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The purpose of this essay is to show the opportunities and difficulties of teaching within 

distance education. I will show this from two different parts of the world. One being Sweden 

and the other Australia, both countries run a distance education program with similar reasons 

students whom travelling, some living hundreds of miles from any schools and some students 

with health and or social disadvantages. This study is based on the actual teacher’s accounts 

and experiences the opportunities and difficulties in teaching in distance. The main method of 

collecting this data has been through interviews with the teachers, a distance-school 

administrator and a researcher from Sweden. A survey was mailed to Australia which has 

been filled in and returned by an administrator/head teacher for distance education. The main 

research questions asked were: 

 

• What are teacher’s experiences in distance education? 

• What are the opportunities and difficulties by teaching in distance education? 

The interview conversations has been structured, generalised and reformulated in order to 

form a concrete set of teachers overall experiences. The literatures were support for many of 

the teacher’s thoughts and even things that compliment and add a broader picture of the 

subject and the results are discussed and weighed up against teacher’s own experiences. 

 The study reaches the conclusion of how the teachers express are of opportunities and 

difficulties in teaching the students in the best possible way, to stimulate learning by not only 

focus on teaching content but also on its learning environment.  

Keywords: distance education, e-learning, teachers experiences 
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 1. Inledning  

Möjligheter till att studera på distans med hjälp av informations och 

kommunikationsteknologi har funnits i ca 120 år. Över åren har även behovet av denna 

alternativa undervisningsmetod ökat och studier på distans har medfört att många människor 

har kunnat studera och samtidigt kunna bo kvar i sin hemkommun. Idag bygger även 

distansundervisningen på föreställningen om en aktiv och självkritisk elev, som har kontroll 

över sin inlärning (Skolverket 2008, s.3). Därför är det spännande att fråga sig hur villkoren 

för detta lärande egentligen ser ut från lärarens perspektiv. 

För en kort tid sedan var jag i Australien och upplevde de stora geografiska avstånden mellan 

städer och byar, vissa byar kunde vara enormt avlägsna och isolerade från yttervärlden. Av en 

slump lärde jag känna en elev som hade sitt hem i en isolerad by och fann det väldigt 

intressant att höra hur denna elev utbildades genom sattelitsändningar. Med detta som 

utgångspunkt har jag inför detta arbete intresserat mig för att undersöka hur 

distansundervisning fungerar med fokus på lärarperspektivet, dess upplevelser och 

erfarenheter från en distanskola i Sverige och Australien. 

 

1.1 Bakgrund 
Utbildning på distans har med tiden blivit mer populärt och användning av internet har ökat. 

Höghastighetsuppkopplingen har öppnat nya möjligheter till att bedriva utbildning på distans. 

På så sätt kan man lättare kommunicera; synkront1 person till person till exempel via chatt 

oberoende av bild men också asynkront2, i text eller genom; exempelvis ljud, bild och video.  

 

1.1.2 Distansundervisningens framväxt 
Distansutbildning är långt ifrån ett nytt fenomen i Sverige, 1898 startades 

korrespondensinstitutet Hermods i Malmö av Hans Svensson Hermod (1860-1920), och 1919 

startades Brevskolan som också var ett institut för distansutbildning. Syftet med dessa två 

                                                             
1 Synkront ljud, vid synkront sker kommunikationen i samma tid, till exempel det ljud som spelas in samtidigt 
med bilden vid en filminspelning, intervju med Eva R Fåhraeus 
2 Asynkront, vid asynkront sker kontakten i olika tid som vid e-post eller forumsystem, intervju med Eva R 
Fåhraeus 
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utbildningsinstitutioner var att öka folkbildningen och att ge större delar av befolkningen 

möjlighet att utbilda sig (Larsson 2004, s.21). 

 

Den ursprungliga intentionen med distansutbildningen var att nå så många som 

möjligt utan att behöva samla de studerande under en gemensam tid och i ett 

gemensamt rum. Studier på distans förverkligade för många människor att studera och 

samtidigt försörja sig och sin familj. Genom korrespondensstudier kunde många 

människor som av geografiska skäl inte hade möjlighet att ta sig till en skola eller stad 

tillgodoräkna sig utbildningen. 

 (Skolverket 2008, s.790). 

 

För många människor öppnar undervisningar på distans en utväg till att studera, då vissa 

studenter kan befinna sig utomlands på resa eller som några andra studenter som lever 

hundratals mil från skolan, till exempel i ett land som Australien. Andra elever med 

hälsosociala hinder får här också en väg till att studera. Distansundervisning ger därför elever 

och studenter en möjlighet att få en utbildning, oavsett var verksamheten är lokaliserad rent 

fysiskt.  

 

Idag läser tre gånger så många på distans jämfört med för tio år sedan. Distansundervisning 

innebär att klassrummet är öppet dygnet runt nära dig hemma eller på arbetet, all 

undervisning sker i den egna datorn där eleven befinner sig och studenterna har eget ansvar.  

Skolverket lyfter fram distansundervisningens framväxt och refererar att den har funnits 

organiserad i ca 110 år i Sverige och att metoden har tagit fart de senaste 10 åren (Skolverket 

2008, s.14).  

 

 

1.1.3 Vad innebär distansundervisning 
Enligt Skolverket (2006) är distansundervisning en interaktiv undervisningsmetod där elev 

och undervisande lärare är fysiskt åtskilda. Där är alltså läraren som arbetar på distans och 

skall vara fysiskt tillgänglig och följa elevens kunskapsutveckling. Detta innebär att 

distansläraren ska vara en lärare med goda kunskaper i distansundervisning med stöd av 

informations– och kommunikationsteknik. Den undervisande läraren kan kommunicera med 

eleverna med hjälp av ljud och bild, använda dokumentkamera och visa text skriven på tavlan 
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eller PC-skärmbilder. Övningsblad, texter, inlämningsuppgifter, och andra dokument kan 

överföras via fax eller e-post. 

 

Det framkommer många begrepp om vad distansundervisning är och innehållen varierar. 

Skolverket har valt i sin definition att utgå från Desmond Keegans definition från 1990 

(Desmond Keegan - Foundation of distance education 1990). Keegan är professor inom 

området. Han har till exempel grundat tidskriften Distance Education, byggt upp 

distansutbildningssystemet i Australien och under en lång tid varit ordförande i International 

Council for Open and Distance Education (ICDE):s forskningskommitté. 

 

Keegan karaktäriserar distansutbildning utifrån fem kännetecken: 

• Elever och lärare är skilda åt under merparten av studierna. 

• En utbildningsorganisatör ansvarar för planering av utbildningen, utvecklingen av 

läromedel och för stöd till eleverna. 

• Olika typer av medier (t.ex. trycksaker, ljudmedier, datorer och nät) utnyttjas för att 

överbrygga avståndet mellan elever och lärare och för att förmedla kursinnehåll. 

• Någon form av tvåvägskommunikation möjliggörs så att eleven kan initiera eller delta 

i dialoger. 

• Studiegrupper saknas under stora delar av studietiden så att studierna i huvudsak sker 

individuellt, men möjligheten finns att av såväl didaktiska som sociala skäl organisera 

möten. 

(Skolverket 2006, s.20). 

 

 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka möjligheter och svårigheter lärare upplever 

med distansundervisning med utgångspunkt från Sverige och Australien. 
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Frågeställningar 

- Hur upplever lärare undervisning på distans? 
- Vilka möjligheter och svårigheter medför distansundervisning för lärare? 
 

För att avgränsa examensarbetet har det valts att fokusera på lärarnas erfarenheter och 

upplevelser av distansundervisning. Detta medför dels att elev/studentperspektivet och 

organisationsperspektivet inte kommer att behandlas. Dels att IKT3-perspektivet inte 

fördjupas utan begränsas till en kort redovisning av en del tekniker och system en 

distansundervisande lärare kan använda sig av. 

 
 

 

2. Metod 
Uppsatsen använder både kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka vilka 

möjligheter och svårigheter lärare upplever med distansundervisning. Dels har intervjuer i 

Sverige genomförts med två distanslärare, en distanschefsadministratör och en forskare som 

är aktiv i ämnet distansundervisning. Dels har enkätundersökningar använts till distanslärare i 

Australien. 

 

 

2.1 Hermeneutisk ansats 
Den ansats jag tänker använda mig utav i examensarbetet är en tolkningsgrundad 

hermeneutisk ansats. Benämningen hermeneutik kommer av grekiskans hermeneuein, vilket 

betyder att tolka eller uttolka (Thomassen 2007, s.178). Den tar fasta på att det finns flera 

verkligheter, framförallt skall verkligheten tolkas och inte mätas. Mitt val av synsätt vill 

främja för en bättre förståelse för hur olika distanslärare upplever undervisning på avstånd, 

med elever som befinner sig i olika samhällen.  

 

 

 

                                                             
3 IKT, informations- och kommunikationsteknik, Nordiska tidsskriften 2003, Nr 03 
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2.2 Primär/Sekundärdata 
Insamling av data kommer att ske genom både primär – och sekundärdata. Primärdata är nya 

data som forskaren själv samlar in med olika metoder. Sekundärdata är först och främst 

forskningsdata, det vill säga data från undersökningar som andra har gjort (Larsen 2007, 

s.45). Primärdata kommer direkt från uppgiftslämnaren/respondenten under mina intervjuer 

och från enkätsvaren. Sekundärdata kommer jag att samla in från andra undersökningar 

såsom artiklar, litteratur och tidigare forskning. En standardiserad intervju kommer att 

användas, här kan personerna som intervjuas själva formulera sina svar (Larsen 2007, s.46). 

Intervjuerna är utformade med öppna frågor dels för att förhindra styrda Ja eller Nej svar och 

dels för att jag vill få så mycket information som möjligt. Intervjupersonernas svar 

antecknades för att få extra minnesstöd till analysen och alla intervjuer spelades in för att 

försäkra datans korrekthet. Undersökningen kommer således att använda både kvantitativ och 

kvalitativ metod för att samla in data, därefter kommer data att bearbetas kvalitativt.  

 

 

2.3 Intervjuer 
För att få mer kunskap kring distansundervisning intervjuades dels en aktiv forskare kring 

ämnet, dels en distanschef för distansundervisning i en skola i Stockholm. Intervjuer 

genomfördes också med två distanslärare för att komplettera och bredda enkätdata. Samtliga 

kontaktade intervjupersoner ställde upp. 

 

Svaren dokumenterades via anteckningar och ljudinspelningar från respondenterna och 

intervjuerna transkriberades ordagrant till en löpande text. Respondenterna har i förväg 

genom e-mail fått veta vilka områden intervjun kommer att beröra, detta för att minska oro 

över intervjun och bidra till att respondenterna kan göra sig bekant med och förbereda 

frågeområdena inför intervjutillfället. Larsen lyfter fram att en viss struktur gör det enklare att 

jämföra svaren men kan även leda till att man tappar information (Larsen 2007, s.84).  

 

Larsen lyfter upp intervju med intervjuformulär, vilket användes i min kvalitativa intervju 

och menar att denna variant av intervju utgör ett bra underlag för att besvara frågeställningen 

och de teman som ingår. Hon skriver också att fördelen med sådana här intervjuformulär är 

att man reducerar informationsmängden och att de blir lättare att efterarbeta (Larsen 2007, 

s.84). 
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2.4 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen har distribuerats med hjälp av distanschefen/läraren ifrån en 

distansskola i Australien, och centreras kring lärarens upplevelser och erfarenheter av vilka 

möjligheter och svårigheter som kan förekomma i distansundervisning.  Jag har valt att 

använda mig av brevenkäter för att samla in data, och den skickas som e-post. Nackdelen 

med brevenkäter kan vara att det kan vara svårt att få formulären i retur (Larsen 2007, s.47). 

Det är viktigt att trygga respondenternas anonymitet, vilket görs när en enkät används som ett 

instrument. Enkätfrågorna består enbart av öppna svarsfrågor då tanken är att respondenterna 

får svara fritt.  

 

En viktig fördel med öppna svar är att man får möjlighet att upptäcka okunskap och 

missförstånd. Man kan ofta ur svaret läsa ut om respondenten till exempel har förstått 

frågan. En annan viktig fördel är att man inte påverkar respondenten att ge bestämda 

svar, vilket är fallet när svarsalternativen är givna. 

(Larsen 2007, s.47). 

 

Det är dock viktigt att vara medveten om att det är möjligt att missa relevant information när 

man styr in intervjupersonerna på vissa områden, som det gjordes i denna enkätundersökning. 

 

Enkätundersökningen har två överordnade frågor och ett antal underställda frågor.  

Huvudfrågorna syftar till att ta reda på distanslärarnas upplevelse kring vilka möjligheter och 

svårigheter som erfars under distansundervisning. De övriga frågorna i enkäten handlar om 

hur distansundervisningen går till, vilka metoder lärarna använder, hur de kommunicerar med 

eleverna och hur undervisningsformen eller schemat för en kurs kan se ut. 

 

Negationer har försökts undvikas i enkätfrågorna, detta för att undvika svårtolkade frågor 

som skulle kunna vara svåra att besvara. Demografiska fakta på intervjupersonerna, såsom 

kön, ålder och civilstånd har inte frågats efter, eftersom jag anser att det inte är relevant för 

min enkätundersökning.  Enkätundersökningen skickades till tio lärare, men tyvärr svarade 

endast en person på enkäten. Det är svårt att veta orsaken till bortfallet. En förklaring kan 
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vara att dessa lärare är mycket tidspressade och av den anledningen har svårt att 

prioritera tiden det tar att svara på enkäten.  

 

 

2.5 Etiska överväganden 
I denna undersökning har respondenterna informerats om deras betydelse och vilken roll 

deras medverkan kommer att ha i studien, detta genom ett informationsbrev som skickades 

via e-post till uppgiftslämnarna innan undersökningen påbörjades.  

 

Den första kontakten togs genom ett telefonsamtal tillsammans med skolans administratör, 

där jag fick introducera mig själv genom att berätta vem jag är och vad mitt syfte med studien 

kommer att handla om. Materialet av empirin har försökts bearbetats konfidentiellt då det är 

forskarens skyldighet att skydda uppgiftslämnaren. 

 

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 
För att få en så hög validitet som möjligt har jag valt att undersöka endast det jag verkligen 

vill undersöka och inget annat. Validitet innebär att mäta det som är avsett, att forskaren löser 

sitt problem och besvarar sina frågor utifrån teori, metod och modell (Nyström 2007, s.1). 

Trots att alla kriterier inte uppfylls inom validiteten vill jag tro att genom att arbeta efter min 

metod och teori kommer det att resulteras i en godtagbar validitet. För att minska eventuella 

missuppfattningar har respondenterna efter intervjuerna fått ta del av resultatet skriftligen för 

att bedöma att den är riktig, vilket ökar tillförlitligheten i min uppsats. Thurén lyfter fram hur 

pålitlig undersökningsmetoden är då den påverkar resultatet (Thurén 2006, s.22). Reliabilitet 

visar kvalitet vid mätning. Då jag har intervjuat olika lärare, olika individers upplevelser, och 

det i två olika länder, kan det vara problematiskt att få samma resultat. Respondenternas svar 

bygger på deras erfarenheter och upplevelser. Den hermeneutiska ansatsen tar fasta på att det 

finns flera verkligheter, framförallt skall verkligheten tolkas och inte mätas. 
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3. Teori  
Här är avsikten att redogöra för teori och forskning och att klargöra för läsaren begreppet 

distansundervisning, vad det innebär och vilka teorier som finns bakom.  

 

3.1 Lev Vygotskij 
Lev Vygotskij (1896-1936) var en pedagogisk teoretiker och utvecklingspsykolog. Enligt 

Aréval är Vygotskijs tes att elevens lärande och handlingar drivs fram av barnen själva, och 

att utvecklingens motor måste sökas i barnets interaktion med den vuxna världen, i familjen 

och samhället i övrigt (Aréval 2009, s.19). Vygotskij skriver att genom språket utvecklar 

barnen ett medvetande om sig själv och sitt sätt att fungera, och att den naturliga drivkraften 

är barnets intresse för lärande. Vygotskij menar vidare att undervisningen måste orientera sig 

efter barnets utveckling (Vygotskij 1981, s.164). 

 

All inlärning sker genom att vi själva tolkar de intryck och upplevelser vi har av verkligheten, 

det vill säga inlärning är något som pågår inom oss själva. Vygotskij säger att "Sett ut 

vetenskaplig synvinkel kan man strängt taget inte uppfostra någon annan. Vi lär oss själva 

och är på detta sätt våra egna lärare…det är inte lärarna som ska undervisa eleverna, istället 

ska skolan organiseras så att eleverna kan uppfostra sig själva” (Socialisten 2001, nr.52). 

 

Läraren bör även skapa en bra social värld för eleven att befinna sig i och sedan se till att 

samspelet mellan elev och miljö fungerar. Vygotskij beskriver detta på följande sätt: 

”Om läraren är svag i den direkta inverkan på eleven, så är han allsmäktig i fråga om 

indirekt inflytande på eleven genom dennes sociala miljö. Den sociala miljön är en 

verklig hävstång i uppfostringsprocessen, och lärarens hela roll är att styra denna 

hävstång. Liksom en trädgårdsmästare vore tokig om han ville inverka på växternas 

växande genom att direkt rycka upp dem ur jorden med händerna, så skulle 

pedagogen komma i motsatsställning till uppfostrans natur, om han skulle anstränga 

sig att inverka direkt på barnet. Men trädgårdsmästaren inverkar på blommans 

växande genom att höja temperaturen, reglera fuktigheten, avlägsna växter intill, 

gallra och tillsätta jord och gödning. På samma sätt uppfostrar pedagogen barnet 

genom att förändra miljön” (Vygotskij 1999, s.21). 
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Den sociala miljön är en verklig hävstång i uppfostringsprocessen menar Vygotskij, det vill 

säga den sociala miljön påverkar barnet. I distansundervisningen ställs stora krav på 

pedagogiken där kommunikation sker mellan lärare och studenter med hjälp av tekniken 

därför är det ytterst viktigt att läraren visar ett engagemang som i sin tur påverkar 

studenterna. Motivationen i distansundervisning med IT-stöd skiljer sig inte från 

motivationen i den traditionella undervisningen. Enligt Johansson menar Dysthe (2003) att en 

dialog på nätet ger mer kraft än i ett klassrum och att det skrivna ordet ger tid för reflektion 

och menar att en distansering ger en annan dimension (Johansson 2006, s.10). 

 

.3.2  Tidigare forskning 

I samband med distansundervisning är det vanligt att skilja mellan fyra olika typer av distans. 

Eva Rydberg Fåhraeus (2002, s.79) menar att det finns olika former av distansundervisning 

och beskriver detta i fyra dimensioner: 

 

• Distans i rummet 

• Distans i tiden 

• Distans i dialogen 

• Distans i strukturen 

 

Distans i rummet innebär dels att det finns avstånd mellan läraren och eleven men denna 

distans kan delas upp ytterligare i sex undergrupper: 

 

- Eleverna sitter på olika platser och läraren ytterligare från en annan plats. 

- Två eller flera elever studerar tillsammans på en plats och läraren befinner sig på en 

annan ort. 

- Alla elever befinner sig på en plats och läraren befinner sig på annan plats.  

- Ett annat specialfall är när läraren tillsammans med några elever befinner sig på en 

plats, oftast utbildningsanordnarens ort, medan ett antal elever fortfarande befinner sig 

någon annanstans. 
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- Läraren har en assistent eller handledare lokalt på plats hos eleverna men själv 

befinner sig på en plats. (Värmdö Distans bedriver de som faller inom ramen för 

denna variant). 

- Den sista varianten av distans i rummet går ut på att samtliga elever har en lärare hos 

sig, men kollaborerar med elever på andra orter. 

 

Distans i tiden innebär att tidsdimensionen kan bidra till distansen mellan läraren och de 

studerande, det vill säga att distansundervisningen genomförs i samma tid (synkront) eller i 

olika tid (asynkront). Det är vanligt att skilja mellan synkron och asynkron kommunikation. 

Vid synkront sker kommunikationen i samma tid vilket är möjligt för läraren att ge snabba 

svar, vilket kan anses vara låg distans i tiden. Vid asynkront sker kontakten i olika tid som till 

exempel vid e-post, vilket innebär tidsfördröjning i responsen, detta kan anses vara en hög 

distans i tiden. Ytterligheten av denna variant av distans innebär att en studerande kan starta 

och avsluta studierna när som helst. Sätt att minska distansen vid asynkron kommunikation 

och göras mer synkron kan göras genom att läraren kommer överens med eleven om 

mötestider där båda parten är tillgänglig, till exempel via chatt en viss dag och en viss 

tidpunkt under en månads period. 

 

Distans i dialog och strukturen – Transaktionell distans och autonomi, när det gäller distans i 

dialogen respektive strukturen avses framför allt att många studenter och lärare upplever att 

mediet skapar en känsla av avskildhet, det vill säga distans, mellan deltagarna. Denna variant 

av distans kan förekomma på samma plats till exempel i ett klassrum där läraren och eleven 

befinner sig, alltså beroende på om eleven förväntas studera på egen hand och utan direkt 

lärarkontakt uppstår det en form av distans även där. Med transaktionell distans och autonomi 

betyder det att kursen är mindre strukturerad och dialogen begränsad och då krävs det en hög 

autonomi, det vill säga självständighet hos de studerande (Fåhraeus & Jonsson 2002, s.79-

85). 

 

Göran Larsson menar att för att få till stånd en kraftfull distansundervisning är det nödvändigt 

att överbrygga och förhålla sig till alla de fyra formerna av distans (Larsson 2004, s.17). 

Larsson menar att det är nödvändigt med alla fyra typer av distans då distansundervisning till 

största del bygger på skriftlig kommunikation, vilket innebär att våra icke-verbala 

kommunikationsmönster i det dagliga samtalet inte blir synliga på dataskärmen, till exempel 
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när vi ler, nickar instämmande eller skakar på huvudet för att visa vår sympati eller skepsis 

(Larsson 2004, s.17). 

 

Man talar idag om tredje generationens distansutbildning. I den definieras 

distansutbildning som en social aktivitet trots att deltagarna inte träffas fysiskt utan 

mötet sker med teknikens hjälp. Här använder man sig av den senaste tekniken i form 

av multimedia, datorer (för e-post, datorkonferens, databaser, ordbehandling, 

beräkning, simulering), bildtelefon, videokonferens, gemensamma arbetsytor, delade 

dokument, video och audio. Ibland kallas tredje generationens distansutbildning även 

on-line education, en definition som pekar på den framskjutna plats som 

datornätverken spelar i lärprocessen (Wännman Toresson 2002, s.31-32). 

 

Larsson lyfter fram att med hjälp av den nya informations- och kommunikationsteknologin 

anses det blivit lättare att lösa några av distansutbildningens grundläggande svårigheter. 

Oavsett geografiska eller tidsmässiga avstånd har dagens studenter som läser på distans med 

datorstöd exempelvis möjlighet att upprätta en nätbaserad gemenskap, en möjlighet som 

sällan eller aldrig fanns i det gamla utbildningssystemet (Larsson 2004, s. 24-25). 

 

(Se bilaga 4). 
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Larsson lyfter fram den nya tekniken – kollaborativt lärande och menar att den skapar 

möjligheter för studenter och lärare att kommunicera med varandra på ett enkelt sätt vilket i 

sin tur ger förutsättningar till att lära sig av varandras erfarenheter och tidigare kunskaper 

(Larsson 2004, s.25). 

 

Det finns även faktorer som påverkar det digitala gruppsamtalet vilket Döös & Fåhraeus 

lyfter fram i en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet (2006). De menar att den 

elektroniska dialogen kan bli bättre genom att deltagarna förbättrar sin dialogkompetens. 

 

Det finns en lång rad faktorer som påverkar hur ett gruppsamtal på nätet utvecklar sig 

och hur mycket det ger deltagarna. Uppgiftens art och formulering, ämnesval, 

gruppens storlek och sammansättning samt deltagarnas privata situation och 

inställning till uppgiften har betydelse för motivation och aktivitet. Det har betydelse 

för vad och hur mycket olika personer lär och låter sig påverkas. Av vikt är också hur 

själva dialogen förs och hur medvetna deltagarna är om vilken roll de själva spelar i 

denna dialog (Döös & Fåhraeus 2006, s.102). 

 

 

 

3.3 Dialog och struktur 
Som det lyftes fram ovan i tidigare forskning, innebär struktur och dialog som Fåhraeus 

skriver att det kan förekomma distans i mediet som kan skapa avskildhet mellan deltagarna. 

Michael G. Moore är en av pionjärerna inom distansutbildning och menar att strukturen 

uttrycker den flexibilitet som finns för utbildningens innehåll, undervisningsstrategier och 

utvärderingsmetoder, det vill säga den uttrycker i vilken grad delar i en utbildning kan 

anpassas eller svara upp på varje studerandes behov (Moore, 1997). 

 

Struktur används för att beskriva delar i en kursdesign, exempelvis presentation av 

information, illustrationer, arbetsuppgifter, projekt, tester etc. Strukturen innehåller 

även design av olika kontrollinstrument till hjälp för läraren som ska försäkra sig om 

att de studerande uppfyller mål, följer en viss sekvens och ett visst tidsschema etc. Det 

finns struktur av olika grad i alla utbildningar. Strukturen bestäms av 
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utbildningsfilosofin på institutionen, av läraren, av de studerandes akademiska nivå, 

kursinnehållets natur och kommunikationsmediet som används (Moore 1997, s.56). 

 

Den informativa dialogen i en undervisning handlar inte bara om ett integrerande utan den är 

även meningsfull, konstruktiv och värderad av alla deltagare. Enligt Björnberg menar Moore 

vidare att dialogens omfattning avgörs av en rad faktorer. Dessa är: 

 

• Utbildningsmässig filosofi hos individen/gruppen som utvecklat kursen. 

• Urval och utbildning av lärare 

• Personligheterna hos lärare och studenter (lärstilar) 

• Utbildningens subjekt, akademisk nivå och kursens innehåll (subject-matter) 

• Miljömässiga faktorer (medieringssätt) 

• Lärarens och studentens emotionella miljö. 

(Björnberg 2007, s.24). 

 

In programmes with little transactional distance learners receive directions and 

guidance regarding study through dialogue with an instructor in a programme that has 

relatively open structure, designed to support such individual interactions. In more 

distant programmes, where less or little dialogue is possible or permitted, the course 

materials are tightly structured to provide all the guidance and direction and advice 

that course designers can anticipate, but – without the possibility of the individual 

learner modifying this in dialogue with the teacher (Moore 1997, s.3). 

 

Med detta citat från Moore vill jag förstärka det Margareta Gisselberg skriver om i en 

antologi ”den skrivande läraren” (rapport 6:2002). I denna antologi beskriver Gisselberg den 

traditionella klassrumsundervisningen som sker i samspel mellan lärare och studenter genom 

att använda det talade språket. Gisselberg jämför detta med distansundervisningen där 

kommunikation sker i huvudsak i skriftlig form, vilket är viktigare och överlägsen talet, trots 

att skriften historiskt sett är en relativt sen företeelse och refererar till Vygotskij, L.S. (1978). 

Skriftligt språk skiljer sig från muntligt både vad gäller struktur och funktionssätt vilket gör 

att det fordras andra färdigheter för att uttrycka sig i skrift än i tal. Gisselberg menar att 

genom att skriva får man en struktur på sina tankar och ett avstånd till det man har skrivit då 

själva skrivandet skapar tankar och idéer (Gisselberg 2002, s.36). 
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4. Resultat 

Detta kapitel kommer att behandla undersökningsresultatet, vilket är som tidigare nämnts 

uppbyggt på intervjuer och en enkätundersökning. Intervjudelen är uppdelad och kommer att 

summeras av respondenternas erfarenheter ifrån samma verksamhet, intervjun med forskaren 

däremot kommer att presenteras enskilt och även där ges en kort presentation. Slutligen 

kommer resultatet från min enkätundersökning att presenteras ifrån en distanslärare i 

Australien. 

 

4.1 Intervjuer: 

4.1.1  Erfarenheter och upplevelser av distansundervisning 

Här kommer två pedagogers, (Pedagog P och Pedagog Å) erfarenheter och upplevelser kring 

vilka möjligheter och svårigheter de upplever med distansundervisning. Intervjusvaren 

kommer att sorteras in under respektive frågeställningar och sedan sammanfattas. För att 

resultaten ska bli mer tydliga och fokuserade har det valt att endast lyfta fram de intervjusvar 

som är väsentliga för denna undersökning. 

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever ni med distansundervisning? 

Pedagog P säger att möjligheten ligger i att man inte är ords- eller tidsberoende och att man 

kan befinna sig vart man vill som distanslärare. Det vill säga att undervisa på distans ger 

väldigt mycket frihet, vilket är en möjlighet till att arbeta fritt och obundet. Pedagog Å säger 

att det finns stora fördelar då man jobbar mer koncentrerat och sitter på arbetsplatsen i lugn 

och ro vilket är en möjlighet till att man kan tänka mer. 

 

Pedagog P säger att det finns många svårigheter och att de har försökt överkomma 

svårigheterna genom att införa ett så kallad mentorssystem, då de inte alltid träffar eleverna 

är detta mentorssystem bra vilket ger ett ansvar till att följa studieutvecklingen, berättar P. P 

menar även att de har infört ett så kallad kontaktpersonsystem för att undvika svårigheten och 
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detta är till för att kontaktpersonen ska kunna följa elevens utvecklingsprocess. Oftast är det 

en förälder eller en handledare på någon skola utomlands, de får till exempel en kopia på all 

korrespondens och alla uppgifter eleven har arbetat med. P menar att de även har utarbetat 

planer för hur den här kontaktpersonen ska handla. 

 

”För att undvika svårigheterna har vi även infört konferenser, det vill säga så kallade 

mentorskonferenser där vi lärare kommunicerar med eleverna över skype telefon via nätet. 

Detta är inte alltid tillräckligt och då får elever som befinner sig i Sverige istället komma till 

skolan och som lärare får vi se vilka möjligheter och vilka lösningar som kan hittas just för 

den eleven”. 

  

P säger att skrivandet blir väldigt intensivt och svårt när man inte får tag i eleven och när 

kontaktpersonen inte heller är nåbar. P fortsätter och säger att i det allra flesta fall så fungerar 

det bra och innesluter att distansundervisning är ett bra alternativ för dessa elever som kan ha 

uppenbara svårigheter. Till exempel kan det finnas elever som har allergier och som gör att 

de inte kan gå i den vanliga skolan. 

 

”Det allra svåraste med distansundervisning är att få en omotiverad elev, att kunna hjälpa en 

sådan elev med motivationen eller att nå en sådan elev är svårt. Svårigheten kan även vara att 

man sitter mycket vid datorn”, säger Pedagog Å.  

 

 Vad innebär det att vara lärare på distans och hur går undervisningen till? 

”Det är mycket skrivande i att vara en distanslärare. Läraren skriver en kurs och i grund som 

ett fundament har eleven en lärobok”, pedagog P berättar att detta är det bästa sättet för 

läraren och eleven att genomföra kursen, det vill säga med hjälp av läroboken. P säger att de 

arbetar problemlösningar och visar en lärobok ”Staden och Framtiden” och berättar att 

eleverna får en sidhänvisning och en kort sammanfattning av läroboken sedan är det elevens 

uppgift att ta itu med uppgiften. Till exempel kan en uppgiftsfråga vara ”beskriv och 

förklara”, detta är en fråga eller ett sätt att se om eleven verkligen har läst läroboken. P säger: 

”svarar man på den frågan så har man ju läst boken, men jag kan ju inte stanna där, då har jag 

även val av problemlösande uppgifter till exempel undersök 1930-50 års statsbyggnad och 

funktionalismen eller så kan man välja att undersöka ABC staden och då har man alltså en 
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annan problemlösning, som går ut på att till exempel visa i undersökningen närmare på 

feminismen i funktionalismen ideallogiska politiska program och lyfta fram arkitekturen”. 

”Utgångspunkten är att ge sig ut och undersöka funkismiljöerna och arkitekturen, men 

hänsyn tas till de elever som inte bor i ett sådant område som gör det möjligt att genomföra 

det hela. Då finns det andra alternativ, andra källor man kan ta hjälp av till exempel 

nationalencyklopedin eller stockholmskällan4”. P menar för denna typ av uppgift skall 

eleverna således ut och undersöka miljön med hjälp av läroboken och valda länkar, eleverna 

skall även kunna visa idéerna bakom de här funkismiljöerna.  

Pedagog P läser skolverkets mål och betygskriterier innan kursen formas och utförs och för 

den ovannämnda uppgiften hänvisar P till skolverkets mål och kriterier, där det står tydligt att 

eleven ska arbeta undersökande.  Detta går med hjälp av suveräna internet länkar som 

exempelvis ”stockholmskällan” eller arkitektur museet ge elever möjlighet till att lösa 

uppgiften även om eleverna inte bor eller kan nå ett funkis område kan de ta hjälp av internet. 

Pedagog P säger att detta är praktiskt sett hur de har tänkt sig elever att arbeta. 

Pedaog P säger att fördelen med att vara lärare på distans är att all planering måste vara klar 

innan läsåret börjar och fortsätter säga att fördelen vanliga lärare har är flexibiliteten i 

planeringen, vilket är svårt att ha som distanslärare. ”Flexibiliteten som vanliga lärare kan ha 

i klassrummet kan man tyvärr inte uppnå på samma sätt under en distansundervisning”.  

 Hur sker kommunikationen mellan lärare och elever? 

Pedagog Å säger att distansundervisning inte är på samma sätt som en vanlig undervisning, 

då det inte förekommer någon direkt kontakt med eleverna. Istället mailas mycket fram och 

tillbaka och de använder sig eventuellt av skype- röst, läraren kan också göra filmsnuttar så 

att eleverna ser läraren oftare via nätet. I framtiden vill de göra det tydligt och intressantare 

kurser, eftersom de inte har klassrumsmiljöer vill de berika kurserna. Pedagog Å berättar att 

eleverna får inlämningsuppgifter varannan vecka och att läraren då förväntas få svar inom 24 

h. Men Å säger att de även kommunicerar via röstbrev eller också direkt chatt, till exempel 

kring en uppgift som eleven inte förstår. 

 

                                                             
4 Stockholmskällan: www.stockholmskallan.se innehåller fotografier från det gamla Stockholm, ritningar på 
gamla hus, lästips och statistik om Stockholms historia. 
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4.1.2 Forskar Intervju 

Eva Rydberg Fåhraeus blev teknologie doktor inom data- och systemvetenskap vid KTH 

2003 och hennes avhandling handlar om lärande via nätet. Hon har forskat och undervisat 

inom detta område och i människa-datorinteraktion i 12 år. Våren 2008 utkom hennes bok 

Lär där du är – Handbok och webbplats för distansstuderande och andra som lär på nätet 

(Rydberg Fåhraeus 2008).  

 

Intervjun kommer här att sammanfatta det mest väsentliga som rör mitt examensarbete, med 

utgångspunkt i vilka möjligheter och svårigheter som upplevs under en distansundervisning.  

 

Eva berättar att hon har jobbat med en grundläggande kurs på data och systemvetenskap inom 

IT, och den byggde hon upp från början, för både distansstudenter och campusstudenter som 

kunde välja mellan att komma och lyssna på föreläsningar eller vara kvar hemma och ladda 

ner inspelningar från föreläsningarna i efterhand. Dessutom hade de seminarier och där kunde 

studenterna antingen välja en grupp som läste på distans eller också välja annan grupp som 

läste på campus. Distansseminarierna drevs under en till två dagar som i sin tur studenterna 

fick diskutera, det blev alltså en asynkron diskussion, då de hade gjort förarbeten och lagt ut 

sina rapporter så att alla i gruppen kunde läsa varandras och kommentera detta under 

seminarietiden. Det är ett exempel på hur Eva själv har jobbat med distansundervisning. Hon 

har också genomfört utbildningar som det har forskats kring, till exempel en utbildning för 

gymnasielärare om hur de kan använda internet i sin undervisning. Eva har även utvecklat 

och genomfört en utbildning för Stockholms Universitets lärare, en pedagogisk kurs- i hur 

man använder IT i undervisning till lärare för att de skall bli bättre lärare och veta hur man 

använder det i en undervisning.  

De viktigaste erfarenheterna Eva har med sig som distanslärare är att man måste vara väldigt 

klar och tydlig i sina instruktioner, eftersom det kan vara svårt för studenten att tolka vad 

läraren har skrivit. När man inte träffas så måste instruktionerna vara tydligare men man 

måste också ha möjligheter via kommunikation på nätet, kunna ställa frågor till läraren på ett 

enkelt och naturligt sätt. Eva säger att student stödet är väldigt viktigt, i en distanskurs finns 

forum för studenter dels för att hjälpa varandra, dels att kunna ha mer informella samtal. 
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Detta leder till att fler studenter läser varandras rapporter och arbeten, kommenterar och 

uppskattar andra studenters kommentarer och hjälp. Lärare som undervisar på distans löser 

svårigheten med frågor kring uppgifter på det här sättet, genom att låta studenterna lära och ta 

hjälp av varandra. 

 

Det roligaste tycker Eva är när man utvecklar en diskussion, till exempel- en uppgift som ”nu 

ska ni resonera tillsammans kring artikeln som alla har läst, för att den här uppgiften skall bli 

godkänt måste ni skriva minst tre inlägg”, det måste finnas klara instruktioner och regler om 

vad som gäller för studenterna för att bli godkänt. Eva fortsätter med att berätta ”När då en 

diskussion har kommit igång så händer det att studenterna inte bryr sig om dessa gränser på 

att skriva tre inlägg, de blir engagerade i diskussionen och blir intresserade av varandras 

synpunkter och åsikter om artikeln, det kan leda till att en diskussion kan bli mycket mer än 

gränsen för tre inlägg”. Detta är, menar Eva, ett exempel på glädjeämnen när man som lärare 

märker att studenterna utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra och spontant 

engagerar sig utan att göra det bara för att klara kursens krav. 

 

För Eva innebär distansundervisning personer som vill studera men inte har möjlighet att läsa 

eller komma till ett campus på den platsen och på den tiden och det inte heller finns de 

förutsättningar som gäller för en traditionell undervisning. Distansundervisning har inneburit 

att många fler får möjligheten att studera på sina villkor. Eva säger att ”det gäller till exempel 

sådana som har arbeten och behöver vidareutveckla sig inom arbetet. Och 

distansundervisningens möjlighet är att denna person kan göra det på den tiden som personen 

har ledigt, eller också är det en möjlighet för personer med små barn som de måste passa. 

Eller för dessa som bor långt ifrån studieorter som vill studera ämnen men inte finns på den 

närmaste orten. Distansundervisning innebär också en möjlighet för de som sitter på fängelse 

eller har någon sjukdom och ligger på sjukhus, eller är socialt funktionshindrade genom att de 

inte kan vara med andra människor eller är allergiska, så det är stora grupper av människor 

som får möjlighet att studera tack vare distansutbildning”. 

 

Tre erfarenheter som Eva anser har varit betydelsefulla under distansundervisning är att hon 

själv har fått lära sig att utveckla sättet att kommunicera elektroniskt, att vara tydlig att hitta 
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rätt sätt för språkets beteende i kommunikationen. Hon har fått träna att planera och ge 

tydliga instruktioner. En annan erfarenhet som uppskattas är att det är positivt att man får en 

sådan bra kontakt med de distansstuderande. 

 

När jag frågade Eva R Fåhraeus vilka möjligheter hon upplevde med distansundervisning 

svarade hon att ”den möjlighet som finns för en distanslärare är positiv då läraren har 

möjlighet att kunna förlägga sitt arbete när och var man vill, friheten att jobba hemifrån eller 

att jobba på kvällarna. Det bästa med distansundervisning är att det öppnar nya möjligheter 

för studenter, som annars inte skulle kunna studera alls eller inte kunna välja de ämnen och 

kurser de önskar och behöver”, sedan nämner hon att det även finns andra fördelar till 

exempel att lärare utvecklar sin pedagogik. 

 

Eva tar också upp några svårigheter med distansundervisning, ”svårigheten ligger i att uppnå 

bra kontakt mellan lärare och student och mellan studenter så att de upplever att de är en 

grupp.  Ett annat problem kan vara att studenterna förväntar sig att man som lärare är 

tillgänglig jämt, men detta kan lösas genom att man klargör för studenterna om vilka tider 

som man är tillgänglig. Ibland blir det en svårighet eller problem för distansläraren när en 

student är väldigt inaktiv, alltså när man ställer frågor och ger uppgifter och det händer 

ingenting, det kommer ingenting från den här studenten och då kan det vara svårt att få 

kontakt”. 

 

Jag frågade Eva om hon ansåg att dessa distansstuderande elever lär sig mer eller mindre än 

elever som går vanlig skolgång och hon svarade att- ”De tränar sig i att ta självständigt ansvar 

för sina studier. Det kan de ha nytta av i andra sammanhang också. Eleverna på distans lär sig 

mer än vanliga elever på det viset att hantera datorer, de lär sig att kommunicera elektroniskt 

vilket är väldigt viktigt i dagens samhälle. De måste ha ett större ansvar och egna initiativ, till 

exempel som campus elev blir man matad med information men som distanselev måste 

eleven själv söka rätt informationen på ett annat sätt, vilket kan träna självständigheten hos 

individen”.  
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Vi kom också in på hur distanslärare kan gå tillväga när de upptäcker att en elev inte klarar av 

distansundervisningens villkor att studera själv. Eva säger, ”Det beror på hur många elever 

man har och på vilket stadium. Som lärare kan man försöka tipsa om en bättre studieteknik, 

kanske hänvisa till min bok - Lär där du är”. 

 

4.2 Enkätundersökningen: 

Här följer en sammanfattning av respondentens svar på frågorna om distansundervisning och 

kring vilka möjligheter och svårigheter som distansundervisningen upplevs ha. 

Enkätundersökning besvarades av en distanslärare/ administratör från en distansskola i 

Australien. Distansskolan är inriktad på webbaserad distansundervisning, som ger en 

möjlighet för barn att gå i skolan och att växa upp i sin hembygd i Australien. Svaren 

redovisas som en sammanfattning på svenska, (enkäten finns på engelska, se bilaga 3). 

 

4.2.1 Distansundervisningens möjligheter och svårigheter 

Den australienske läraren svarar att en möjlighet som finns med distansundervisning är till 

exempel att distanslärare har en större möjlighet till att utveckla färdigheter i kunskap om 

kursplaner, större möjlighet till att utveckla färdigheter i informationsteknik och i att skapa 

online-material. En annan möjlighet för läraren är att besöka och se eleven i deras hem, vilket 

tillåter läraren att se med egna ögon se de fysiska villkoren som eleverna lever i och därefter 

kunna anpassa sitt arbete enligt dessa villkor. Lärarna får också kunskap om vilka intressen 

eleverna kan ha, dessa andra intressen kan sedan vara i fokus för elevens skolarbete. 

Respondenten skriver också att som lärare kan man bygga upp en sammanhållning för arbete 

kring elevernas intressen. 

Inom distansundervisningen finns det alltid nya utmaningar, i detta inkluderar respondenten 

att lära ny teknik, utveckla nya program och lösa enskilda elevers problem. Som distanslärare 

ser man eleverna på ett annat sätt än elever i vanliga skolor, du reser för att träffa eleverna i 

många delar av landet och kvaliteten på relationen mellan den studerande och deras lärare 

ökar. 
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Svårigheterna med distansundervisning anser respondenten, kan vara att några studenter inte 

har tillgång till datorer eller internet. Dessa studenter blir automatiskt mer beroende av 

pappersbaserade undervisningsmaterial och därmed blir svarstiden för dessa elever längre. 

läraren kan får inte feedback från en student så snabbt, utan måste vänta tills  arbetet har 

skickats tillbaka till skolan. Respondenten skriver att distansundervisning innebär en massa 

tid för lärare, de behöver tid för att utveckla program för enskilda elever och tid att besöka 

studenter (vissa sträckor kan vara så stora som 800 km). Respondenten skriver dessutom att 

det kan vara en utmaning att utveckla en blandning av lärande aktiviteter som ger eleverna en 

undervisning av både synkront och asynkront.  

Andra svårigheter som respondenten tar upp är tidsplaneringen, den anses vara den svåraste 

delen av distansundervisning. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med tid till att göra allt vad 

en lärare har att göra under en dag. Oftast måste läraren undervisa på olika sätt, för delar av 

sin klass, på grund av elevernas olika villkor. ”Detta innebär att en lärare kan lära ut samma 

sak ett antal gånger, på olika sätt till olika grupper av elever, till exempel kan en grupp ha 

tillgång till internet alternativt ha kontakt via telefon”. 

En annan fråga respondenten har svarat på är hur kommunikationen går till och menar att 

kontakt med eleverna innehåller en blandning av vanlig telefon lektion, satellit leverans via 

dator ”OneTouch”, webbkonferenser ”Bridgit” och vid enstaka tillfällen videokonferens. 

Respondenten Även om lärarna inte ser sina elever så mycket, så är kvaliteten på den tid de 

har med eleverna högre, än vad det skulle varit med elever i vanlig skola. Detta gör att lärarna 

kan anpassa sina lektioner till de enskilda behoven hos varje elev. ”Eleverna utvecklar en 

annorlunda och närmare relation med sin lärare på grund av den typen av kontakt”.  

En annan fråga som blir besvarad är hur lärarna går tillväga när det upptäcker att en elev har 

större pedagogiska svårigheter än normalt. Elevernas program anpassas då eller förändras för 

att tillgodose deras svårigheter. ”Eftersom varje elev kan få ett individuellt program är det 

lättare att variera deras program”, svarar respondenten. 

 Den mängd arbete som krävs och vilken typ av arbete, kan steglöst varieras för att passa den 

studerande. Varje student har också en handledare som hjälper den studerande att planera sin 

tid och arbete. Handledarens uppgift är att anteckna hur mycket arbete som eleven har 
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avslutat för varje kurs, varje vecka. De pedagogiska resurserna för barn med svårigheter finns 

tillgängliga och är samma för alla lärare.  

 

 

 

5. Analys och Slutdiskussion: 
I detta kapitel kommer jag att sammanställa och analysera det empiriska materialet och 

koppla det till de teoretiska referensramarna samt ge svar på mina ursprungliga 

frågeställningar: 

 

-   Hur upplever lärare undervisning på distans? 
- Vilka möjligheter och svårigheter medför distansundervisning för lärare? 

 

 

5.1 Granskning av frågeställningen 
När det kommer till hur kunskapsrika och erfarna respondenterna både från Sverige och 

Australien är angående distansundervisningens betydelse, gällande både möjligheter och 

svårigheter, är det ingen som undgått ifrån att dela med deras erfarenheter och upplevelser.  

 

Respondenterna är positiva till distansundervisningen och upplever mer möjligheter än 

svårigheter med att vara distanslärare. De ser distansundervisningen som en möjlighet för 

elever att kunna fortsätta med sin skolgång. Dels är distansundervisning en möjlighet och 

bästa alternativet för elever från isolerade byar i ett land som Australien och dels är den en 

möjlighet för elever från Sverige som till exempel är tvungen att flytta till ett annat land mitt 

under studiegången, av den orsaken att föräldrarna byter arbetsplats. 

 

Gemensamt för alla intervjuade respondenter ser den stora möjligheten med att undervisa på 

distans, självständigheten och friheten att själv bestämma när och hur man vill. Flera av de 

exempel som Eva R Fåhraeus (2002) lyfter upp går att påträffa i undervisningen. Studenterna 

befinner sig på ett ställe och läraren på en annan och de har tillgång till en handledare. Man 

träffar också på en studiemiljö med distans i tiden, i den form som Eva R Fåhraeus (2002) 
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kallar asynkron kommunikation, som uppkommer genom den fördröjning e-

postkommunikationen kan orsaka. Som det resulterades från intervjun med forskaren är en av 

svårigheterna eller problemen att studenterna förväntar sig att lärarna är tillgängliga hela 

tiden. Även behovet av mänsklig kommunikation och förståelse lyckas man åstadkomma, om 

man får samarbetet med studenterna sinsemellan att fungera. Vilket Fåhraeus svarade på att 

som lärare kan man skapa ett forum där studenterna kan ta hjälp av varandra att utbyta 

kunskaper och kollaborera. Den del som verkar svårast för lärarna är att få till elevens 

möjligheter att använda sina kunskaper och färdigheter i praktiken, här möts samma problem 

som vid traditionella studier. 

 

Beträffande modellen kollaborativt lärande som lyftes fram på den teoretiska delen, vilket 

Larsson (2004) menar är den nya tekniken, det vill säga att lärare och elever skall växla 

kunskap och erfarenheter med varandra på ett enkelt sätt. Detta har resulterats på min 

empiriska del av respondenterna där distanslärare både från Sverige och Australien använder 

sig av ett kollaborativt lärande - ett enkelt sätt att kommunicera med eleverna. Till exempel 

genom direkt chatt vilket innebär att både läraren och eleven befinner sig online på internet 

och är tillgänglig till att fråga och svara genom synkron textkommunikation.  

 

I anknytning till Vygotskijs teorier som lyftes fram på den teoretiska delen, till exempel tesen 

“genom språket utvecklar barnen ett medvetande om sig själv och sitt sätt att fungera och den 

naturliga drivkraften är barnets intresse för lärande” anser jag är ett utmärkande tes för de 

distansstuderande elever som själva har ansvaret och självständigheten till att lära sig då 

intresset drivs fram av barnen själva enligt Vygotskij. 

 

Enligt Bråten (1998) är språket ett annat viktigt tema hos Vygotskij. Dess viktigaste funktion 

är kommunikation det vill säga, att det finns ett nära förhållande mellan tänkande och tal, det 

vill säga det man tänker måste yttras via språket, vilket blir ett socialt redskap.  

 

Enligt min uppfattning är Vygotskij inte förtjust i den traditionella skolan, vilket är när eleven 

betraktas som passiv mottagare. Enligt Vykotskij är detta helt vansinnigt istället för den 

traditionella skolan rekommenderar han ett samspel mellan eleven och omgivningen i skolan. 

Detta som Vygotskij anser är det många andra som också försvarar, dock har Vygotskij 

frambringat en teoretisk grund för en demokratisk pedagogik i skolan där han ansåg att 
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lärandet är ett samspel mellan tre parter. Dessa parter är: en aktiv elev, en aktiv lärare och en 

aktiv social miljö (Socialisten 2001, nr.52). Vygotskij finner att en lärare inte bör inmata 

information i eleven och göra denne till en passiv mottagare av samhällets värderingar utan 

istället föra en dialog med den aktiva eleven och vara en vägvisare. Detta kan jag då anse är 

utmärkande drag för ett kollaborativt lärande vilket Larsson (2004) föreslår den nya tekniken 

som han menar bör användas under en distansundervisning. 

 

Valet av undersökningsmetoder känns i efterhand rätta och adekvata för att få svar på 

examensarbetsfrågorna. Tyvärr gav dock inte enkätundersökningen den bredd som var 

önskad, men enkätsvaret har varit kvalitativt viktigt och bidragit med intressant kunskap om 

distansundervisningen i Australien, samt har ökat förståelsen för distansundervisningens 

komplexitet. 

 

Det etiska förhållandet finns i varje möte mellan lärare och elev, därför att språket i sig har en 

etisk dimension. En viktig åsikt är att distanslärare inte endast ska ses som förmedlare av 

kunskaper och värden, utan som individer. Likaså gällande eleverna – läraren ska inte se 

eleverna som objekt, som ska fyllas med kunskaper utan det är själva relationen som 

verkligen bör markeras: undervisning är en kunskapsförmedling till någon, det vill säga en 

form av kommunikation som är styrd mellan lärare och elev. Men kommunikation kan vara 

både synkront och asynkront. 

 

Detta examensarbete är relevant för de som vill få en djupare inblick i hur distanslärare till 

skillnad från vanliga lärare arbetar. Resultatet visar också på kommunikationens olika 

möjligheter och svårigheter för interaktionen mellan lärare och elever, något som är viktigt att 

vi blir mer medvetna och uppmärksamma på även i generella undervisningssituationer. 
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5.2 Förslag på vidare studier 
Under arbetets gång har jag fått en djupare inblick för hur distansundervisning fungerar, dels 

hur lärare arbetar med elever, hur de lägger upp en lektion och dels tagit del av erfarna lärares 

upplevelser kring distansundervisning. Detta har medfört till att jag har fått nya erfarenheter, 

kunskaper och idéer till distansundervisning vilket har gett till resultat att jag nu anser 

distansundervisning positivt en undervisningsform som ger möjlighet till att studera för 

många. Jag föreslår vidare studier inom området distansundervisning med fokus på 

kommunikationens utmärkande möjligheter och begränsningar. 
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 7.  Bilagor 

 
Bilaga 1 

Informationsbrev till lärarna  

 
Till Distanslärare! 

Hej, jag heter Selvi och är lärarstudent på Södertörns högskola, jag är 23 år gammal och går 

nu sista terminen på min utbildning och undrar därför om ni kan ställa upp för en intervju för 

att samla underlag till genomförandet av mitt examensarbete inom distansundervisning. 

Mitt examensarbete syftar till att synliggöra lärarnas erfarenheter kring vilka möjligheter och 

svårigheter som upplevs vid distansundervisning. 

Era svar är viktiga och betydelsefulla vilket kommer bli en del av mitt examensarbete, 

materialet kommer omgående att avidentifieras, alltså kommer inga lärares identitet avslöjas. 
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Bilaga 2 

Intervjuguiden till forskaren 

 
 Kan du berätta lite om dig själv? 

 Kan du beskriva ditt nuvarande/senaste arbete? 

- Hur trivdes du med det? 

- Vari låg glädjeämnena i arbetet? 

- Vad anser du, att du har lyckats bra med/mindre bra med i dina tidigare arbeten? 

- Kan du beskriva de viktigaste erfarenheterna du fick? 

 Kan du sammanfatta vad en distansundervisning innebär? 

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever/upplevde du med distansundervisning? 

 Vad är det allra bästa respektive svåra inom distansundervisning? 

 Hur arbetar man som distanslärare anser du? 

 Hur kan man gå tillväga som en distanslärare när man upptäcker att en elev inte  

     klarar av distansundervisningens villkor att studera själv? 

 Anser du att dessa elever lär sig mer eller mindre än elever som går vanlig  

           skolgång? 

 Kan du beskriva tre erfarenheter av de betydelsefullaste erfarenheterna du fick? 
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Bilaga 3  

Enkätundersökningen 

 
1. Do you think that the way you teach is more beneficial or less beneficial as you have 

very little actual contact with your pupils? 

Contact with pupils includes a mixture of regular telephone lessons, satellite delivery via 

computer (Onetouch), web conferencing (Bridgit), video conference (for single course 

students – we teach 650 students a course that their home school can’t deliver), camps at 

school for 1 week each school term, field services (we travel to visit a number of students in 

their homes). 

Although we don’t see our pupils for as much time at students in mainstream schools, the 

quality of the time we have with them is higher due to us usually seeing them one on one or 

in small groups. This enables us to tailor our lessons to the individual needs of each student. 

Students do develop a different and closer relationship with their teacher due to the nature of 

contact 

 

2. How can you be sure of that each child does his or her time which is set for school 

each week, I have the understanding that on some of these home stations that they go 

cattle droving twice a year and they have many other jobs which takes time and hard 

work...? 

Each student has a supervisor that helps the student manage their time and work. The 

supervisor ‘signs off ‘ on the amount of work a student completes for each course each week. 

When the student does the work is not as important in mainstream schools. Students can 

complete their work on weekends or afternoon or evenings. There may be breaks in education 

when activities on farms needs their assistance. Eg when it is time for shearing or crutching 

or mustering, etc. These are usually no more than a week and don’t involve many of our 

students. 
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3. What difficulties do you encounter while teaching the pupils via the air as of a child in 

a classroom you can pick up that the child is having difficulties and you can adjust 

your teaching manna to that child?  

Teaching via ‘the air’ infers teaching via radio. Teaching via radio does not happen any 

longer. This was prevalent until 2003. This has been replace by teaching via satellite 

particularly for primary school aged students. This is being developed for secondary isolated 

students. 

Remember that distance education is an equity program for students unable to attend 

mainstream school for a number of predefined reasons. The ratio of ‘isolated’ students is 

decreasing as we have more students enrolling due to the significant support needs they have. 

eg students whose behaviour or mental illness precludes their attendance at a mainstream 

school.  

 

4. You go and visit the children once, twice a year and the children normal comes to the 

school for a week or so at the end of term... I would imagine this being very good for 

both teacher and pupil for the pupil to mix with the other children, and for the 

teachers to see their progress, how does this help you as a teacher? 

Seeing the students in their homes allows the teacher to see the physical conditions of their 

home and better tailor their work according to those conditions. It also allows teachers to 

know what other interests that students may have. These other interests can then be the focus 

of their schoolwork as teachers build a unit of work around their interests. The quality of the 

relationship between the student and their teacher is enhanced. 

Students do look forward to residential camps mainly to see other students. They do like the 

interaction with other students and do find it the highlight of their schooling. 

The quality of the relationship between the student, teacher and supervisor is critical as all 

three play a part in the education process. 
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5. What opportunities are you experiencing with distance education? 

All teachers have a better opportunity to develop skills in knowledge of curriculum, to 

develop skills in information technologies, to develop skills in creating online materials 

 

6. What is the best thing about distance education? 

There are always new challenges. This includes learning new technologies, developing new 

programs, overcoming individual student problems. You are able to see students in a different 

way to students in a mainstream school. You are able to travel to see pupils in many parts of 

NSW. 

 

8. What difficulties are you experiencing with distance education? 

Many students do not have any access to computers or internet. These students are more 

reliant on paper based teaching materials. The response time for these students having 

problems is longer. This is because a teacher cannot get feedback from a student until their 

work is posted back to school. 

Some students who enrol for significant support needs (behaviour or mental health) find it 

difficult to complete work. This would be the same issue they had in their mainstream school. 

Distance Education involves a lot of time for teachers. They need time to develop programs 

for individual students, time to visit students (some distances to students can be as large as 

800km) and time to be delivering lessons to students. 

It is a challenge to be developing a mixture of learning activities that allow students to be 

taught synchronously and asynchronously. 

 

9. What is the most difficult part of distance education? 

Time management is the most difficult part of distance education. There is simply not enough 

time to do what a teacher has to do in a day. Often teachers need to teach in different ways to 

parts of their class due to the students differing conditions. This means a teacher may have to 

teach the same thing a number of times in a different way to different groups of pupils. One 
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group may have satellite access, another Internet access, another no contact via phone. 

 

10. How many hours is a student expected to study? 

The same as in mainstream school. Lessons for a student should be completed from 9 am 

until 3.30 pm Monday to Friday. Then there should be study or revision time on top of this 

 

11. Do you feel that they make more or fewer hours of study? 

I think most students would take longer than students in mainstream school as there is a lot 

more reading to complete. 

 

12. Do you think that students learn more or less with-in the distance education system 

than students who are in regular schooling? 

This varies considerably, but generally I think that students have a better opportunity to learn 

skills that they can take into life more so than in mainstream schools. These skills and 

qualities include self-motivation, organisation and self-sufficiency. 

Whether students learn more or less depends on the individual but I think the opportunity to 

learn more is available to all distance education students. 

 

13. What do you do when you discover that a student has greater or more specific 

educational difficulty than normal? 

Their program is adjusted or changed to cater for their difficulties. Because each student can 

have an individual program it is easier to vary their program. The amount of work required 

and the kind of work can be infinitely varied to suit the student 

 

14. What resources are then available? 

The resources available are the same for any other teacher. This includes materials that were 

previously developed by the Centre for Learning Innovation (CLI) and the Teaching and 

Learning Exchange (TaLE). Teachers are more so having to source their own materials and 

develop their own materials to cater for the individual needs of their students. 
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Bilaga 4  

Kollaborativt lärande. 

Källa: Larsson, Göran 2007, Från klassrum till cyberspace – att undervisa på distans 

(Larsson 2004, s.25) 

 


