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- Vilka möjligheter ger den nya tekniken?
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Denna skrift har gjorts på uppdrag av projektet
KK -stiftelsen,

IT

& Distansutbildning vid Högskolan i Gävle med stöd från

Länsstyrelsen Gävleborg och

EU -strukturfonder
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Förord
SKRIFTEN DU JUST

håller i din hand är ett delresultat av det IT-projekt vid Högskolan

i Gävle (HiG), som arbetat med
samt under
EU

1997-2000

IT

och distansutbildning. Projektet har varit verk-

och finansierats av

KK-stiftelsen,

Länsstyrelsen i Gävleborg,

(Sociala fonden) samt av HiG. Projektets syfte har varit att, via Internet, driva

utvecklingen av distansutbildning framåt. Internetbaserade lösningar för förmedling
av digital information öppnar ständigt nya möjligheter för både distansstudenten och
den lärare som undervisar på distans. Huvudmålet har varit att tillgängliggöra de
nya verktygen för genomförande och distribution av distansundervisning. Vi har haft
som delmål att sprida erfarenheter och reflektioner gjorda i projektet. I denna skrift
har vi samlat tankar och idéer från lärare och andra engagerade i projektet. Skriften
är ett sätt för oss att nå ut till dig som på något sätt kommer, eller har kommit, i
kontakt med distansundervisning i någon form. Vi vill på detta sätt dela med oss av
vårt arbete.
Vår förhoppning är att inspirera Dig, som av olika skäl inte har möjlighet att studera
på traditionellt sätt, att studera på distans, och till Dig som undervisar på högskola eller
universitet hoppas vi kunna vara en källa till att väcka nya idéer för skapande av en mer
flexibel undervisning.
Vi har varit många personer som deltagit i projektet på ett eller annat sätt. Många
erfarenheter har gjorts och ofta har det legat mycket vilja, iver och entusiasm bakom våra
resultat. Utan hänförda projektdeltagare hade inte denna skrift blivit av överhuvudtaget.
Jag vill härmed rikta ett stort TACK till alla Er som arbetet i projektet under den här tiden!

Veronica Liljeroth
IT & Distansutbildningsprojektet
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Kort om Högskolan i Gävle
och distansstudier
• Högskolan i Gävle (HiG) har för närvarande cirka

10 000

studenter varav

18-20%

är distansstudenter.
• Använder man sig av ett vidare begrepp av distansstudier har högskolan
även helt eller delvis

6

program per distans (Sociala omsorgsprogrammet,

Sjuksköterskeprogrammet, Lärarprogrammet

1-7 ,

Lärarprogrammet

4-9 ,

Datave-

tenskapliga programmet och Basår).
• Distansundervisning via Telebild har bedrivits på HiG sedan
• HiG är den största leverantören av kurser till

NITUS

1992 .

(Nätverket för

IT -baserad

Utbildning via lokala Studiecentra), som är en sammanslutning av drygt

80

kommuner i Sverige.
• Ett

80 -tal

kurser ges på distans.
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lära på distans!
Allt fler studenter väljer att stu dera
på distans. Vad innebär denna
form av undervisning för studenterna och hur anpassar sig lärare till
det nya sättet att undervisa? Vad
innebär den tekniska utvecklingen
för studenter och lärare?
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Det är bara att lifta
på de stora elefanterna
– FRÅN BÖRJAN ARBETADE jag väldigt tra-

webben. Man sitter mer vid datorn och kom-

ditionellt gentemot studiecentra. Kurs-

municerar med studenterna på så sätt. En stor

materialet skickades ut med post en

revolution egentligen, om man tänker efter

gång i veckan och tre till fyra gånger per

hur fort det har gått.

termin hade vi en träff här på högskolan.

– Möjligheten för en student på ett stu-

Jag hade väldigt lite kontakt med stu-

diecentra ute på landsbygden att få en kvali-

denterna, särskilt som min kurs på

5

ficerad föreläsning från en expert ute i landet

poäng sträckte sig över en hel termin.

ökar i takt med tekniken. Konkurrensen om

De första förändringarna skedde genom

studenterna kommer att öka. Högskolan i

att vi gick över till e-postkommunika-

Gävle köper redan i dag in föreläsningar från

tion och till video redo visningar.

andra delar av Sverige.

Det

här med videoredovisningar var dock
lite bökigt eftersom vi var tvungna att
skicka runt kassetterna mellan de olika
studiecentran och lärarna, säger Ingemar Ahne, lärare i Didaktik och Metodik på HiG.
Peter Walander, lärare i Företagsekonomi,
använde sig till en början enbart av Telebild.
– Sen kom e-post och då kompletterades
undervisningen med kommunikation via
e-post. Jag lägger också ut information via
8
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Ingemar Ahne
Universitetsadjunkt
iae@hig.se
Jag håller kurser som
handlar om hur vi kan
använda IT som ett
didaktiskt hjälpmedel
och hur IT påverkar
samhället och demokratin. Hur vi förstår,
kommunicerar och lär
oss genom en skärm.
Mest blir det textbaserade kurser över
e-post och e-konferenser. Men hjälpmedel
för hur vi med hjälp
av bild och ljud också
ska kunna kommunicera utvecklas alltmer.
Det tycker jag ska blir
mer spännande.
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– Vi behöver inte
hänga läpp för att det
är långt till Stockholm.
Är det långt till Stockholm så tar vi Paris.
Det är bara att lifta på
de stora elefanterna.
Peter Walander
Universitetsadjunkt
pwr@hig.se
Jag är lärare i företags ekonomi och har
arbetat med
distans ut bildning sedan 1994. Tidigare arbetade jag främst med
Tele bild sändningar
(före läsningar, seminarier) men numera
även med webbteknologi. Mina erfarenheter är att studenterna
föredrar en enkel och
fungerande teknik. Detsamma gäller lärare
som ska bygga upp
kurssidor och sedan
kommunicera med studenterna med hjälp av
den nya tekniken.

Professor Christer Hedin från

studenten att få lyssna till en

Stockholms Universitet, expert

person med denna typ av

på islam och Thor-Leif Pet-

”inifrånperspektiv”, säger Åke

tersson från Uppsala Univer-

Tilander, lärare i religion på

sitet, expert på värderings-

HiG.

förändringar i Europa är exempel

Ahne håller med om att

på föreläsare HiG köpt tjänster

avståndet

av. Föreläsarna är inte heller

betydelse när det gäller distans-

begränsade till Sverige; Dick

utbildning. Med hjälp av den nya

Haas, ortodox jude bosatt i Jeru-

tekniken kan man nå föreläsare

salem har berättat om sig och sitt

från hela världen:

inte

har

någon

liv direkt från Jerusalem. Indien,

– Vi behöver inte hänga läpp

och Costa Rica är andra

för att det är långt till Stock-

exempel på platser varifrån HiG

holm. Är det långt till Stockholm

köpt föreläsningar. Det är natur-

så tar vi Paris. Det är bara att

ligtvis en väsentlig skillnad för

lifta på de stora elefanterna.

USA
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Det går inte
att förbereda
kvällen innan
då med lärarnas

givande, eftersom det ger nya

undervisande? Det är en stor

perspektiv på vår undervisning,

skillnad mot att undervisa

menar Tilander.

HUR ÄR DET

på det traditionella sättet.

Annika Strömberg, lärare i

– När det gäller under-

Företagsekonomi, menar att det

visning på distans med hjälp

inte går att jämföra den tra-

av videokonferens och Inter-

ditionella undervisningen med

net måste vi lärare börja från

distansundervisning:

början och prova oss fram när

– Man måste tänka om. Man

det gäller vilka undervisnings-

kan inte ta material rakt av, som

former som passar bäst. Vilken

man använt här på högskolan. Det

utformning och uppläggning av

hänger på bra och tydlig infor-

undervisningen passar bäst i de

mation. Det går inte att förbereda

här medierna? Eftersom medi-

kvällen innan som man kan göra

erna är nya finns det ingen

annars. Så det är ju mycket extra

som kan lära oss hur vi ska

arbete som ligger bakom.

undervisa, utan vi får lov att

Att planeringen är

A

och

Åke Tilander
Universitetsadjunkt
atr@hig.se
Jag är lärare i religion.
All god undervisning
handlar om ett samspel mellan
människor. De nya
informations- och
kommunikationsmedierna har
förändrat villkoren för
detta samspel. Rätt
använd underlättar
den nya tekniken
detta. Det är därför
vi kommer att hålla
det religionsvetenskapliga programmet
i IKT-, distansutbildningsform.

för distansundervisningen får

experimentera och pröva olika

O

modeller. Det är spännande och

hon medhåll om från flera andra

11
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– Det finns ingen
som kan lära oss
hur vi ska
undervisa eftersom det är en
helt ny form av
undervisning.
lärare, bland annat Karin Lind-

– Mycket av kommunikationen

sten, lärare i Tyska, och William

sker via mail. Studenterna vill gå

Males, lärare i bland annat Crea-

hem och fundera lite innan de

tive Writing in English och Kul-

ställer frågorna och många vill inte

turpedagogik A-distans:

ställa frågorna under sändningarna.

– Allting måste göras i rätt

Bollandet fram och tillbaka med

tid. Deadlines är superviktiga. Jag

frågor är mycket krångligare på

som egentligen är spontanist hade

det här sättet. Detta tar mycket

svårt att acceptera detta… men det

tid, men jag har själv valt att göra

spontana får plats först när struk-

på det här sättet. Det gäller att

turen är mycket fast. Man kan inte

vara tydlig i sin information, både

planera för mycket, menar Males.

som lärare och student. Jag lägger

Som lärare får man dessutom

exempelvis ut föreläsningsstolpar

räkna med en rätt så intensiv

på webben för att underlätta lite,

kontakt med studenterna.

säger Strömberg.
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– För att skapa ett rum för
den här typen av kommunikation har vi gjort en privat uppkoppling mellan HiG och respektive studiecentra.
Åke Tilander provar ett annat sätt att skapa kontakt och öppna för frågor
mellan lärare och enskilda studenter:
– Efter föreläsningar här på högskolan kommer studenter ofta fram och småpratar.
De ställer frågor de inte vågat ställa inför hela klassen eller söker bekräftelse genom
frågor om en presentation eller om ett arbete varit okej. För att skapa ett rum för
den här typen av kommunikation har vi gjort en privat uppkoppling mellan HiG och
respektive studiecentra, ungefär var tredje vecka. Då slipper studenten känna att det
han eller hon säger förmedlas till alla de andra studiecentra i länet.

14
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Oberoende
av tid och rum
I DAG SKER

huvuddelen av

di stans undervisningen

Hon tycker att webben skulle

via

kunna utnyttjas ännu mer än vad

Tele bild kombinerat med in-

som är fallet i dag, även när det

formation och faktahämt ning

gäller den traditionella undervis-

på Internet. Många lärare ser

ningen på plats i Gävle. Det ger

webben som en stor resurs

som sagt mer tid över till dis-

i dessa sammanhang. En av

kussioner under sändningarna.

dem är Annika Strömberg:

Hennes kollega Walander tycker

– Jag tror inte på att bara
använda Telebild, man måste

även att webben har andra
förtjänster:

ha kompletteringar. Där ser jag

– Att snabbt kunna nå ut

webben som en stor möjlighet.

till alla studenter - utan mellan-

Med hjälp av webben kan vissa

händer. Det gäller inte bara till

delar bli oberoende av tid och

distansstudenter, utan även till

rum och sändningstiderna kan

andra.

man använda till seminarier och

En annan faktor som har

kommunikation istället för att

gett Strömberg och hennes stu-

informera. Jag försöker att ha så

denter mer tid till annat under

mycket dialog som möjligt, det

sändningarna är ett övningskom-

är viktigt.

pendium. Hon har varit med i IT -

Annika Strömberg
Universitetsadjunkt
asg@hig.se
Jag har sedan 1998
undervisat på kursen
Ekonomistyrning A
5p, via telebild.
Kursen bygger på
föreläsningar, övningar samt seminarium
via telebild. Ett viktigt
komplement till dessa
är webben där allt
kursmaterial finns att
hämta. Här finns även
ett interaktivt
öv nings kompendium
där studenterna själva
kan lösa uppgifter och
få dem rättade. Den
individuella kontakten
med studenterna
håller jag via e-post.

15
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Telebild
System för
video konfe
rens via
telefonnätet
med ISDN.

och distansutbildningsprojektet på HiG

– Distansundervisningens charm är att man

som bland annat har tagit fram ett inter-

faktiskt kan undervisa lite då och då, när man

aktivt övningskompendium, skräddarsytt

har lust helt enkelt. Man har kontroll över

för just hennes kurs. Övningsuppgifterna

tid och rum på ett annat sätt än vid reguljär

är självrättande. Därmed slipper de sitta

undervisning. Å andra sidan kan man lätt få

och räkna tillsammans på kursen Ekono-

en otillräcklighetskänsla när man ser all sin

mistyrning A.

olästa e-post i in-boxen. Det är variationen, två

En annan lärare som tagit fasta på att

former av undervisning som man kan spegla,

man får en annan kontroll på tid och rum

jämföra och kombinera som gör arbetet intres-

är Ingemar Ahne:

sant, speciellt för mig som är didaktiker.

16
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Det finns fördomar
mot distansutbildning
DET FINNS ETT

mot

motstånd och fördomar

distansutbildning

som

syssla med distansundervisning just på

många

grund av detta. Frågan är ju hur stor

gånger är obefogat:

direktkontakt man har med studenter-

– Motståndet kommer från att det förr

na vid en föreläsning för

90

studenter.

var mycket avbrott i sändningarna. På de
fyra kurser jag har hållit i så har det bara
varit två till fyra avbrott på

40

sändningar.

Det är inte svårt egentligen. En tekniker
ringer upp de olika studiecentrumen i studion, sedan är det bara två knappar att hålla
reda på, menar Annika Strömberg.
Hon får medhåll från kollegan Peter
Walander:
– Jag tror att det finns fördomar
mot distansundervisning, jag märker
det hos mina kollegor. Jag försöker
bekämpa dessa. Som lärare tappar man
den personliga kontakten, direktkontakten, med studenten. Vissa vägrar

17
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Det tog generationer
innan folk lärde sig
att prata i telefon
Tekniken går fort framåt och HiG har ut-

och ge kommentarer på sina kurskam-

vecklat ett eget webbaserat konferenssys-

raters inlägg. Ett liknande program som

tem, Distansforum, som är en bra inkörsport

också används i vissa kurser är FirstClass.

till distansmediet. Studenten loggar in sig

Ingemar Ahne använde sig av programmet

med hjälp av ett lösenord och väl därinne

på kurserna IT-pedagogik 5p och IT för

kan man göra egna inlägg, bifoga filer

lärare:

18
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också utformat så att läraren kan se
vilka som öppnar och sparar bilagor, vilket kan tyckas oetiskt, men
det ger mig som lärare insikt i vad
som händer i ”bakgrunden” och
vilka som är aktiva i kursen. Nackdelen med sådana här konferenssystem är att det tar tid för studenten att lära sig hur det fungerar. I en
kurs upplevde jag det som om studenterna gick vilse på plattformen,
säger Ingemar Ahne och fortsätter:
– Det tog generationer innan
folk lärde sig att prata i telefon. Det
måste skapas en kultur inom

IT.

Kvaliteten på distansutbildningen
kommer att öka i takt med att folk
blir mer vana vid IT.
Personerna som befinner sig
– Plattformen i de här kurserna var kon-

mellan lärarna och tekniken har en viktig

ferenssystemet FirstClass, som är ett icke

del i att tekniken fungerar. Deras uppgift är

webbaserat program där studenterna ges

att försöka osynliggöra tekniken. De flesta

möjlighet till direktchat med samtliga kurs-

tycker att det finns stora möjligheter med den

deltagare, eller kan bestämma chattid med

nya tekniken:

sin grupp i ett särskilt ”rum”. FirstClass är

– Men den får inte rusa iväg styrd

19
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Karin Lindsten
Universitetsadjunkt
kln@hig.se
Ht 96 hamnade jag
på högskolan i Gävle
därför att jag tidigare
bland annat arbetat
med tyskakurser på
Utbildningsradion i tio
år. Detta ansågs vara
ett plus. Telebilddistanstyska A (med lärarinspelade videokassetter) ges för femte
gången. Tyska för
internationella kontakter, nätbaserat, kommer
snart. Distans undervisning kräver att studenten är i centrum,
får personlig, snabb respons av läraren samt
uppmuntran och stöd.
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av teknikerna. Vi behöver fler

lärarna, för de är så öppna och

webbpedagoger än i dag, de

entusiastiska inför den nya tekni-

tekniska lösningarna är stan-

ken. Det är roligt att vara med när

dardiserade och billiga. Jag tror

tekniken rör sig framåt. Att tek-

inte på Telebild som ett stort

niken går så fort framåt är både

inslag i framtiden, säger Inger

på gott och ont, menar Veronica

Johansson, lärare i Kulturpeda-

Liljeroth, projektsamordnare,

gogik och Kultursociologi.

och distansutbildning.

IT

HS-institutionen på HiG har

Pär Vilhelmson, lärare i Före-

anställt en webbpedagog på

tagsekonomi, instämmer med

halvtid och det är flera som

henne:

är nöjda med att han finns till

– Det finns också risker att
det blir för tekniskt och att man

hands.
– Mats hittade en gratis

tappar känslan. Det finns säkert

plattform, Blackboard.com. På

ett antal möjligheter som vi inte

den har jag kört tre kurser

ser i dag, man kunde koppla ihop

under detta läsår. Den slutliga

sig med högskolor i andra länder

utvärderingen är inte klar men

för att nämna ett exempel.

mitt intryck är att de flesta studenter och lärare varit nöjda,
säger William Males.
Och det verkar dessutom

William Males
Universitetsadjunkt
males@vidablick.pp.se
Den pedagogiska
förebilden för mig är
”Workshops” i kreativt
skrivande, där man
lägger fram sina texter
och får en massiv och
uppbygglig respons
av engagerade medstuderande och lärare.
Mina distanskurser i
Creativ Writing in English och Kulturpedagogik förlägger en hel
del av detta
“Work shops”-arbete
till lärplattformen på
nätet.

som om ”mellanhänderna” trivs
med sina uppgifter:
– Det är kul att jobba med

21
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Man lär sig
nya pedagogiska trick
kan sakna är att de

Det är också svårt att få studenten att

inte vet hur deras föreläsningar motta-

känna sig delaktig i undervisningen och

ges på olika studiecentra:

inte enbart som en mottagare av informa-

DET FLERA LÄRARE

– Det jobbiga är att man inte känner av

tion. Som lärare så lär man sig nya ”peda-

spänningar i ett rum på samma sätt som

gogiska trick” efter hand. Det är till exem-

man gör vid en vanlig föreläsning. Man

pel viktigt att ställa frågor ”Du Rune i

ser inte ögonen, känner inte av atmosfären

Hudiksvall, du hade ju synpunkter på det

eller ser inte om någon gäspar, det kan jag

här i ditt

sakna. Man vet inte hur det man föreläser

om det?” Om vi inte kommunicerar blir det

om mottages hos de olika studiecentra,

som att vi producerar dålig TV.

PM,

kan du inte berätta lite mer

William Males menar att telebilds event-

säger Annika Strömberg.

uella bristande kvaliteter som medium är

Åke Tilander är inne på samma spår,

av sekundär betydelse:

men har ett litet knep att ta till:
– Mycket av den informella kommuni-

– Telebild har gett oss en slagkraftig peda-

kationen försvinner med mediet. Det är till

gogik byggd på den aktiva lokala studiegrup-

exempel väldigt svårt att tajma in en fråga

pen och det finns mycket att utveckla än.

när man föreläser via telebild. Vid traditionell undervisning går det lätt att se när
någon vill ställa en fråga, studenten skruvar på sig, kanske harklar sig och så vidare.
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Det är
faktiskt
mycket
personligt
– Man får en känsla av att man
VAD ÄR DÅ

verkligen uträttar något positivt.

tjusningen med att undervi-

sa på distans?
– Man får en känsla av att man verkligen
uträttar något positivt. Studenterna är oftast
extra motiverade och alltså intresserade,
men de behöver också mycket stöttning
eftersom de, många gånger är ”ensamstuderande”. Man kan alltså göra en insats
som lärare, menar Karin Lindsten.
Hon får medhåll av Pär Vilhelmson:
– Ja, man känner sig välkommen. Det
är en positiv atmosfär. Det är ofta äldre studenter med erfarenhet från livet, det är kul.
Att det skulle vara opersonligt är helt fel:
– Det är faktiskt mycket personligt.
Kontakten med studenterna är bra, säger
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Inger Johansson och Annika
Strömberg är av samma åsikt:

– Häromdagen ombads jag
att ringa upp en källarmästare

– Ja, man får en väldigt

från Stenungsund. Först hade

nära relation med vissa av stu-

jag inte en aning om vad saken

denterna, de berättar att deras

kunde gälla. Det visade sig att

moster har dött och liknande

han var en av mina distansstu-

saker. Många arbetar - det blir

denter, berättar Peter Walander.

en annan slags verklighetsanVeronica Liljeroth
Projektansvarig
veronica.liljeroth@hig.se

knytning då, vilket är kul.

Jag arbetar i projektet
“IT och distansutbildning” och har som
främsta uppgift att
fungera som länk mellan tekniken och de
lärare som ska arbeta
med tekniken. Mest
handlar arbetet om att
hjälpa lärare att
komma igång med
Internetbaserade
undervisningshjälpmedel
i form av konferenssystem och utbildningsplattformar, men
även att blicka framåt
och finna nya hjälpmedel och anpassa
dem till högskolans
behov.
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En utmaning att kunna göra
något pedagogiskt juste
speciell läggning, att

klart och tydligt och intresseväckande

man är lite serviceminded, tror jag, ett

och helst aktuellt med tanke på me-

stort intresse för att undervisa via web-

diets möjligheter. Det är positivt om

ben och hur man kan ”förmedla” ämnet

man sätter sig in och använder detta

– DET KRÄVS EN

nya sätt att undervisa där det passar.
Det är ändå ett verktyg och inte ett
självändamål, säger Karin Lindsten om
hur man bör vara som person för att
jobba med distansundervisning.
– Det är en utmaning att kunna göra
något pedagogiskt juste, trots avståndet.
Det är en nyttig erfarenhet för vem som
helst, menar Pär Vilhelmson.
Annika Strömberg tycker att det är
spännande med den nya tekniken och om
man ska jobba med distansutbildning så
bör man vara lite nyfiken i sin natur. Man
bör också vara medveten om att det kan ta
lite mer tid än man hade räknat med från
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– Det krävs en speciell
läggning, att man är
lite serviceminded,
tror jag, och ett stort
intresse för att undervisa via webben.

27

distansbroschyr_2.indd

27

11/06/00, 4:21 PM

Det kommer att bli mer som
ett smörgåsbord, där man
plockar det man vill ha
början.

dagogiskt och tekniskt. De flesta av lärarna

Vad händer i framtiden i den av mycket tek-

tycks tro att distansstudierna har kommit

nik styrda distansutbildningen? Många tror

för att stanna. Distansstudier har ju trots allt

att det finns mycket att förbättra, både pe-

funnits väldigt länge. Kanske inte så länge
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i den form som dominerar i dag

– God kvalitet kommer att

med Telebild och Internet som

innebära rätt nätverk. Med nya

hjälpmedel, utan genom gam-

lärplattformar och webplattfor-

mal hederlig reguljärpost.

mar följer också en naturlig, men

– Pedagogiken är en svårig-

kanske även skrämmande, kon-

het, och en möjlighet. Vi som

kurrens om studenterna. Därför

lärare måste jobba mycket mer

är det viktigt att vi redan nu

med pedagogiken. Inom det

börjar att bygga upp ett nätverk

området finns det antagligen

av kvalificerade föreläsare, följer

mycket kvar att göra. Tekniken

med i teknikutvecklingen och ser

finns och har kommit för att

till att lärare får bekanta sig med

stanna. Utmaningen ligger i

tekniken och därmed utvecklas

pedagogiken, det är där vi

pedagogiskt, säger Åke Tilander.

måste utvecklas. Det är därför

Han tror även att framtidens

man talar om flexibelt lärande

lärare kommer att ”tvingas” att

istället för distansutbildning.

lära sig undervisa på distans,

Skillnaden blir mindre. Skillna-

eftersom

den med att träffas i samma rum

kommer att integreras mer och

kommer ju dock att kvarstå,

mer med de traditionella kur-

menar Peter Walander.

serna. Och han får medhåll från

Tilander menar att ”rummet”

att

distanskurserna

flera kollegor på HiG.

kommer att få en allt mindre

– Egentligen är det ganska

betydelse, istället gäller det för

dumt med skilda kurser som har

högskolorna och universiteten

samma syfte och mål, det vore

att knyta rätt nätverk till sig.

bättre om kurserna integrerades.

Pär Vilhemsson
Universitetslektor
pvn@hig.se
Att jag sysslar lite med
distansundervisning är
nog inte så konstigt.
Mitt forskningsområde
är småföretagande
inom träbranschen och
jag är intresserad av
landsbygdsutveckling.
Ett sätt för företagare
och andra personer
bortom tätorten att
förbättra sina förutsättningar på sikt
är att bilda sig. Tidigare
har jag bland annat
ägnat mig en del åt
PBL-pedagogik på
Lantbruksuniversitetet
(SLU) och varit kursledare på Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF).
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Distansstudenter med ”lappsjuka” kan åka

ell undervisning kommer att bli allt mindre.

till högskolan och vara med på en

Han tror att webbaserade kurser kommer att

föreläsning eller ett seminarium när de

bli mer vanlia på högskolan överhuvudtaget,

har lust, samtidigt som studenter som är

där vanliga föreläsningar blir färre och infor-

sjuka eller av annan anledning är borta

mationen hämtas på den aktuella kursens

från skolan kan plugga på distans. Det är

hemsida.

visionen, menar Ingemar Ahne.

– Det kommer att bli mer fantasifullt i

Pär Vilhelmson tror även han att skillna-

framtiden. Det kommer att bli mer som ett

den mellan distansundervisning och tradition-

smörgåsbord, där man plockar det man vill ha.
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Talking heads
Engelskt uttryck
från distanshögskolan Open
University. Deras
första TV-utsända
föreläsningar var
inte mer än talande huvuden,
vilket blev ganska
stereotypt.

Talking heads’ kan vara
ganska livlösa
AHNE TYCKER ATT

det är tråkigt att dis-

sionella, menar han. Ahne tror att det är

tansstudier i dag är väldigt textberoende

svårt att få fram ironier i skriven text.

och innebär mycket skrivande. Han tror att

– Ibland används förstås telebildssänd-

det kan skrämma bort studenter som inte

ningar, fast så kallade ”Talking heads” kan

tycker att de är så duktiga på att uttrycka

vara ganska livlösa och fortfarande ute-

sig skriftligen. Texter är också endimen-

blir dialogen. Videoseminarieformen med
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Telebild måste utvecklas och möjligheten

mer och mer information på webben för att

till dialog med kurskamrater och föreläsare

istället ha mer tid för dialog med student-

i realtid måste bli ett faktum. Detta innebär

erna under Telebildssändningarna.
– Rent tekniskt tror jag att man kan göra

för teknikutvecklingen i första hand att

mycket för att underlätta förmedlingen av

infrastrukturen måste förbättras.

information, säger hon.

Annika Strömberg försöker att lägga ut
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På sikt: ett slags open
university i Sverige
att flexibilitet

Övergången från klassrumsundervis-

kommer att vara ett nyckelord för

ning till undervisning med plattformstöd

framtiden. Flexibilitet både vad gäller

är minst lika komplicerad som övergången

tid och rum, men även flexibilitet vad

från klassrumsundervisning till undervis-

gäller förkunskaper och lärarinsatser.

ning med Telebildstöd. Det är alltså inte

INGER JOHANSSON TROR

– På sikt: ett slags Open University i
Sverige.
Det är inte bara hon som tror på att
vi måste bli mer flexibla i utbildningsfrågor. Även hennes kollega Males är inne på
samma spår. Han har redan höga krav på de
kurser som ska ha benämningen ”flexibla
kurser”:
– Regeln för våra kurser som kommer
under rubriken ”flexibel undervisning”
måste vara att de ska vara bättre än klassrumskurser. Sett ur lärarens synvinkel är
flexibelt lärande mycket krävande, speciellt under övergången från det traditionella
klassrummet till det virtuella.
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undervisning blir läraren istället en slags
mentor som handleder sina studenter. I
hans kurser handlar det mycket om att ge
respons på studenternas texter, studenterna
ska i sin tur också ge respons på sina kurskamraters texter.
– Att producera text och kommentera
andras texter kräver en student som tänker
själv. Att söka information på Internet
kräver ett eget kritiskt tänkande. Jag anar
en utveckling där studenten och studiegruppen är kursens motorer och läraren blir
facilitator/mentor. Jag ser även denna pedagogik som överlägsen vanlig katederundervisning. ”One-on-one” – det blir en stark
dialog, något man inte hinner med i vanlig
klassrumsundervisning.
Ingemar Ahne tycker också att man som
distanslärare i många fall fungerar mer som
samma sak i ett nytt paket. Det är en ny

en handledare:

sorts pedagogik, förklarar William Males.

– Det kan vara väldigt tidskrävande

– Den traditionella undervisningskultu-

eftersom man ofta tvingas svara på samma

ren innebär att läraren är kung eller drott-

frågor om och om igen. Ur det perspektivet

ning i sitt klassrum.

är det viktigt att studenterna kan ta del av

Males menar att i den nya typen av

varandras kunskaper och erfarenheter.
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Jag ser ett behov
av lärarlagarbete
ett stort

sammans. Även i campuskursen Om kon-

lärarlag. Han tror att en mer samlad for-

sten att läsa och skriva har det varit tre

mering för distansundervisning skulle

stycken som ansvarat för studenternas

underlätta. Males är villig att hålla

arbete på webbplattformen.

PÄR VILHELMSON EFTERLYSER

med honom.

– Vid deadlines-tiderna är det mycket

– Jag ser ett behov av lärarlagarbete i

att göra, men långt mindre än tidigare då

hela distanspraxis. Det är t ex mycket bättre

jag försökte klara av allting själv. Min

att vara två lärare i Telebildsstudion än att

fru, som ser det hela utifrån, säger att jag

vara en. Det är mycket bättre att vara ett

verkar mycket mindre belastad nu, berättar

lärarlag som svarar på studenternas texter

Males.

på webbplattformen än att en enda lärare
försöker klara av allting på kort tid.
Han har skapat lärarlag i Creative
Writing in English. Där har två amerikanska poeter medverkat från sina arbetsplatser i

USA

och de har gett respons

på undervisningstekniken. I Kulturpedagogik A-distans har de också använt sig
av lärarlag på webbplattform, där har de
varit fyra stycken lärare som jobbat till-
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Det gäller att
ta sig i kragen
Flertalet av de studenter som studerar på
distans skulle förmodligen inte ha studerat om inte den här möjligheten fanns. Anledningen till detta är att de är bundna till
sin bostadsort på grund av arbete och/eller
att de har barn. Karin Lindsten säger att
kursutvärderingarna som studenterna har
gjort har varit mycket positiva redan av
det enkla skälet att de är mycket glada
över att de tack vare distansundervis– Tack vare distansundervisningen finns möjligheten att studera.

ningen överhuvudtaget får möjligheten att
studera. Men många, både studenter och
lärare, menar att studenterna saknar kontakten och gemenskapen som finns på ett
campus. Pär Vilhelmson lyfter här fram
studiecentra som en bra mötesplats för
studenterna att träffa likasinnade.
– Studiecentra är bra – där kan studenterna
träffas i grupper. Det dåliga är just att studenterna inte har tillgång till ett campus och
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ingen akademisk miljö, där de får träffa

sitta var och en för sig. På det sättet blir

andra. Internet räcker inte – kroppslig kon-

man inte så isolerad och man kan hjälpa

takt behövs också.

varandra om det är någonting som man

Ingemar Ahne är överens med Vilhelmson på den punkten. Just på grund av detta,

inte har förstått. Oftast är det alltid någon
som kan.

att det inte finns en speciell plats att gå till,
ställer en helt annan typ av krav på distansstudenterna än på dem som studerar på ett
mer traditionellt sätt.
– Trots att en lärare är mer tillgänglig
för en distansstudent så kräver det mer
självdisciplin från studentens sida.
Studenter som har provat på att studera
på både traditionellt sätt och distans delar
Ahnes uppfattning.
– Eftersom man inte träffar sina kurskamrater lika ofta som vid vanliga föreläsningar,
blir man lite avskärmad ibland. Det gäller
att ta sig i kragen för att få saker gjorda.
Annars blir det lätt att man hittar på annat
istället, menar en student.
En annan student har ett bra tips för att
undvika dessa disciplineringsproblem:
– Vi brukade träffas några studenter och
göra uppgifterna tillsammans istället för att
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SLUTORD

Kontaktpersoner för Högskolans Regionala

Johan P Bång (Samordnare för det Regionala

IT -projekt

IT -projekt

är:

vid Högskolan i Gävle)

E-post: johanpb@hig.se
Telefon:

026-64 83 12

Veronica Liljeroth (IT och distansutbildningsprojektet)
E-post: veronica@hig.se
Telefon:

026-64 83 10

På: www.hig.se kan Du läsa mer om hur och vad Du kan läsa på distans eller
kontakta Distansstudiesamordnare, Högskolan i Gävle, tel

Mer om de olika projekt inom Regional

IT -utveckling

026-64 85 00

(vxl)

som Högskolan i Gävle

driver finns att läsa på: www.hig.se/kkproj
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”På ett smidigt sätt kan jag kombinera studiearbete och
familj. Studiecentrat och mina klasskamrater gör att
det inte känns som att studera på distans.”
Distansstudent

”Jag som bor på landsbygden, har familj och inte vill flytta
till en studieort miltals från hemmet tycker att det är positivt
att läsa på distans.”
Distansstudent

Allt fler studenter väljer att studera på distans. Vad innebär denna
form av undervisning för studenterna och hur anpassar sig lärare till
det nya sättet att undervisa? Vad innebär den tekniska utvecklingen
för studenter och lärare? I denna skrift har vi samlat tankar och
idéer från lärare och andra engagerade i IT- och distansutbildningsprojektet. Vi vill med den här skriften dela med oss av vårt arbete.
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