den lärande. 

Enligt Moore (1993) påverkas kommunikationen i utbildningskontexten direkt av det an-
vända kommunikationshjälpmedlet. Men ett interaktivt verktyg resulterar inte med nödvändighet 
i en rikare dialog utan denna bestäms av hur lärare och studenter beslutar sig att förvalta de 
kommunikativa möjligheter verktygen erbjuder (Ahlbäck & Reneland 2005). Lärare som under-
visar på distans och annan IKT-pedagogiskt resurspersonal behöver ökade insikter i olika di-
stansverktygs inneboende pedagogiska erbjudanden om handling (se Gibsons affordance-begepp, 
Gibson 1986). 
 
Samtidig närvaro i tid och rum har sina fördelar och nackdelar. Inom skola och omsorgsområdet 
är vi snabba på att framhärda det fysiska mötets överlägsenhet. Kärnan i detta möte och kunska-
pen om vad i detta mötet som avses att uppnås blir viktig i planerandet av mänsklig kommunika-
tion inom en utbildning. Den asynkrona, lagrade kommunikationen som representeras av skri-
vande i dess olika former har sin egen potential för olika former av kommunikativa värden i lä-
randeprocesser, här uttryckt av professor Feenberg vid San Diego State University, 
 

“Writing is not a poor substitute for physical presence and speech, but another fundamental 
medium of expression with its own properties and powers.  The on-line environment is essen-
tially a space for written interaction.  This is its limitation and potential.  Electronic networks 
should be appropriated with this in mind and not turned into poor copies of the face-to face 
classroom that they can never reproduce adequately. ”... 

(American Federation of Teachers, 2000)  
 

Sorensen (1999) presenterar tre basprinciper för kommunikation i asynkrona elektroniska medier: 
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1. Istället för att fysiskt närvara vid kurstillfällen så måste studenterna signalera sin närvaro 
med aktivt handlande 

2. Istället för att interagera ansikte mot ansikte i ett rum måste studenterna reflektera över 
sina egna och andra studenters handlingar och manifestationer 

3. Den tredje principen innebär ett skifte från involverat tal till reflekterat skrivande 
 

Introduktionen här av ett metaplan i den tredje principen, skapar en distans mellan den lärande 
(subjektet) och dennes tankar, värderingar och övertygelse (objekt) - distans som en förutsättning 
för reflektion. Väl utnyttjad kan detta faktum underlätta studenters utveckling av fler kunskaps-
aspekter såsom förståelse, analys, syntes och värdering. Nätbaserade lärandemiljöer möjliggör på 
så sätt ett sammanhang i vilket reflektion föregår handling och erbjuder så ett pedagogiskt mer-
värde (Sorensen, 1999). Möjligheter till samlärande underlättas i form av ett gemensamt delat 
tänkande men ”distansen” innebär också ett verktyg för individuell intellektuell förstärkning. 

Nya kommunikationsmönster uppstår i webb-baserat lärande som skiljer sig från klassrumsbase-
rad undervisning. I huvudsak kännetecknas de av en maktförskjutning i form av ett ökat ”talut-
rymme” för studenter (Laurillard, 2002). Jämförande studier mellan ljudkonferens och asynkrona 
diskussionsforum visar en förändring i relationen inlägg mellan studenter och lärare från 1:3 till 
1:2. Studier inom Open University visar också på en genomsnittslängd på studerandeinlägg på 
200 ord vilket enligt Laurillard (2002) motsvarar en minuts oavbrutet tal. 
 

Motivationsaspekter 
Distansutbildning innebär nya möjligheter och svårigheter utifrån motivationsbegreppet. Gles-
bygdsverket (2004) visar i sin rapport att formen distans för många är den avgörande faktorn för 
studenter som annars inte skulle söka lärarprogrammet. Distansformen kan alltså vara en efter-
längtad möjlighet att äntligen få tillgång till en kompetens eller en karriärmöjlighet som annars 
inte är praktiskt möjlig. Detta ger små ämnen och unika kompetenser ökade möjligheter att er-
hålla studenter. Å andra sidan kan formen i sig innebära isolation och sårbarhet. I min egen studie 
kring avhopp vid distansutbildning rankas erfarenhetsutbyte med andra studenter genomgående 
högre än stöd från handledare/lärare som betydelsefullt för att fullfölja distansutbildning (både 
studentutsagor och oberoende variansanalys) (Reneland, 2002). 
      I boken ”Theory and Practice of Distance Education” framför Holmberg (1995) aspekter på 
lärande och undervisning i distansutbildning med dess organisatoriska och administrativa ramar 
d.v.s. sättet på vilket den distansstuderande blir mött av organisatören av distansutbildning. Vad 
som måste anses vara en utveckling från äldre teoribildning kring distans/korrespondens utbild-
ning är just den betydelse som Holmberg tillskriver det sociala stödet för lärande och genomfö-
randet av distansutbildning.  
     Förståelse och känsla av samhörighet i studiesituationen befrämjar studenternas motivation 
och påverkar resultaten positivt menar Holmberg. Sådana känslor kan utvecklas i lärandeproces-
sen oberoende av fysiska möten. De frammanas menar Holmberg när: 
 
• studenten är engagerad i beslutsprocessen kring genomförandet av kursen 
• ny kunskap presenteras med tydlig, problemorienterad och med konversationslik struktur och 

därmed kan tillföras redan existerande insikter 
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• vänlig, icke-fysisk interaktion existerar mellan studenten - lärare - handledare och annan 
personal inom stödorganisationen  

• organisationen karaktäriseras av liberala system och administrativa processer 
 
Man måste som studieorganisatör, enligt Holmberg, hitta så flexibla former som möjligt för ge-
nomförandet av studierna så att individuella lösningar underlättas. Holmberg betonar alltså det 
mänskliga mötets betydelse för lärande. Nyckelfrågan kring distansutbildning blir då att identifi-
era denna betydelsefulla kärna för att skapa undervisningssituationer med möten trots distans. 
Avgörandet ligger så inte i formen utan i vad den erbjuder och utnyttjar. 
 
Motivation är inte en egenskap hos individen utan en följd av de erfarenheter man gjort och det 
bemötande man får (Jenner, 2004). Huruvida studenter lyckas med sin distansutbildning är där-
med inte en fråga om med hur stark motivation och vilja man går in i processen, utan även bero-
ende av vad man tillsammans kan åstadkomma. Viktigt för studenten är att kunna överblicka sina 
chanser att lyckas. Detta får konsekvenser för lärarrollen men även för utbildningsdesign. Många 
distanslärare är t.ex. medvetna om den roll som erfarenhetsutbyte och möjligheter att spegla sina 
tankar har för studenternas kunskapsutveckling. Det är dock inte ovanligt att möta uttalanden om 
att studenterna ”inte vill ha” eller ”inte använder” t.ex. diskussionsforum. Som Holmberg då på-
pekar ligger inte avgörandet i formen utan i vad den erbjuder i relation till hur vi väljer att ut-
nyttja den i kursuppläggningen. Perspektivseendet hos oss pedagoger är viktigt i det arbetet, vi 
kan inte utgå från vår egen erfarenhetshorisont utan måste skapa motiverande sammanhang för 
studenterna, placera in våra ämnen och frågeställningar i övergripande förklarande sammanhang 
och på så sätt bidra till studenternas motivationsbygge (Laurillard, 2002). 

Ett ökat intag till högre utbildning innebär att vi som utbildningsorganisatör kommer att möta en 
större variation av lärandestilar i form av kognitiva stilar och perceptuella preferenser. Detta 
ställer krav på såväl nya processer och bedömningsstrategier som varierade former för presenta-
tion och bearbetning av kursinnehåll. Den IKT-stödda miljön erbjuder här nya möjligheter. Stu-
dier av Laurillard (2002) visar att det är osannolikt att det finns utpräglade individuella lärstilar 
utan att dessa istället varierar med sammanhang, tidigare erfarenheter och innehåll. Hon väljer 
istället att möta denna variation genom att identifiera studenters förförståelse och missuppfatt-
ningar för att bemöta dessa tidigt i utbildningen. Endast så kan högt ställda förväntningar på nät-
baserat lärande infrias menar hon.  
 

Kontext 
Nätbaserade lärandesituationer är starkt avkontextualiserade i jämförelse med campusutbildning. 
Det fysiska mötet regleras och uppdateras allt eftersom det framskrider (i sin bästa form bör kan-
ske tilläggas). Motivation och skapande i en dynamisk process där alla aktörer läser av situatio-
nen och varandra. innan, under och efter sammankomster. Att förlägga utbildning till nätet inne-
bär att vi berövar våra studenter många av de subtila kontextuella ledtrådar de behöver för att för 
sig själva skapa meningsfullhet och en känsla av tillhörighet (Laurillard, 2002; Sorensen & Fjuk , 
1997; Wenger, 1998). Dessa sammanhang måste byggas upp med för miljöerna och studieformen 
lämpliga uttryckssätt, kommunikationsformer och navigationsstöd. Ett ökat intag och en satsning 
på andra målgrupper än tidigare för högskolestudier ökar sannolikheten att studenter inte till fullo 
har utvecklat den förförståelse vi anser nödvändig. Dessa ”nya grupper” återfinns oftare som 
målgrupper för distans och nätbaserat lärande. Det är därför av största vikt för undervisande lä-
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rare som undervisar vid högskola och universitet att inte bara se målen mot vilka de skall hjälpa 
studenterna men också var de befinner sig när de börjar en kurs. Som Laurillard uttrycker det i 
introduktionen till sin bok ”Rethinking university teaching, 2002: ”The students in my lecture 
could only choose to concentrate hard, they could not choose to understand. It is the teacher’s 
responsibility to create the conditions in which understanding is possible, and the students re-
sponsibility to take advantage of that” (sid 1). 
 
Den kunskap studenter bär med sig in i en kurs kommer med all sannolikhet att påverka hur de 
hanterar ny information och kunskap de möter. Vi bygger mycket av våra utbildningar på en fö-
reställning kring vad studenter redan behärskar, ett farligt antagande som Laurillard uttrycker det 
(ibid). Den avkontextualisering som distansutbildningen medför ställer därför krav både utifrån 
en förståelse- men också en motivationsaspekt, på en ständig koppling till studenters tidigare 
kunskaper och erfarenheter och en inplacering av aktuellt undervisningsinnehåll i större samman-
hang. Professionsutbildningar och kompetensutveckling på distans har genomgående lägre av-
hoppsfrekvenser (Larsson, 2004). Förmodligen hänger detta samman med att kopplingen till tyd-
ligt yrkesutövande tillhandahåller en kontext och därmed den nödvändiga motivation och hjälp de 
behöver i utvecklandet av mening och förståelse till skillnad från de villkor som råder inom fri-
stående kurser. 
 
Insikten i, och respekten för, nätbaserat lärande eller distansutbildning som ett eget kompetens-
område är en viktig förutsättning för en utbildningsorganisations kvalitetssäkringsarbete. Detta 
utvecklingsarbete syftar till att öka lärares beredskap genom reflekterad och effektiv användning 
av ny teknologi och nya arenor i mötet med studenter kring högskolans uppdrag. 
 

 

Metod 
Det centrala materialet i utvärderingen utgörs av intervjuer av undervisande lärare vid de båda 
programmen. Till detta kommer informella samtal med nyckelpersoner runt programmen samt 
studier av styr- och visionsdokument. En inledande kontakt med lärarna togs via en elektronisk 
enkät som gav mig ett underlag för tematisering av intervjuerna och inledande mejlkontakter. Ett 
par av frågeställningarna i enkäten kommenteras och redovisas som bilagor. Gruppen av 24 re-
spondenter är i huvudsak synonym med de som deltog i intervjuerna men erbjudandet att delta 
gick ut som en öppen förfrågan till de som omfattas av programmen.  
 
Betoningen på det interna utvecklingsarbetet i denna utvärdering gjorde att jag valde att göra 
gruppintervjuer med lärarna. På så sätt skulle samtalen kunna utgöra tillfälle till erfarenhetsutbyte 
och reflektion. Begreppet samtal är nog det som bäst beskriver dessa intervjuer då de rymde ett 
ömsesidigt utbyte av åsikter och uppfattningar. Jag genomförde fyra stycken gruppsamtal som 
omfattande totalt 21 personer. En grupp var en blandgrupp med lärare vid de båda olika pro-
grammen. Inspelningar har gjorts av samtliga intervjuer utom en telefonintervju. Som icke-an-
ställd vid Högskolan Dalarna har jag för organiserandet av intervjuerna varit hänvisad till mina 
kontaktpersoner. Jag har försökt undvika problematiken med ”gate-keepers” som skulle kunna 
tänkas styra mig i linje med egna intressen genom att också själv närma mig Högskolan från 
andra håll och att inbjuda till enskilda intervjuer för de som önskat uttrycka avvikande uppfatt-
ningar. Dessa kompletterande samtal omfattar 10 personer, av vilka två tog kontakt med mig och 
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resterande 8 kontaktade jag. De representerade tillsammans lärare, ledning och IKT-pedagogiskt 
stöd. Totalt har alltså 31 röster hörts under arbetet. 
 
Tabell 1 Sammanfattning datainsamling 
Personal 
kategori 

-undervisande lä-
rare,  
-kurs- och program-
ansvariga 

prefekter ledningsrepresentant representanter för IKT-
stöd 

Metod -elektronisk enkät  
(intervjuunderlag) 
-gruppintervjuer 
-enskilda intervjuer 

-enskilda 
intervjuer 

-enskild intervju  
-visionsdokument 

-enskilda intervjuer 

När: dec 2004 – feb 
2005 

mars 
2005 

mars 2005 mars 2005 

 
Metoden för genomförandet av intervjuerna har varit halvstrukturerad (Kvale, 1997), d.v.s. jag 
har använt en intervjuguide med vissa ingångsteman men denna har som en följd av det utveck-
lingsinriktade utvärderingsarbetet kommit att förändras under arbetets gång.  
     Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant men intervjuerna med andra nyckelpersoner än under-
visande lärare skrev endast ut som meningskoncentrat. Intervjuerna bearbetades därefter i 3 steg 
(förutom utskriftsarbetet), inspirerat av Miles & Huberman, (1994) som innebär att man identifie-
rar tänkbara teman, prövar deras rimlighet, sätter samman, använder metaforer och räknar antal. 
Den omgivande kontexten måste tas extra hänsyn till i denna typ av analys och ljudfilerna har 
därför använts parallellt med textbearbetningen för att bekräfta sammanhanget. De upprepade 
besöken vid Högskolan samt det faktum att utvärderingen pågått under en längre tid bidrar till 
dess reliabilitet och validitet eftersom jag haft möjlighet att komma tillbaka till gjorda iakttagelser 
och pröva dem i nya och upprepade avseenden. Så analysfasens tre delar kom att omfatta: 

 
1 Utsagorna i samtliga intervjuer grovkategoriserades i utsagor kring: 

distansutbildning, pedagogiska konsekvenser, organisation, initieringsfasen 
samt identifierade konkreta problem. 

 
2 I fas två sammanfördes samtligas utsagor under ovan nämnda teman för att se 

vilka mönster som uppstod. Vissa korrigeringar av initialkategoriseringen gjor-
des i samband med detta. 

 
3 Den sista bearbetningen skedde i flera steg i samband med att dessa mönster 

kläddes i skrift för att ges tydlighet och adekvat kontext. 
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Resultat 
I detta kapitel redovisas och analyseras data i form av lärarnas egna utsagor. Jag har också tagit 
med ett par av enkätfrågorna. Slutsatserna presenteras utifrån olika identifierade teman med kor-
tare sammanfattningar. Avslutningsvis sammanfattas resultaten som svar på undersökningsfrå-
gorna. Som ett resultat av den utvecklingsinriktade ansatsen har samtalen med lärarna även lett 
mig in på nya områden. Resultatredovisningen börjar med attityder kring distansutbildning som 
även inkluderar uppfattningar om varför Högskolan Dalarna skall bedriva distansutbildning. Där-
efter följer utsagor kring organisatoriska aspekter och slutligen utsagor om pedagogiska konse-
kvenser av distansformen. De båda programmen förkortas fortsättningsvis SP, LP och IKT står 
för Informations och kommunikationsteknik. 
 

Attityder till distansformen 

…om lärarattityder 
Naturligtvis finner man alla varianter på skalan positiv – negativ till distansutbildning represente-
rat i ett möte med en såpass stor grupp representanter för verksamheten. Vad jag vill försöka göra 
här är att lyfta fram utsagor som antyder bakomliggande aspekter som kan vara värdefulla i ett 
utvecklingsarbete. Tidigt i mina kontakter med Högskolan väckte jag tanken om att se till att ut-
värderingen också omfattade de lärare som valt att stå utanför programmet för att lyfta fram deras 
argument och farhågor i resultatet. Det visade sig svårt att få kontakt med en grupp kritiska lä-
rare, enskilda samtal fungerade bättre i detta sammanhang. Inom sjuksköterskeprogrammet där 
alla undervisar i de former man valt för programmen finns kritiska röster representerade i grupp-
intervjuerna. Huruvida ett program generellt är mer positiv till distansformen än det andra är svårt 
att uttala sig om efter denna datainsamling. Däremot uttrycker man tydligare en positiv inställ-
ning till distansformen inom lärarprogrammet än inom sjuksköterskeprogrammet. Vanligast är att 
man stöttar sin inställning med pedagogiska argument eller rekryteringsargument. 
 

…om attitydernas förankring  
De representanter för sjuksköterskeprogrammet (SP) jag mött kommunicerar en försiktig positiv 
attityd till distansutbildning. Framförallt förankras attityden i argument kring teknikens tillförlit-
lighet.  
 

”Jag tycker nu att vi har en jättefin uppbackning nu mot hur det var i barndomen så att det 
känns alltså mycket tryggare idag att gå in och ha distansutbildning (SP)”. 
 

I jämförelse med lärarprogrammet (LP) finns det dock en starkare utbredd uppfattning om att 
”detta måste göras”. I lärarprogrammet finns en klarare uppdelning mellan entusiaster och nega-
tiva som dock börjar blandas upp med en allt större grupp av intresserade som av olika anled-
ningar närmar sig verksamheten. 
 
I sjuksköterskeprogrammet finns ett spann med attityder som varierar mellan  
”Det är kul att få vara med” – till ”Jag önskar att det inte fanns distans”, men majoriteten an-
vänder uttryck som ” Vi har funnit oss i situationen” och ”Jag tyckte att det var jätteläskigt i 
början, men det går”.  
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Av 14 personers uttryck för attityder (SP) kopplas 10 st direkt till teknikrelaterade och tillhörande 
administrativa fenomen.  
 

• ” Men det här med att spela in telebildföreläsning….det gillar jag inte, den kan visas i by-
stugan…Det handlar om vår personliga integritet” (SP) 

 
• ” Tekniken hindrar mig, metoden kan jag…Det kan jag inte bemöta, det finns ingen som 

har den erfarenheten” (SP) 
 
Två lärare använder studentperspektiv i en förklaring till sin egen försiktigt positiva inställning:  
 

• ”Jag förstår att det är ett väldigt bra alternativ som öppnar dörrar för andra som inte har 
ett alternativ”(SP).  

• ”En sak är väl att studenterna är så positiva. Dom slipper åka från hemorten. Dom är 
mest positiva till att de slipper resa”(SP) 

 
Två lärare inom sjuksköterskeprogrammet gör kopplingar till pedagogiska konsekvenser, och är 
då tveksamma till formen på grund av tekniken som ett hinder för yrkesutövning.  
 
Inom lärarprogrammet hittar vi också fundering kring yrkets karaktär, utbildningsformen och 
målgruppen.  
 

• ”Rent intuitivt, kan man överhuvudtaget bli lärare genom att sitta hemma vid en dator, är 
det möjligt, mötet med människor och utveckling, dessa tankar har försvunnit helt, ju mer 
jag såg tekniken, har följt det nära, varit med och sett delaktig sett och hört att det funge-
rar så jag är positiv” (LP) 

 
• ”Känner viss oro, vånda inför att kunna ha en kontinuerlig, sammanhängande kon-

takt”(LP) 
 
• ”Min egen farhåga den var och finns kvar lite, att läraryrket till sin karaktär så mycket 

bygger på social kompetens och förmåga till samspel, tillåter vi en stor del av våra lärar-
studenter att gå igenom en stor del av sin utbildning utan annan kontakt än via datorerna, 
ser lite fara med det” (LP). 

 
Inom lärarprogrammet lät man lärare välja aktivt huruvida man ville vara med i distanssatsningen 
eller inte. I realiteten blev det nog inte ett val för alla, teknikintresse och prefekters inställning 
påverkade valet. I de små ämnena upplevde vissa denna process som smärtsam, att t.ex. vara om-
given av motståndare till idéen. Begreppet akademisk mobbing dök upp vid någon intervju. Lä-
rarna refererar ofta i samtalen till de många diskussioner som föregick distanssatsningen. Dessa 
handlade bl.a. om hur avsaknaden av mänskliga möten skulle påverka lärandet. Det fanns tvek-
samheter huruvida distansvarianten skulle bli jämförbar med campusvarianten. Strategien att 
möta detta bland de som arbetade med programmets utformning blev framförallt att lärarpro-
grammet på distans skulle karaktäriseras av en gemenskap, vid ett eventuellt avhopp skulle man i 
vid Högskolan Dalarna lämna en gemenskap och inte en kurs. Rent metodiskt innebar det att man 
tog fasta på seminarietraditionen och det personliga mötet som skulle iscensättas med hjälp av 
Marratech, flerpartsvideomöten med möjlighet att dela dokument. Idag upplever man en föränd-
rad attityd bland kollegor som varit skeptiska och försiktiga men man ifrågasätter också ibland 
anledningen till förändringen. 
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• ”I diskussionerna i i ämnesgruppen blev det på en gång en uppdelning, mellan de som 
tyckte det var kul med datorer och inte. Det fanns en viss koppling till datorvana och en 
åldersgrej, mycket det tekniska. Jag tycker inte om datorer, vill inte vara inblandad me-
dans andra tyckte att det var intressant”. 

 
• ” Minns hur vi var tvungna att ta ställning som ämne (ämnesgruppen). Skulle vi haka på 

tåget eller inte och ämnesföreträdaren pläderade starkt för det. Fanns argument som: vi 
har inte råd att stå utanför, snarare än att det skulle utveckla ämnet, istället bevaka stu-
dentunderlaget och att få vara med på arenan, bör haka på,..” 

 
• ” Det blev egentligen inte någon alternativlösning utan operation övertalning. Då hand-

lade det endast om att vara föreläsande lärare. Inga seminarier men ändå en övertal-
ningsprocess att föreläsa inför kameror.” 

 
• ”Javisst det handlar om att man utifrån ekonomiska förtecken har beslutat ta med 

distansstudenter”. 
 

Lärarna vittnade också om förväntningar på nya målgrupper som katalysatorer för utveckling 
av både form och innehåll för programmet, förväntningar man i mycket tyckte hade infriats. 
 
• ”Finns överspillningseffekter, pedagogiska knep, korsbefruktning, jag kan se det” (LP) 
 
• ”Distansformen medfört ”Från produkt till process fokus”, positiv utveckling!” (LP) 

 
• ”En spontan tanke är att formen distans öppnar upp för nya möten” (LP) 

 
• ”…den roliga saken i det hela är att vi geografiskt kan vara var som helst” (LP) 

 
• ”En nyfikenhetsfaktor i målgruppen, vilka skulle vi kunna nå?”(LP) 

 
• ”Det är i allmänhet duktiga flickor från medelklassen som lärt sig de sociala koderna 

som vill bli lärare, och då kan det vara intressant att möta andra tycker jag” (LP) 
• ”Lockande med en annan målgrupp” (LP) 

 
• ”Förutsättningslöst med öppna ögon så här långt mest positivt överraskad. Vet ej om det 

är formen eller sammansättningen av studenter. Attraktionskraften låg i målgruppen, er-
farna, äldre” (LP) 

 
• ”…formen en del av argumentet” (LP) 

 
• ”Måste tillägga att distansformen, ger något tillbaka till campusformen” (LP) 

 
Endast 2 personer inom lärarprogrammet förankrar sin attityd i teknikargument: 
 

• ”Själv är jag inte intresserad av distansundervisning. Jag måste bli fyrkantig för att 
kunna hantera situationen. Då måste tekniken fungera. .. ointresserad, vill gärna kliva av 
personligen… jag tycker inte att det är särskilt kul, inte lockande att tala till en teve-
skärm…men jag hade nog sagt nej även om jag lockats med andra metoder” 

 
• ”Entusiastisk i tillförlitligheten till tekniken i början. Vissa kolleger har ett mer komplice-

rat förhållande till tekniken. Ingen skillnad från vardagen i övrigt i situationer där upp-
kopplingen inte fungerade. Jämför 2 studenter som kör i diket i snön. Skillnaden beror på 
olika förväntningar. Inte van att hantera samma problem men i nya klädnader” 

 

…om varför Högskolan ska erbjuda distansutbildning 
Till samtliga informanter, i gruppintervjuer såväl som enskilda intervjuer, ställdes frågan varför 
Högskolan valt att ha ett distansutbud. Regionalpolitiska argument utifrån rekryteringsproblema-
tiken framhölls från de som berörts av satsningar som ”Fler män i skolan” ”Fler kvinnor i tekni-
ken” och ”Insteget”. 
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Inom sjuksköterskeprogrammet var rekryteringsargumentet inte lika starkt och det höga 
söktrycket till programmet framhölls ofta. Däremot betraktades programmet som en service till 
kranskommuner.  
 

”-Varför skall vi ha sjuksköterskeprogrammet på distans när vi har så högt söktryck. Dom sö-
ker oavsett form, får då även närstudenter i distanskurserna. Kunde inte distanskursen vara 
distansstudenter så att alla studenter är i samma båt? ” 

 
Hos en grupp inom sjuksköterskeprogrammet fanns många funderingar och sammankopplingar 
av formen distans med förändrade mönster för hur människor lär och vill bygga sina kompeten-
ser. 
 

”- Jo men vi måste inse också se att lärandet är annorlunda.. 
- Hur då på annat sätt eller.. 
- Nej inte så, sättet att lära är annorlunda, man kombinerar med andra delar i livet. 
Inte så att man går utbildning och så är man färdig, det är en växelverkan hela tiden” 
- Men vi kanske skall fundera över att bedriva utbildning på halvfart, om man tittar på hur det 
ser ut i samhället…ekonomiska möjligheter, glesbygdsstudenterna, sjuksköterska ute i perife-
rien, specialistutbildning behövs, halvfart kanske, men då tar det längre tid…” 

 
Bland övriga informanter som representanter för ledning och support framförs rekryteringsargu-
mentet starkast tätt följt av argument kring högskolepedagogisk utveckling.  
 

• ”För mig är rekryteringen viktig…Distansformen har inte tappat lika många studenter 
som campusformen…vi kommer inte tillbaks till de stora campusbaserade utbildningarna 
som tidigare, det har man inte förstått.” 

 
• ” Potential i detta, en revolutionerade potential i att bryta upp invanda 

undervisningsmönster.” 
 

• ”Lärarprogrammet på distans fungerar som en utvecklingskraft för pedagogiken på hög-
skolan” 

 
• ”Distansutbildning ett av de viktigaste verktygen för att kunna bedriva en avancerad 

utbildning inom specialområdet ifrån Dalarna”. 
 
…om högskoleövergripande attityder 
Av tre synliga rörelser mot distans som distributionsform som jag redogör för i bakgrunden av 
denna rapport finns två utanför högskolans väggar. Rörelsen inom högskolan sker hos entusiaster 
och eldsjälar som via extra finansiering tillåtits verka. Ledningens intresse har dock startat senare 
och på institutionsnivå med olika omfattning. Externa medel har här erbjudit en rörelsefrihet och 
köpt tid men också bidragit till legitimitetsproblem. Människors mandat ligger i medlen men om-
fattar därmed inte nödvändigtvis de organisatoriska och administrativa satsningar som krävs för 
reformer. Distanssatsningen har blivit beroende av nyckelpersoner som inte har ”reformerande 
mandat” i sina tjänster utan entusiasm och utvecklingssträvan blir beroende av organisationens 
goda vilja och egna nätverk.  
 

Organisatoriska aspekter 
Tillsättningen av en ansvarig för distansformen vid varje program framstår som en lyckad sats-
ning. Majoriteten av lärarna känner sig trygga i formen idag. Sjuksköterskeprogrammet beskriver 
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även här oftare denna trygghet i termer av hur tekniken fungerar än vad verksamma vid lärarpro-
grammet gör: 
 

• ”Ikt har utvecklat reservplaner, om ett lärcentra trillar ut telebild, så streamas 
föreläsningarna samtidigt, då kan ni logga in på den här adressen och se förläsningen. 
Inspelade band behålls till dess Rune vet att alla var med…Så det känns ju ganska tryggt 
(SP)”. 

 
• ”Vi har stort stöd av teknikerna.  Han (läs Rune) finns alltid där. (SP) 

 
• ”Jag var så låst i det här bara att klara av att sitta i CD rom skivan, att klara tekniken 

(SP)” 
 

• ”Vi har verkligen stöd när det gäller Telebild, ständig beredskap, inspelning om någon 
trillar ur. Andra har inte den här supporten när man kommer utanför vår högskola. 
(SP)”. 

 
• ”Rune är min trygghet, jag behöver bara knalla in, är det något problem, behöver inte 

ens leta efter honom han är där, grejen är om han inte skulle finnas, det är där min far-
håga (SP)” 

 
• ”Försvinner Ulf faller det som ett korthus, nej vi har inga stöddokument, det är Ulf, han 

är vårt dokument..(LP)” 
 

…om IKT-stöd… 
Programmen valde att utnyttja resursen IKT på olika sätt. Inom sjuksköterskeprogrammet har 
stora grupper gjort att föreläsningsformen framstår som ej ifrågasatt. Telebild blev därmed ett 
naturligt alternativ och en utveckling av en äldre distansform med färre inslag av elektronisk 
kommunikation. IKT-pedagogiska resurser avdelades i första hand för att mötet med Telebildtek-
niken skulle gå smärtfritt vilket många vittnar om att det också gjorde tack vare stor uppslutning 
från IKT-stöd, distansansvarig och vaktmästeri. Inom Lärarprogrammet fanns tydliga tankar inför 
starten. Karaktären på det mänskliga mötet blev utgångspunkten innan någon teknik valdes. Mö-
tet skulle präglas av gemenskap och det var just en sådan gemenskap man skulle lämna om man 
valde att hoppa av lärarprogrammet. IKT-pedagogisk verkstad fick spela rollen av bollplank i 
valet av den för tillfället bästa tekniska lösningen. IKT pedagogiskt resurscentrum valde som 
strategisk väg att stötta personalen i alla teknikrelaterade frågor, förmodligen en bra strategi men 
inte utan sina offer. De uttrycker själva en besvikelse kring teknikfokuseringen och att man inte 
lyckats intressera lärare för t.ex. erfarenhetsutbyten med andra lärosäten som kunnat ha didak-
tiska förtecken istället  
 

• ”Ikt-pedagogisk verkstad var ett bollplank i form av att vi utmanade varandra” 
 

• ”Det finns en rimlighet i att göra lärarna trygga i denna teknikanvändning … 
en pragmatisk strategi. IKT killarna var oerhört angelägna att få det att fungera”. 

 
• ”Vi har ägnat oss åt brandkårsutryckningar och hands-on under de tre år som vi haft me-

del. För att visa att vi duger, in absurdum, det har ibland resulterat i konflikt med IT-en-
heten, trampade tår men när ingen annan gjorde det så ville vi gå vidare”. 

 
• ”Jag skulle vilja säga som så att IKT-labbet, tekniskt inriktade  inte borde få spela den 

dominerande roll de haft fortsättningsvis och styra pedagogiken, naturligtvis behöver de 
vara med men framförallt behövs de någon som funderar över detta ur en pedagogisk 
synvinkel”. 
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• ”Vår verksamhet bör gå in på det pedagogisk spåret vi har försummat den pedagogiska 
inriktningen. Den tekniska har varit vår huvudsakliga verksamhet”. 

 
• ”Det har varit tre eländiga år, på sätt att vi har bankat huvudet blodigt, inte skylla på di-

stans med det har varit motigt. Kört väldig hårt. Nästan varit väl högt pris att betala. Vi 
har lyckats identifiera de individer som vill arbeta med detta, som tyvärr inte fått den cre-
dit de förtjänar. Fått komma fram och göra ett väldigt bra jobb. Resonabel nivå på tekni-
ken, bör vara ett medel och inte ett mål …ett gäng grabbar det blev fel från början” 

 
 

…om ansvar och organisatorisk struktur 
De båda programmen förefaller att ha lyckats i det svåraste uppdraget att få utövarna med sig. För 
att kvarhålla andan efterfrågar lärarna att ledningen stakar ut vägen med tydliga budskap i form 
av organisation och administration för distansutbildning. 
 

• ”Det är viktigt att vi har fungerande strukturer så att vi kan tänka på väsentligheter och 
utveckling. Det är inte eldsjälarnas uppgift”. 

 
• ”Jag vet inte hur turerna gick när detta startades upp, har nämnderna varit inblandade? 

Är det kanske ett entreprenörskap som driver fram något och det är väl bra, med det be-
höver förankras och ges en organisation”. 

 
• ”Vi måste få en breddning, administrativt stöd, Ulf kan inte sitta med allt från antagning 

till pedagogiskt stöd till lärare”. 
 

• Nu har vi haft Dalacampus som ett IKT inslag i projektform det är det som drivit oss, men 
nu har jag hört att man inte vet om Dalacampus skall finnas kvar, omstruktureras, IKT är 
ett stort frågetecken nu, måste institutionerna delfinansiera IKT , då vet man inte…” 

 
• ”Vi vet väl att Dalacampus formellt står bakom detta men…det är klart att det kommer 

fram ibland i sådana här sammanhang att det är viktigt men syns det tror jag inte att vi 
gör, det kanske ligger någonting i den här gamla sentensen ”att verka men inte synas” 
(instämmande hummanden). 

 
Ledningens medverkan efterlyses genomgående. Det är min uppfattning är att prefekternas age-
rande inkluderas i ledningsbegreppet. Det bör tilläggas att förändringar i ledningsstruktur och 
ansvarsområden har skett de senaste månaderna. 
 

• ”Den här högskolan handlar mycket om entreprenörer, idealister som kämpar för en idé 
som poppar upp och så jobbar man i en platt organisation med det och den övre led-
ningen och nu pratar vi i egen sak, prefekt och så vidare de har ju inte en aning vad vi 
gör vi får ju inte egentligen inget stöd och okunskapen om det här är enorm…”. 

 
• ”Det finns inget policydokument alls, dialogen är obefintlig (alla instämmer)” 

 
• ”Det går många rykten, än så länge vet vi ingenting”  

 
• ”Nog har väl ledningen satsat på det här i och med att de är avlönande från led-

ningen…eller? 
 

• ”Ledningen? Den är osynlig, resursfråga kanske? Det vi ser som ledning för lärarutbild-
ningen distans,  det är Ulf,  spindeln i nätet, viktig, han är navet även för studenterna” 

 
• ”Jag förväntar mig att Ulf har en röst uppåt… han är Sickan, han har en plan”. 

 
• ”Jag tror att de kommunicerar med Laila Mattson…” 

 
• ”Vi har inte haft stöd uppifrån på ledningsnivå, ingen strategisk plan, gick bra i början, 

tack vare egen finansiering har vi klarat det på programnivå” 
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• ”Om ledningen ger signaler att det blir inga fler resurser det blir inget mer då kommer 

man dra den slutsatsen att det inte är önskvärt och då lägger vi ned det. Förutsättningen 
för att det skall drivas vidare är att det finns ett ekonomiskt stöd det skulle jag vilja 
säga”. 

 

…om olika förutsättningar 
Inom framförallt lärarprogrammet vittnar man om under hur olika förhållanden olika ämnen 
medverkar i distansprogrammet. I fallen där man undervisar i ämnen utanför sin organisatoriska 
tillhörighet hamnar lärare mellan stolar. Gemenskap och erfarenhetsutbyte kring distansformen 
blir då helt beroende av personliga kontakter. 
 

• ”Min ämnesansvarige har beklagat sig, seminarierna får inte kosta mer än andra former. 
Visst är det märkligt att vi arbetar under olika förhållanden under olika prefekter”. 

 
• ”Problematik när man kommer som anställd inom ett ämne men måste undervisa inom ett 

annat… frivilligheten försvinner… Inte tvinga någon… det är ett smartare sätt att jobba 
på” 

 
• ”Olika villkor inom programmen – beroende på vilka prefekter som har hoppat på tåget” 

 

…om erfarenhetsutbyte och former för kompetensutveckling 
Sammanfattningsvis finns en uppfattning hos ledning och IKT-pedagogiskt stöd om att kompe-
tensutveckling bör ske i en fast  utbildningsstruktur vars syfte är att avdramatisera tekniken, 
bygga på befintliga kunskaper i en laborerande form och utveckla nätverk och relationer med 
andra intresserade. Av detta startar nu en inledande högskolepedagogisk distanspedagogisk kurs. 
På ledningsnivå har man också bytt strategi från att ha arbetat med grupper av intresserade till att 
istället ha tillsatt en styrgrupp med prefekterna eftersom eldsjälarna som tidigare påpekats inte 
haft mandatet att få något att hända.  
 
De flesta lärare vittnar om att där inledningsvis fanns tillfällen till erfarenhetsutbyte men att dessa 
blivit färre, glest besökta eller runnit ut i sanden med tiden. De efterlyser dock forum för att dis-
kutera erfarenheter av tekniken eller distansfrågor, frågor kring gruppindelning och diskussions-
forum t.ex. Några nämner den nya plattformen ”Fronter” som en möjlig väg att dels tydligare se 
gemensamma nämnare men också som en möjlig miljö för det pedagogiska stöd som man efter-
lyser. Kompetensutveckling kring teknik har inte saknats och ofta kunnat avhjälpas med person-
lig hjälp eller utbildning. Ett par lärare (SP) väckte tanken att det faktum att de fått tekniskt stöd 
för att ”få ha det som de var vana vid” stått i vägen för den pedagogiska utvecklingen. Behovet av 
erfarenhetsutbyte verkar variera beroende på hur stort ämne man undervisar i och hur starkt 
kopplad man är till programmet. Små ämnen och ämnen som inte ingått i lärarprogrammets ”om-
världskurs” har svårare att se att man skulle ha gemensamma behov eller frågeställningar med 
andra ämnen eller program. Kvalitetskriterier kopplas i första hand till nivå på ämnesmässig 
kompetens. Små ämnen har nog med att hålla näsan över vattenytan och distanskurserna får för 
starkt ensamvargsprägel. 
 

• ”Vill höra hur gör man, vilka misstag har andra begått… få höra  vilken problematik som 
föreligger, vill helt enkelt höra lite hur de som kommit längre tänker…. Det vore givande 
som det gått till så har det bara lagts på en, det är någonting som man bara skall fixa” 

 
• ”Jag tror ingen har fått stöd i pedagogiska övervägningar” 



20 
 

 
• ”Inte tid, måste hålla huvudet över vatten” 

 
• ”Man skulle kunna ha gemensamma möten… det samarbetet som vi egentligen har haft 

har varit de som varit intresserade och i viss mån har vi tagit upp det på de stora ämnes-
konferenserna då vi delgivit kolleger lyckade och mindre lyckade grepp … det har vänt 
attityden och man är mer positiv idag…” 

 
• ”… en sak som jag tycker är viktig att ha med sig in i utvecklingen är att kunna avgränsa, 

eftersom arbetskulturen, hur vi tänker kring arbete riskerar att smeta ut sig överallt och 
här tror jag att man tidigt och omgående bör sätta in strategier för att hjälpa människor 
in i distansarbete. Mejlen står där alltid och väntar, telefonen tränger sig på, om man har 
otur och det finns en risk att människor går in med fel föreställningar, för lite kunskap om 
dess baksidor, erfarenhetsutbytet kan sätta normer definiera arbetets gränser. Skall det 
vara en utbildning i framkant, man skall göra så bra ifrån sig, det finns en fara med det. 
Känner ni igen er?” 

•  
 
Under samtalen väcktes tankar om att i större utsträckning kunna möta representanter för studen-
ternas verksamhetsförlagda del av utbildningen med samma teknik som studenterna själva får 
möta under sin utbildning. Idag sker handledarutbildning som traditionella möten.  
 

• ”IKT skulle kunna bli mötesplatser på skolorna, att komma ifrån en sen eftermiddag till-
sammans med studenterna. Diskutera frågor som  ’Varför lär ni oss vissa saker och sen 
gör ni något helt annat’. ’Vilket ämnesinnehåll behöver lärare?’” 

 
• ”Vi känner inte varandra här t.ex. (syftar på intervjun) formen har gjort att vi tagit kon-

takt med varandra. Fördelen är att man kan skapa diskussioner där man ser sin egen kurs 
i andra sammanhang”. 

 
• ”Javisst, studier av  nyexade campus kontra distans skulle jag vilja ta del av, hur möter 

man sitt ämne , sådana frågor skulle jag tycka vara intressant, komparativa studier, det 
är intressant att se hur de landar, kurserna, mycket att fundera kring och utveckla”. 

 

…om flexibilitetsbegreppet… 
Flexibilitet relaterat till distansutbildning nämns på sidan 37 i visionsdokumentet för Högskolan 
(Akademi och yrkesliv i partnerskap, 2005) och kopplar begreppet till nya sätt att integrera stu-
dier i människors liv. Vidare sägs att Högskolan skall öka sin andel sådana flexibla utbildnings-
former.  
 
Lärarna problematiserade i ett flertal intervjuer kring begreppet ”flexibilitet i tid och rum”. En 
vanlig uppfattning var att begreppet inte var definierat utan användes som ett försäljningsvärde 
som i sin tur skapar förväntningar hos studenterna, som i sin tur inte lägger in begreppet ”föränd-
ring ” i sin definition. Man ser alltså en paradox i att studenter i flexibla utbildningsformer är 
mindre flexibla än andra.  
 

• ”Vi kanske övervärderar de positiva sidorna att det tolkas lite fel av studenterna kanske 
att maximal flexibilitet i tid och rum - då uppfattar man det gärna som att då kan man 
jobba också som nästa steg blir slutsatsen blir att det går att jobba samtidigt och glöm-
mer vi då att tala om att kräver ett heltidsengagemang ja då blir det… ett kommunika-
tionsproblem samtidigt som vi gärna vill framhålla fördelarna med att studera på det här 
sättet så om inte nackdelar så finns det krav. Vi har kommit in som andra delkurs och för-
väntningar har formats redan bakåt att högst en dag per vecka är bunden tid  
-Ja det råkade vi också ut för….- 
-Ja usch vad jobbigt det var Panik på kursen. Jag slet mitt hår och tyckte att men ni kan 
väl anpassa er 
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• ”Flexibilitet är inte definierat, ett försäljningsvärde som ger utrymme för vissa förvänt-

ningar hos studenter, men rymmer inte förändringar, deras förståelse rymmer inte det..” 
 

• ”Otydlighet från vår sida, flexibilitet i vissa men inte andra avseenden…” 
 

• Trots detta många som jobbar på sidan om. Men den problematiken har vi med 
campusstudenter också men oavsett vad vi skriver i våra broschyrer så känns det lite som 
att göra distansstudier som något man klarar av med lite mindre tidsåtgång. 

 
• ”En erfarenhet jag har att dom här studenterna (distansstudenter) är mycket svårare, 

dom har mycket svårare att acceptera speciellt ändring av tider…” 
 
Samtliga av dessa utsagor ovan härstammar från lärarprogrammet trots att man samtidigt hävdar 
att man där har hanterat detta på ett bra sätt, att man i möten med studenterna informerar och 
upplyser studenterna om omfattningen av studierna och vilka krav det ställer på dem. 
  

”Då har vi varit oerhört tydliga i att prata om flexibilitet i termer av vad, i rum inte tid. Det 
skrämseln tror jag, hm inte rätt ord, får dem att inse att det här är heltidsstudier och att det 
går inte att göra med vänsterhanden samtidigt som någon annan aktivitet” 
 
 

Pedagogiska konsekvenser av distansformen 
Inom sjuksköterskeprogrammet har distansformen länge varit synonym med Telebild, mycket 
utav lärarnas fundering kretsar därför naturligt kring praktiska frågor och metodisk utveckling av 
formen. Ett visst ifrågasättande av det pedagogiska mervärdet av valda metoder börjar synas om 
man skrapar lite på ytan men det är tydligare bland kurs- och programansvariga där man ifråga-
sätter metodernas ibland oreflekterat självklara existensberättigande. Man ser också klara vinster 
med formen över hela linjen, att den bl.a. kan påverka IKT utvecklingen ute i praktiken. Samma 
diskussion om ett pedagogisk mervärde i IKT-användningen finns inom lärarprogrammet och 
kopplades till kritik av lärarstudenters datorkunskaper. 
 

…om att få kontakt…att se sina studenter.. 
Inom lärarprogrammet kan man se uttalanden kring hur styrkor i formen verkar i programmets 
syften. Man vittnar om att distansformen innebär en annan process i vilken svaga individer upp-
täcks fortare, det är svårare att vara anonym och glida med i distansformen eftersom man lär 
känna sina studenter bättre. Detta upplever man också resulterar i bättre kvalitet på handled-
ningen.  
 

• ”Jag har fått enormt bättre kännedom och kontakt med distansstudenterna än vad jag 
nånsin fått med campusstudenterna som dyker upp som en grå massa för ett betyg och lik-
som bara strömmar genom men just distansstudenterna, det tror jag bygger på den här 
förpliktelsen  och när jag är här svarar jag direkt och det skapar en förtrolig och förtro-
genhet kring att man inte är den här andrahandsstudenten” (LP) 

 
• ”Återkopplingen livsviktig, uppmärksammar deras aktivitet” 

 
• ”jag kan inte säga att jag har en klarare bild av campusgruppen,… ansikten,… personlig-

het. Det var en träff i pedagogiskt arbete, första vändan, då vi möttes runt sittande bort 
och sen följde dialekterna med in i chatsamtalet, värmländskan hörde (övergår till värm-
ländska) fast det bara stod, och sen möttes man igen och.. ja just jag, det var ju så” (LP)  
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• ”Ja när det gäller Marratech så det talade ordet, det väger oerhört tungt, vi sätter inte 
alltid på våra webbkameror heller, ursprungligen som en teknisk anpassning, så vi har 
inget att vila ögonen på (ljudkonferens) jag tycker då att det talade ordet får väldigt stor 
skärpa, liksom hela personen står och faller med i vilken utsträckning man kan hitta de 
där orden som uttrycker det man vill säga…” (LP) 

 
• ”Även om jag kan hålla med om att det kan bli en chimär så ibland händer det faktiskt 

och det är inte så bagatellartat som det verkar… de små utropen på mejlen ”Vilken in-
tressant läsning det har varit att ha läst era arbeten” det är också uttryck för en 
kultur alltså, ’Jag har verkligen njutit att få ta del av vad ni skrivit’, ’Nu ser jag fram 
emot era arbeten, här kommer mitt’… det är småsaker, men det betyder ju nåt, det tror 
jag”. (LP) 
 

• ” Jag tror att studenterna är mer lyhörda att ta del av andra av det skälet att de sitter på 
sin kammare”. (LP) 

 
• ”… distansstudenterna är mer öppna för att även inför seminariet ta del av andras tan-

kar” (LP) 
 

• ”En annan positiv del kan också vara att man blandar ihop ansikte och person, det har 
hänt och det är egentligen en fördel, då bedömer man på schysstare grunder, man bortser 
från andra faktorer som kan vara styrande” (LP). 

 
• ”Jag kan känna att jag eller vi inte utnyttjar detta tillfullo att låta studenterna spegla 

egna tankar i vad de andra skriver inför seminariet, det öppnar upp för helt andra möj-
ligheter än när man ramlar in på campus och undrar om man kommit till rätt lokal un-
gefär” (LP) 

 
• ”Fördjupning handlar för mig ofta om att se samband, sist inledde vi seminariet med ett 

seminarium där studenterna presenterade sina frågor och diskuterade vilken fråga de 
skulle gå in med i diskussionen innan jag klev in. När jag kommer dit har de gjort en pri-
oriteringsordning och då har vi ofta kunnat bocka av frågor, ja vi har faktiskt kommit till 
ett samtal där studenterna ser att vi berört allas frågor, där tycker jag att seminariefor-
men fungerar.” (LP) 

 
• ”Ja det talas om avskalade miljöer och sociala rum. Men när folk kommer till högskolan 

vad händer då? De går till en föreläsningssal, delar ut scheman, kurslitteratur, nu skall 
han där framme tala om vad vi skall veta. Jag skulle vilja fråga ”Vad gör ni här? Kolla 
vad folk gör här istället… ställa om, det kanske går att uppnå i en distansutbildning som 
inte har de nedärvda förväntningarna och rollerna..”(LP) 

 

…om det sociala rummets betydelse 
Medvetenheten om det sociala rummets betydelse för kunskapsutveckling utrycks av båda pro-
grammen och det kopplas hårt till seminarietraditionen (se även ovan). 
 
Inom sjuksköterskeprogrammet uttrycktes en enhetligare uppfattning kring gruppens fostrande 
och kunskapsutvecklande möjligheter och det diskuterades om man inte kunde ställa tydligare 
krav inför rekrytering av studenter på att de också måste finna sig i att samarbeta och dela med 
sig under utbildningen. Inom lärarprogrammet var dessa diskussioner tydligare bland de som 
arbetat inom omvärldskursen än de som enbart undervisat i ämneskurser. Inom lärarutbildningen 
var kopplingen stark till studenternas individuella kunskapsutveckling, hur gruppen kunde bidra 
med bränsle. Sjuksköterskeprogrammet hade en stark utgångspunkt i professionens karaktär.  
 

• ”Sen tänker jag på att vi skall utveckla en yrkesroll (kopplar till tidigare inlägg om att en del vill 
sitta på sin kammare och det vill man klart signalera från utbildningens sida att det inte är ok) att man 
måste få träna sitt förhållningssätt till andra eftersom det ingår i yrkesrollen att arbeta 
med i sin utbildning, titta på de övergripande målen och det tycker jag är svårt att ut-
veckla om man inte samarbetar med andra.” (SP) 
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• ”Grupperna är svåra att förändra men med Marratech kan man förändra grupperna, bra 

att kunna träffas fysiskt men Marratech gör gruppbyte möjlig och därmed ett rollbyte så 
de slipper fastna i en roll i en hel utbildning, då är det en fördel att kunna byta (med Mar-
ratech).”(SP). 

 
• ”Diskussionen är viktigast, genererar ny kunskap, finns ingenting som befäster ny kun-

skap så mycket som när man försöker förklara för andra, både för dom som är svaga och 
de som har svårt att få tag på det vi har tagit upp är det nyttigt  med diskussioner men 
även för dom som skull klara sig själva, vi tror att det är till nytta för dom. I förklarings-
processen bli dom ännu starkare. (andra instämmer).”(SP) 

 
• ”studenterna går tillbaks till ett tidigare inlägg, det har blivit en del av formen, ”det där 

jag sa i 8:44” hela tiden rullar bandet tillbaka och titta och upptäcker att resonemanget 
inte höll eller behöver förtydligas eller man kan faktiskt ställa frågor på det sättet genom 
att gå tillbaks till den exakta formuleringen och bygga vidare på den, det finns ju med 
som en medvetenhet i samtalet, det jag säger nu kan någon granskas och det bygger man 
in i början och det tycker jag är väldigt spännande jämförelsevis med ett samtal och 
också det här som nu i fredags när en student inte kan vara med, jag kommer att kopiera 
chatten och skicka det till studenten, det är alla medvetna om inklusive jag själv som se-
minarieledare, det tillför något, bra eller dåligt…(LP) 

 
 
• ”Man kan styra med gruppuppgifter, syftet kan vara att få igång ett gruppsamarbete. 

-Inte bara kan, man måste styra.” 
 

• ”Visst jag har kurser i seminarieform, men jag vet att de (studenterna) vill ha föreläs-
ningar, kan tycka att det är relevant med några föreläsningar på en kurs. Seminariefor-
men är ju utmärkt men det handlar om resurser. Visst det finns många sätt visst är det 
så..” (LP) 

 
• ”När jag inte är entusiastisk så blir det inte bra. Det är bärande. Men jag måste också 

tillstå att ibland bildas det cluster mellan seminarietillfällena. Har uppmuntrat det efter-
som det kanske är så att man lär sig mer där…” (LP) 

 
• ”Teman kräver samtal. Man kan inte komma så långt på sin kammare. Det säger sig själv 

att man måste ha den här kommunikationen med andra för att kunskap skall utvecklas”. 
(LP) 

 
• ”Det finns faktiskt ett diskussionsforum men tyvärr för min del så har de inte använt det 

inom mitt s.k. flummighetsämne.” (SP)  
 

 

… om tekniken och formen som ett hinder… 
Båda utbildningarna framhåller ofta det fysiska mötets stora betydelse och att man haft farhågor 
kring hur man skulle kunna ersätta det. Från samtliga som använder Telebildtekniken framkom-
mer kritik. Det finns en kluvenhet kring att ha närvarande auditorium och deltagare via Telebild. 
Samtidigt som man tycker att det är bra med närvarande studenter som ger återkoppling och 
känsla av närvaro så uttrycker lärcentragrupperna att de känner sig som andra klassens studenter 
eftersom de bl.a. har svårt att delta i diskussioner och svårt att se anteckningar och bilder.  
Brister i handhavande av tekniken gör att avståndet till lärcentra blir stort och respons i form av 
kroppsspråk och ansiktsuttryck inte går att tolka samtidigt som oengagemang i bilden från lär-
centra påverkar motivation och stämning hos campusgruppen. Den traditionella formen av före-
läsning med bildstöd i form av overhead eller bildkanon blir svår att nå fram med i Telebild men 
blir trots detta ofta tongivande. 
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• ”Jag vill gärna ställa frågor, provokativa frågor och då måste jag upprepa det och då 
blir det jobbigt så till slut frågar de inte. (instämmande mummel) Dom frågar inte, det 
blir en annorlunda metod, metoden försämras.”(SP). 

 
• ”Kanske rudimentärt men synkroniseringen i föreläsningstillfället och bildmässigheten…i 

denna lilla ruta och skall man nå fram måste man sitta och förbereda och skriva stordia 
med jättestor text och det skulle bli enorma mängder bilder. Det blir problem de säger att 
de inte såg dina anteckningar trots att jag dragit upp dem jättemycket.” (LP) 

 
• ”Jag har ett brett register av metoder men här blev det så fokuserat på tekniken att meto-

den försvann.” (SP) 
 
När det gäller Marratech har de inledande tekniska problemen i stort sett försvunnit och idag är i 
huvudsak samtliga användare positiva till teknikens roll. I lärarprogrammet har Marratech en 
stark roll tillsammans med chatt forum.  
 

…om en ev. distanspedagogisk kompetens… 
Lärarna ger uttryck för att man ser olika på distansutbildningsområdet från prefekthåll. Där finns 
både uppfattningen att kompetens inom nätbaserat lärande är något man tillägnar sig och sedan 
endast behöver teknisk support för men också uppfattningen att det är en kompetens som i stort 
sett saknas vid Högskolan. Idag finns den inte där man förväntar sig att finna den men var en 
eventuell sådan kompetens borde ha sin organisatoriska hemvist framstår inte som självklart. 
Pedagogikämnet t.ex. framställs både som icke-närvarande i diskussionen och ointresserat.  
 

• ”Problemet i organisationen att man tror att i distansstöd bara behövs i början... sen kan 
lärarna det här”. 

 
• ”Svagheter ligger i att vår enhet saknar legitimitet… ser oss som en förlängning av IT-en-

heten med ett annat namn… 
 

• ”Styrkan nu är att vi finns högre i hierarkin fast folk inte är så positiva till den nya enhe-
ten” 

 
• ”Problemet finns fortfarande på mellanchefsnivå, er enhet behövs snart inte längre, di-

stans är en statisk kunskap och därför är vi snart fullärda”  
 

• ”Jag svävar på frågan, jag ser det som en didaktisk kompetens, ingen allmändidaktisk 
kompetens samlad. Finns en spricka i relationen mellan pedagogikämnet och såna filurer 
som jag”. 

 
• ”Pedagogerna ser man inte röken av, några är uppslukade av PUD, resten vet jag inte 

vad de gör”. 
 

• ”Pedagogerna provoceras inte av frågorna” 
 

…om gränssnitt… 
Uttalanden kring pedagogiska konsekvenser av kursdesign och gränssnitt är få. Endast i en grupp 
med representanter för sjuksköterskeprogrammet lyfte man frågan om hur de olika kursernas 
”cyberklassrum” såg ut och upplevdes av studenterna och om det inte skulle vara bättre att un-
dervisande lärare förflyttade sig till studentgruppen istället för att låta dem möta nya ”klassrum” 
ideligen på kurswebben. Även de som mött sina studenter via egenkonstruerade hemsidor kopp-
lade gränssnitt till gemenskap och känsla av sammanhang, nyckeln, hävdar man sitter i över-
blickbarhet. Lärarna efterlyser interaktivitet via webben. Som det är nu kan de lägga ut material 
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till studenterna som kan ta emot men där är det stopp. En liten grupp IKT-vana lärare har lagt in 
sina studenter i MSN Messenger (snabbmeddelanden) och kan där kan de snabbt bara manifestera 
närvaro genom att heja (uppmärksamma varandra) eller slänga iväg en snabb fråga och därefter 
lämna varandra. 
 
 

• ”Det är lättare med campusstudenternas grupptillhörighet, här mer utelämnad. Kan inte 
säga att jag tänker på det annat än om det kommer signaler. Känns som om det fordras 
en högre motivation av dessa studenter. Jag har inte tänkt att det kan påverkas av de-
sign” (LP) 

 
 

Sammanfattning resultat 
Utgångspunkterna för fortsatt utveckling av distansutbildningsverksamheten vid Högskolan Da-
larna förefaller goda mycket goda. Flera strategiska satsningar i implementeringsfasen framstår 
som lyckosamma. Styrkan ligger i erfarenheterna hos utförandegruppen som idag har en relativt 
god IKT-kompetens och kan börja lyfta blicken från den egna undervisningssituationen för att 
utveckla ett språk och en analysram för fördjupad förståelse av kompetensområdet di-
stans/nätbaserat lärande. En kritisk faktor kan komma att bli kompetensområdets legitimisering i 
form av organisatoriskt och administrativt stöd och gemensamma högskoleövergripande formule-
ringar.  
 
Fortsättningsvis sammanfattas resultaten som svar på ingångsfrågorna och avslutas med vad som 
för mig framstår som angelägna utvecklingsriktningar.  

Lärarens roll i distansutbildning 
Lärarrollen beskrivs av de flesta som mer tidskrävande än campuslärarrollen eftersom man byg-
ger relationer med individer istället för grupper. Å andra sidan vittnar man om de stora fördelar 
som den ”satsade” tiden medför i form av att man bättre lär känna sina studenter. Distanslärar-
rollen kräver fler kompetenser. Mitt intryck är att vissa lärare förlorar lite av sin säkerhet i rela-
tion till tekniken. De kräver både livrem och hängslen för situationer de skulle reda ut med glans 
och stor erfarenhet i campuskurserna. För visst händer det även där att studenter inte kommer 
fram, lärarens bil går sönder, sjuka barn eller kopieringsmaskiner som går sönder. Intoleransen 
och osäkerheten är dock mycket större i distansutbildningen varför man inte ser alternativa möj-
ligheter på samma sätt.  

Kritiska faktorer för måluppfyllelse  
Lärarna själva anser att teknikens driftsäkerhet (Median 9 där 13 är max) är den mest kritiska 
faktorn för måluppfyllelse tätt följd av studentens motivation (M=8) och återkopplingens kvalitet 
(M=8). Webbenkätens resultat stöds i mycket av lärares uttalanden. Minst betydelse anser man att 
kopplingen till ett yrkesutövande har (M=5). Denna koppling och kontextualisering har dock i ett 
antal studier visat sig vara av stor betydelse för avhoppsfrekvensen. Här finns också en liten kon-
flikt mellan ett ämnestänkande och ett professionstänkande. Representanter för ämnesstudier ger 
uttryck för att lärarstudenter kanske är svårare att intressera för enskilda ämnen i utbildningen. 
Detta kan naturligtvis också vara ett  uttryck för läraryrkets komplexitet som gör studenterna 
mycket medvetna om allt deras utbildning förmodligen inte kommer att hinna beröra och därför 
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efterfrågar tydliga kopplingar till framtida yrkesutövning och alltså den kontextualisering som 
Laurillard, Sorensen och Wenger efterlyser.  
 
Distansutbildning som en komplex kontextuell verksamhet låter sig inte fångas i några enstaka 
parametrar. Ramfaktorer som i mitt möte med representanter för sjuksköterskeprogrammet och 
lärarprogrammet på distans förefaller betydelsefulla för utbildningsformens utveckling är bland 
annat: 
 
-lärares högskolepedagogisk kompetens 
-lärares IKT-kompetens  
-programkultur 
-ämnets karaktär, status och storlek i form av antal anställda 
-arenor för erfarenhetsutbyte 
-prefekternas inställning 
-attityd och möjlighet till kollegialt stöd 
-IKT-support 
 
En faktor som alltså påverkar alla dessa ramfaktorer är en övergripande fråga om distansutbild-
ningens legitimitet. I vilken utsträckning agerar Högskolan som om det finns ett speciellt kom-
petensområde kring distansutbildning och nätbaserat lärande och hur identifieras och implemen-
teras denna kompetens i verksamheten? Ingen maktstruktur eller verksamhet kan upprätthållas 
någon längre tid om den uppfattas som illegitim av stora delar av organisationens medlemmar. 
Min uppfattning är att problemet finns på alla nivåer men att det naturligtvis får olika konsekven-
ser 
 

Implementeringen av lärarnas bärande tankar 
Avhoppsfrekvens och motivation som beroende av förmågan att bygga sociala relationer sam-
manfaller med teorin om transaktionell distans och Jenners tankar om utbildningsklimatet som 
mer betydelsefull för den enskildes motivation än graden av motivation hos individen vid ingång 
i en utvecklingsprocess. Marratech (flerpartsvideokonferenser) blev så småningom lösningen att 
tidigt kunna genomföra samtidiga elektroniska seminarier för att snabbt bygga gemenskaper och 
knyta an till studenter. Enligt uppgift lämnades också tydliga budskap till lärarna att individuellt 
möta studenterna socialt utanför arbetsformerna. Det vore intressant att undersöka effekterna av 
dessa olika kommunikationsformer i båda programmen i syfte att hitta kombinationer av struktur 
och dialog som medför en känsla av närhet och gemenskap hos studenterna. Där vore det också 
bra att ta ett helhetsgrepp på formen som även inkluderar fler asynkrona kommunikationsformer 
(diskussionsforum, elektroniska anslagstavlor, bloggar, hantering av e-post). Det var inte en 
ovanligt att distansformen endast associerades till vad som skiljde den åt från campusformen. 
Asynkrona kommunikationsformer berördes därför inte av lärarna i så stor utsträckning eftersom 
de även förekom i campusundervisning. Att utveckla ett gemensamt språk kring vad som efter-
strävas i utbildningsdesign framstår som viktigt för att kunna utveckla formerna, lärares kompe-
tens och överbrygga positioneringar inom verksamheten. Annars riskerar vi att likvärdighet i ka-
raktär på en kommunikationsform får bli utslagsgivande för vad vi väljer som ersättning för en 
traditionell undervisningsform, och när det gäller karaktären på samtalet blir det ofta samtidighe-
ten (synkroniteten) som blir utslagsgivande istället för syftet som ibland kan vara den omedelbara 
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responsen men ibland också ha andra syften. Chatten blir då ett alternativ till samtal enligt reso-
nemanget nedan: 
 
”…chatten motsvarar samtalet. Man måste skriva och det ställer större krav på förmågan att 
formulera sig, visserligen blir det ett mer koncentrerat samtal. Svårt att ta tag i trådar som ut-
vecklas. Måste hålla sig till ämnet. Hur skulle man annars ersätta samtalet?” (LP) 
 
Nätbaserad undervisning är avskalad från kontextuella signaler som den campusförlagda under-
visningen är full av. Det rör allt ifrån möjligheter för studenter att förstå och tolka kursledningens 
intentioner, de olika aktörernas roller till ämnets sammanhang, sociala interaktionens möjligheter 
att utvecklas och känslan av vad jag befinner mig någonstans. Att innan kursstart närma sig stu-
denters förväntningar och tidigare erfarenheter i enlighet med Laurillard kunde jag inte se några 
exempel på. Däremot ger lärarna uttryck för svårigheten att hantera dessa små subtila kontextu-
ella signaler och skrivandet ses ibland som det enda verktyget. Strategin hos just denna lärare 
t.ex. blir att lägga in extra fysiska möten. 
 
”Det är vissa saker och ting som jag ser är på gång i kursen som jag inte kan fånga upp via mejl 
eller skriva en liten text som min personliga tid inte… jag har inte råd tidsmässigt…Jag tänker 
som så att de fysiska mötena skall vara till för att reda ut oklarheter ämnesmässiga oklarheter, ... 
finurligheter som man kan lyfta fram , som man behöver ha ett personligt möte med folk .. som 
man inte kan lyfta fram i vanlig nätundervisning och det tycker jag gör att dom här mötena ska-
par en större kontext genom att plocka fram några detaljer, gör att jag upplever ett mer samman-
svetsat gäng…” (LP). 
 
Lärare inom båda programmen har under samtalen betonat vikten av att ännu bättre knyta ihop 
utbildningen genom att bättre knyta till sig verksamhetsförlagda delar och släppa in dem i utbild-
ningsgemenskapen i större utsträckning. Bland annat genom att dela studieform med studenterna. 
 

Uppdragets potential 
Gruppen vittnar om många goda exempel när det gäller att utveckla relationer med studenterna 
och att förutsättningar finns att både komma närmare deras kunskapsutveckling individuellt och i 
grupp jämfört med campusstudenter. Det är svårare som student att ”glida med” och problem och 
svagheter har goda utsikter att tidigt upptäckas. Utsagorna bekräftar Edströms resultat (2002). 
Baksidan på myntet innebär att studenterna är mindre flexibla på grund av många åtaganden och 
familjesituationer. Tid som tas i anspråk för att utveckla individuella relationer istället för en 
grupprelation ses som ett problem. Problem som kommit fram kring uppdragets utförande och 
kvalitativa aspekter på det, är inte på något sätt unika för distansformen utan rör samarbete mel-
lan examinator och basgruppsledare/handledare och transparensen i bedömningskriterier och pro-
gression i kurserna. Min uppfattning är dock att lärargrupperna vid båda programmen ser stora 
potentialer med formen och har en tilltro till att lösningar som överbrygger de negativa effekterna 
av avsaknaden av fysiska möten kommer att utvecklas.  
 
Som lärare, som utbildningsinstitution och kursansvarig måste insikten om dessa förändringar 
tillsammans med förändrade villkor för mänskliga möten – kommunikation och motivations-
aspekter utgöra viktiga utgångspunkter i kursdesign arbetet. Elektroniska utbildningsplattformar 
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är alla laddade med en människosyn och kunskapssyn samt idéer om lärarrollen. Redskapet är ett 
uttryck för och bär med sig värderingar och kunskapssyn från de kulturer där de uppstått och från 
sina skapare och är inte transparenta i vilka villkor för lärande som medieras via verktyget. Hög-
skolan står alltså inför ett arbete att ladda sin nya utbildningsplattform, studiehandledning, sociala 
forum och arbetssätt med signaler som bygger upp dessa lärandesammanhang och kommunicerar 
grundläggande värderingar, förväntningar och förekommer otydligheter.  
 

Personalens kompetens 
I den inledande webb enkäten bad jag lärarna att med egna ord beskriva sin IKT-kompetens efter-
som den har betydelse för hur de närmar sig distansutbildningsområdet. Högskolan Dalarna utgör 
här inget undantag. Lärarnas egna ord ger en bild av en relativt tekniktrygg grupp med en realis-
tisk bild av teknikens betydelse i sammanhanget (se bil. 2). Personalen har en relativt god nivå på 
sitt teknikkunnande överlag. Där finns också en nyfikenhet och mindre rädsla än när man gick in 
i satsningen för några år sedan. Kanske man skulle kunna säga att fokus varit något låst kring de 
två huvudsakliga metoderna för teknikstöd i form av Marratech och Telebild. Andra alternativ 
har uppenbarligen utvecklats av lärare själva t.ex. i form av MSN kontakter med studenter. Den 
didaktiska medvetenheten varierar stort och hur -frågorna dominerar. 
 

Punkter framstår som angelägna i utvecklingsarbetet 
Praxisgemenskaper är svåra att överblicka men ändå välbekanta för oss. De konstituerar sig ge-
nom sin integrerade roll i vår dagliga verksamhet (Wenger, 1998). Trots att vi tillhör många olika 
gemenskaper kan vi oftast placera in oss i relation till en central eller perifer roll för denna praxis, 
detta trots att den inte behöver vara officiell eller etiketterad. Vi har också relativt goda uppfatt-
ningar om vilka som tillhör gemenskapen och idéer om vad ett ”medlemskap” kräver. 
      Jag skall i min avslutande rekommendation uppehålla mig vid tre aspekter på distansutbild-
ningsgemenskapen vid Högskolan Dalarna, nämligen ”medlemskapet”, ”vidgandet av gemenska-
pen” och ”rörelsen från periferi till ett starkt centrum”.  

Medlemskapet 
Visst förefaller det vara så som lärarna själv vittnar om att teknikintresset och IKT-kunskaper 
spelande en avgörande roll för lärarna vid distansprogrammen huruvida de ville delta i satsningen 
eller vilket förhållningssätt de skulle inta till tekniken. De kritiska röster jag mött anförde ofta 
argument om det fysiska mötets betydelse för kunskapsutvecklingen och kvalitéer som inte skulle 
kunna uppnås i distansformen. Dessa kvalitéer förefaller dock svåra att uttrycka. Distans innebär 
ett avstånd och därmed en sårbarhet. Den uppfattningen är dock stark bland programmens alla 
lärare och skiljer sig alltså inte från den som uttrycks av de som idag arbetar inom distanspro-
grammen. Bristande resurser och tuffa arbetsvillkor för bl.a. forskare ligger synes också ligga 
bakom kritiken mot Högskolans distanssatsningar. Dessa kritiska röster visar sig vid närmare 
granskning bottna i en misstro eller rädsla kring nivån och kvalitén i högskolestudier i allmänhet 
där de ser distansutbildning som ytterligare en kvalitetssänkning. ”Mer och mer läggs på oss”, ”vi 
behöver resurserna för att bibehålla nivån på kärnan i vårt utbildningsutbud”. Resonemanget 
bottnar dock i en tveksam uppfattning om att vi i campusförlagd utbildning skulle ha identifierat 
kvalitéerna i det fysiska mötet och byggt upp våra traditionella utbildningar kring detta. Det är 
fortfarande en stor andel möten som ägnas kommunikation en till många, något som IKT-tekni-
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ken ofta är utvecklad för. En naturlig inkörsport till distansutbildning har för många lärosäten 
blivit Telebildtekniken som mest liknar en traditionell form så även för sjuksköterskeutbildningen 
vid Högskolan Dalarna. Ett liknande resonemang förs även inom lärarutbildningen där synkron 
kommunikation kommit att dominera, chatt och videokonferenser mellan fler användare där den 
traditionella seminarieformen eftersträvas. Medlemskapet har därmed kommit att kretsar kring 
kompetensen att hantera denna undervisningsteknik. Med tanke på vad lärarna problematiserar 
kring finns det anledning att sätta formen under lupp och utvärdera dess pedagogiska mervärde i 
relation till kostnader, arbetsinsatser och attityder hos personalen för att bättre kunna nyttja tekni-
ken i uppdragets tjänst och ”öppna upp medlemskapet” för de som har synpunkter eller känner 
sig obekväma i formen.  
 
 

Vidgandet av gemenskapen 
De båda programmens bakgrunder gör att de inte helt oväntat idag befinner sig i lite olika faser. I 
ett fortsatt utvecklingsarbete har lärarprogrammet ett arbete framför sig att vidga kretsen av lärare 
som undervisar, planerar för och tycker till kring distansprogrammet där sjuksköterskeprogram-
met istället skulle kunna bredda sitt arbetssätt. Metoden att göra detta skulle dock kunna ha sin 
gemensamma utgångspunkt i frågan varför- varför skall vi ägna oss åt distansutbildning och var-
för just på detta viset? 
 
Kraftfullare högskolepedagogiska åtgärder kommer med tiden att underlätta diskussioner om 
form och metod för undervisning i relation till Högskolan uppdrag. Idag har personalen varie-
rande förmåga att tänka kring hur den egna ämneskompetensen på olika sätt kan komma studen-
terna tillgodo, där föreläsning och seminarier inte sällan är enda alternativen. Formernas uttryck 
verkar också för ofta tas förgivna. I samtalen med läraren har fokus ofta förflyttats från den egna 
pedagogiska verksamheten till organisatoriska och tekniska aspekter på undervisningen. Det var 
tidigt ett uttalat mål från IKT-pedagogiskt centrum att överbygga människors rädsla och farhågor 
inför tekniken. Förmodligen en helt riktigt analys där man idag står på en bra grund för att närma 
sig uppdraget utifrån dess didaktiska frågeställningar. Så småningom kan man då möta tekniken i 
diskussioner kring vilka processer och aktiviteter man vill att studenterna skall möta i sin läran-
deprocess och på så sätt synliggörs att strävanden och ambitioner inte i större utsträckning skiljer 
sig åt bland personalen eller undervisningsformer.  
 
Vill vi t.ex. att studenterna skall uttrycka sin uppfattning och sin nuvarande kunskap? 
Då kan detta t.ex. göras genom: asynkrona diskussionsforum, bloggar, tankekartor, bilder och 
bildverktyg, paperskrivande, multimediepresentationer, chattar, videomöten… 
Vill vi att studenterna skall utforska andras kunskap? 
Ja då står t.ex. Internet, CD-rom skivor, film, litteratur, e-böcker, chatt-utfrågningar, asynkrona 
diskussioner och t.ex. virtuella världar till vårt förfogande 
Vill vi att studenterna skall jämföra olika perspektiv och ställa frågor? Vill vi att studenterna 
skall få pröva på under verklighetstrogna former? Vill vi att studenterna skall reflektera och 
analysera? Eller behöver vi verktyg för kommunikation, återkoppling och social samvaro? o.s.v. 
Jag har också förstått att språkgruppen vid Högskolan är stark och har vid sidan av programmen 
utvecklat distanskurser i språk. Det finns också ett intresse och pågående aktiviteter inom biolo-
giämnet och dessa initiativ borde också fångas upp. 
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Rörelsen från periferi till ett starkt centrum 
”Ny teknik introduceras ofta i ett spänningsfält av sakral förväntan och trulig misstänksamhet” 
(Ehn & Löfgren, 2004). Den kan också både förstärka och försvaga gamla hierarkier. Generellt 
tenderar högre hierarkier inom akademin att representeras av högre grad av teknikkonservatism 
(ibid). Tekniken har dock kommit för att stanna och utveckla vårt utbildningsområde förutsatt att 
den utgår från insikter i människors lärande (Laurillard 2002). Om vi ställer upp på den bilden 
kommer den att beröra samtlig personal inom Högskolan. Gränser mellan utbildningsformer sud-
das ut, både som resultat av kursutveckling men också som en krass anpassning efter nya ekono-
miska förutsättningar. En god idé kan då vara att starta ett högskoleövergripande arbete med att 
identifiera samtlig personals datorvana och kunskaper och tillhandahålla seminarier, hands-on 
eller webb-baserat stöd för att höja nivån tillräcklig för att den inte skall stå i vägen för ett fortsatt 
utvecklingsarbete. Det har t.ex. visat sig svårt att diskutera återkopplingsstrategier med lärare när 
kompetensen spänner mellan att inte kunna infoga kommentarer i word när  andra använder pro-
gramvaror som Screencorder eller videokonferenser för att diskutera studenternas arbeten. Brister 
i basfärdigheter i utförande leden fokuserar support och erfarenhetsutbyte kring basfärdigheter 
och står så i vägen för en pedagogisk diskussion. Bristande basfärdigheter högre upp i hierarki-
erna står i vägen för de strategiska besluten. En sådan satsning skulle också underlätta IT-avdel-
ningens inträde i ”gemenskapen”. 
 
Otydliga ekonomiska uppföljningssystem bäddar också för en misstänksamhet kring formen di-
stansutbildning och vad den får kosta. Nu planeras åtgärder för att verksamheten skall bli mer 
transparent – en nödvändighet för att kunna föra en diskussion om olika formers existens på lika 
villkor. En annan förutsättning för en diskussion om formers existens är en ökad dokumentation 
och medvetenhet om programmen. En ökad dokumentation som också lyfter fram verksamheten 
för fler än ”medlemmarna”. Då menar jag inte bara studier kring kvalitetssäkrings faktorer som 
genomströmnings jämförelser mellan campus och distans men studier som ger lärare nya verktyg 
för att betrakta och utveckla sin undervisning är värdefulla och kan med fördel genomföras av 
lärare själva som kompetensutveckling och kursutveckling men även av studenter på C- och D-
nivå. Det kräver också ett större intresse från bl.a. pedagogikämnet. Hur kan den transaktionella 
distansen minskas vid Högskolans utbildningar? Hur kan den minskas mellan Högskolan och den 
verksamhetsförlagda delen av programmen? Varierar den mellan olika digitala verktyg? Vilka 
lärandeprocesser utvecklas? Vilka typer av återkopplingsstrategier kan spåras? Hur upplever stu-
denter i distansformerna sin resa i jämförelse med campusvarianten? Resultat kan återföras ut-
bildningarna i form av strategier och analysinstrument för ökad beredskap och utvecklad hand-
ledningskompetens i digitala miljöer.  
       Genom att identifiera och formulera kvalitetskriterier för undervisningen vid distanspro-
grammen kan Högskolan förekomma kritik och ha svar på frågan varför eller varför inte man 
skall läsa distanskurser vid Högskolan Dalarna. På så sätt kan man också komma att leda den 
generella högskolepedagogiska utvecklingen i framåt. 
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Bilaga 1    Lärarnas egen beskrivning av sin IKT-kompetens 
 
Hur skulle du med egna ord kortfattat beskriva din IKT-kompetens? 

- Ökande  
- Till stora delar tillräcklig. Men ändå begränsad.  
- Relativt god. Jobbar utifrån mottot "learning by doing"  
- Insiktsfull nyfikenhet  

- Ganska bra, i många avseenden. Har i och för sig inte haft "grupper" via nätet, men det 
skulle vara en utmaning.  

- Får anpassa kurserna utifrån den kompetens vi lärare har  
- Jag hankar mig fram och lär mig med tiden  
- Låg, behöver mer utbildning  
- God  
- Relativt god  
- Hygglig  
- Ganska begränsad. Men man lär sig genom att delta i kurser av detta slag.  
- Mellangod, IT-stöd behövs för spetsfunktioner  
- Den är i ständig utveckling bl.a. med inspiration av kollegor och aktiviteter på IKT 

pedagogiskt centrum. Mycket finns kvar att lära sig och utveckla i det livslånga lä-
randet.  

- Ganska god! Nyfiken och orädd.  
- Stadigt växande, får en allt ökad rutin kring hur detta sätt att kommunicera och bedriva 
  undervisning fungerar  
- Jag ser mig inte som speciellt IKT-kompetent, utan som en allmänt kompetent lärare som 

klarar av att nyttja IKT i undervisningssammanhang.  
- Mycket bra  

- Jag trevar mig fram, men tycker att det är spännande att få vara med om detta efter alla år 
som lärare på det traditionella sättet  

- I detta läge konsoliderad kunskap, som fortsätter att utvecklas i undervisningen.  
- God  
- Dålig  
- Svag, trevande, under upplärning  
-  Strax över medelmåttig   
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