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Förord 
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uppsats är Ulrica Engström och Daniel Ruuth och arbetet under uppsatsens färdigställande 
har delats lika mellan oss. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Helena Oskarsson för den mycket kunniga 
vägledningen och det stora stödet vi fått under vårt examensarbete.  
 
Vi vill även tacka våra respondenter för att de har deltagit i vår fallstudie och bidragit till att 
denna uppsats blivit möjlig. 
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SAMMANFATTNING 
 
Dagens teknik har möjliggjort att information kan bli tillgänglig oberoende av tid och plats, 
detta har inneburit att möjligheter till undervisning på distans har ökat. Staten har gett bidrag 
till högskolor och universitet för att locka dem att satsa på IT-baserade distansundervisningar. 
Vid flera av de skolor som idag bedriver distansundervisning sker distansundervisningen helt 
via datorkommunikation. De datorprogram eller verktyg som är avsedda för dessa ändamål 
kallas ofta för kursplattformar. 
 
I denna uppsats ska vi undersöka hur kursplattformar förändrar lärarens 
undervisningssituation vid distansundervisning, varför dessa förändringar uppstår och på 
vilket sätt. Detta för att belysa eventuella effekter som kan uppstå vid införandet av 
kursplattformar vid distansundervisning och på så sätt förbättra utvecklandet av 
kursplattformar så att dessa kan användas för att underlätta lärarens undervisningssituation 
vid distansundervisning. 
 
Studien har baserats på kvalitativa intervjuer med personer som har koppling till 
distansundervisning via en kursplattform. De slutsatser vi kommit fram till utifrån vår analys 
och diskussion av materialet är att kursplattformar begränsar lärarens undervisningssituation. 
För att undervisningen skall fungera måste lärarrollen och metodiken förändras och 
undervisningen bli mer individualiserad, vilket innebär att studenten måste ta mer ansvar. 
Detta leder till att läraren blir mer en handledare än en undervisare. Det krävs även mycket 
förberedelse och planering av en distanskurs och det tar mycket tid att undervisa och 
kommunicera via en kursplattform. Att kommunicera via en kursplattform kan upplevas som 
svårt och det är därför viktigt att tillhandahålla ett detaljerat handledningsmaterial till sina 
studenter där det framgår klart och tydligt vilka moment som ingår i kursen samt vad som 
krävs av studenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

ABSTRACT 
 
Today’s technology has made information accessible independent of time and space. This has 
increased the possibility of e-learning. The state gives contributions to universities and 
colleges that invest on IT-based e-learning. Several of the schools that manage these e-
learning do this completely by computer communication. The software used for this purpose 
is often named e-learning tools. 
 
In this essay we will examine how and why e-learning tools changes the teachers teaching 
situation using e-learning. By doing this we want to shed a light on the effects that can arise 
by the introduction of e-learning tools in e-learning, and through this improve the 
development of e-learning tools and make them more useful for the teachers in there teaching 
situation. 
 
The study is based on qualitative interviews with persons who all have a relation to e-
learning via an e-learning tool. The conclusions we made based on our analysis and 
discussion of the material are that e-learning tools limit the teachers teaching situation. 
To make the education work, the teacher’s role and the methodology has to change to make 
the education more individualized which forces the student to take a bigger responsibility. 
This makes the teacher to more of an instructor / tutor than a teacher. Arranging e-learning 
takes a lot of preparation and planing and the actual teaching and communication through an 
e-learning tool takes a lot of time. Communicating through a e-learning tool can be hard and 
that makes a detailed instruction material important for the student. This material should 
contain information about the parts included in the course and what’s expected of the student. 
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1. INLEDNING 
 
Trenden pekar på en förändring i undervisningsform runt om i våra skolor (Evertsson, 2000). 
Tekniken har möjliggjort att information kan bli tillgänglig oberoende av tid och plats 
(Forslund & Hökenfeldt, 2001), detta har inneburit att möjligheter till undervisning på distans 
har ökat. Sammanfattningsvis kan man säga att kurser som man tidigare har bedrivit i 
traditionell klassrums- eller föreläsningsform1 , ”face to face” kan man nu bedriva 
asynkront2, på distans med hjälp av kursplattformar. År 2000 fastställde regeringen ett första 
ramverk till författningsstyrd distansundervisning i gymnasieskolan och därmed har 
distansundervisningsprojekt startats på många olika skolor (Evertsson, 2000). Staten har även 
gett bidrag till högskolor och universitet för att locka dem att satsa på IT-baserade 
distansundervisningar (Arnroth, 2002). Riksdagen har även bestämt att alla landets 
distansundervisningar som genomförs med hjälp av Internet och informationsteknologi (IT) 
ska samlas på Internet under ett gemensamt varumärke och en gemensam portal vid namn, 
Nätuniversitetet. Arnroth skriver även att politikernas förhoppningar är att man via 
nätuniversitetet skall nå ut till människor som i normala fall inte skulle studera. Enligt honom 
gör denna satsning det lättare för studenten att hitta utbildningar och samtidigt skapas en 
tydligare konkurrens men också nya möjligheter till samarbete mellan universitet och 
högskolor. Han säger vidare att man hoppas att detta i slutändan ska leda till fler och bättre 
distansutbildningar.  
 
Vid flera av de skolor som idag bedriver distansundervisning sker distansundervisningen helt 
via datorkommunikation. De datorprogram eller verktyg som är avsedda för dessa ändamål 
kallas utifrån utbildarens synvinkel för kursproduktionsverktyg eller kurshanteringsprogram 
(Nyberg R. Nyberg & Strandvall, 2000). En term som ofta används oberoende om man ser 
från utbildarens eller studentens synvinkel är kursplattformar (Nyberg R. Nyberg & 
Strandvall, 2000) och det är denna term som vi kommer att använda oss av. På marknaden 
finns det ca sextio kursplattformar, två av dessa är FirstClass och WebCT (Nyberg R. Nyberg 
& Strandvall, 2000). Dessa plattformar skiljer sig mycket från varandra, men en gemensam 
faktor är att de stödjer asynkron kommunikation. 
 
 

                                                 
1 Här menar vi den klassrums- och föreläsningsform som innebär till stor del att läraren pratar och eleven lyssnar 
och eventuellt antecknar. 
 
2 Asynkron kommunikation via datorer innebär att lärare och studerandes kommunikation inte sker samtidigt 
utan är skild åt i tiden (www.cdl.cdt.luth.se, 2002). 
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1.1 Problemdiskussion 
Trots många utlovade fördelar med distansundervisning via kursplattformar, som till exempel 
att man kan nå ut till fler människor och bedriva utbildningar från andra orter än där 
studenterna finns har vi i litteraturen funnit att denna undervisningsform kan innebära vissa 
problem i lärarens undervisningssituation.  
 

1.2 Forskningsfråga 
Vi vill med vår forskningsfråga undersöka skillnader som uppkommer i lärarens 
undervisningssituation, det vill säga lärarens pedagogik, kommunikation och kontakt med 
studenter när man byter från närundervisning3 till att undervisa på distans via en 
kursplattform. 
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur kursplattformar förändrar lärarens undervisningssituation vid 
distansundervisning samt varför dessa förändringar uppstår. Detta för att belysa eventuella 
effekter som kan uppstå vid införandet av kursplattformar vid distansundervisning för att 
kunna förbättra utvecklandet av kursplattformar så att dessa kan användas för att underlätta 
lärarens undervisningssituation vid distansundervisning. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till att titta på situationer där dessa kursplattformar används asynkront och 
textbaserat. Vi valde denna avgränsning för att det idag är det vanligaste sättet att bedriva 
distansundervisning på via en kursplattform (Evertsson 2001). Vi har valt att göra vår 
undersökning i en universitetsmiljö eftersom det där finns personer med erfarenhet av att 
bedriva samma kurs både som närundervisning och på distans via en kursplattform. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är disponerad så att vi först redogör den metod som vi valt där vi presenterar hur 
vi utfört vår litteraturstudie, vårt val av metod, fallstudien samt tillvägagångssätt. Därefter 
ges en teoretisk beskrivning. Den teoretiska beskrivningen är indelad i två avsnitt. I det första 
avsnittet förklarar vi generellt vad kursplattformar är, de vanligaste funktioner de innehåller 
och vad de kan användas till. Vi beskriver sedan mer ingående två vanliga kursplattformar 
som bland annat används vid Luleå tekniska universitet. Detta för att läsaren skall förstå hur 
de kursplattformar som våra respondenter använder sig av fungerar. I efterföljande avsnitt 
ges en bakgrund till begreppet distansundervisning, vidare belyser vi några för- och 
nackdelar med distansundervisning via en kursplattform samt lärarens roll och 
kommunikationssituation vid distansundervisning. Detta bygger på litteratur vi läst rörande 
området. De teoretiska avsnitten fungerar sedan som en referensram till vår fallstudie vilken 
bygger på 3 kvalitativa intervjuer med lärare som använder sig av kursplattformar som media 
vid distansundervisning samt intervjuer med personal vid centrum för distansöverbryggande 

                                                 
3 Med närundervisning menar vi undervisning på samma plats vid samma tidpunkt i en föreläsningssal eller ett 
klassrum. 
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lärande (CDL) vid Luleå tekniska universitet. I nästa avsnitt analyserar vi och diskuterar de 
uppgifter vi fått in under våra intervjuer. Detta leder senare fram till slutsatser samt förslag på 
fortsatt forskning. 
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2. METOD 
 
I följande kapitel behandlas vårt val av metod, vår litteraturstudie, fallstudie samt 
tillvägagångssätt. Vidare redogörs för studiens genomförande samt de överväganden som 
gjorts i samband med detta. Avslutningsvis förs en metoddiskussion. 
  
  

2.1 Vårt val av metod 
Vi har valt den kvalitativa fallstudien utifrån studiens problemområde, som utgörs av hur 
införande av distansundervisning via kursplattformar förändrar lärarens 
undervisningssituation samt varför dessa förändringar uppstår. Denna metod anser vi vara 
lämplig när man ska gå ut till ett begränsat antal lärare för att undersöka många faktorer. Med 
kvalitativ metod menas att man går på djupet och söker bakomliggande orsaker till de 
problemställningar som man vill undersöka. Man försöker se problemen i sin helhet och 
söker gemensamma mönster och karaktärsdrag. Kvalitativa undersökningar är inriktade mot 
mer svårkvantifierbara data såsom attityder, värderingar och föreställningar (Repstad, 1993). 

2.2 Tillvägagångssätt 
Bild 1 på nästa sida beskriver generellt respektive moment i vår undersökning. Vi har utifrån 
ett problemområde som vi finner intressant formulerat en forskningsfråga samt ett syfte med 
vår uppsats. Vidare har vi i form av en datainsamling fört en teoretisk studie samt en 
fallstudie. Dessa förs samman i en analys och diskussion, vilka leder fram till att vi ska kunna 
dra generella slutsatser om vår studie. För att kunna förstå hur vi har kommit fram till våra 
slutsatser har vi valt att i följande avsnitt beskriva vår teoretiska studie, fallstudie och analys 
mer ingående. 
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Bild 1. Tillvägagångssätt 

2.3 Datainsamling 
När man gör sin datainsamling hämtar man ofta data från två olika källor (Bell, 1993). Dessa 
kan man dela in i primärkälla och sekundärkälla. Enligt Bell är en primär källa till exempel 
intervjuer, enkäter eller protokoll från sammanträden. En sekundär källa är en tolkning av 
händelser och ting som ägt rum och som baseras på en primärkälla. Dessa är till exempel 
böcker, tidskrifter och artiklar.  
 

2.3.1 Teoretisk studie 
I vår teoretiska studie har vi använt sekundära källor i litteraturen för att skapa en teoretisk 
grund för vår fallstudie och analys och för att öka vår förståelse för problemområdet. De 
sökverktyg som vi använt oss av i vår teoretiska studie för att hitta information i databaser är 
Libris och Lucia. Dessa sökverktyg finns tillgängliga på Luleå tekniska universitetsbibliotek 
Vi har även sökt på Internet efter information. Sökmotorerna som vi har använt oss av där är 
Evreka, Altavista, Google och Yahoo. De sökord vi använt är distansundervisning, 
distansutbildning, datorstöd, kursplattformar, e-learning, närundervisning, WebCT och 
FirstClass. I vår fallstudie har vi använt en primärkälla i form av kvalitativa intervjuer. Enligt 
Hague (1993) är semistrukturerade intervjuer en bra metod att använda om man har öppna 
delfrågor inom olika bestämda kategorier som man vill ha svar på. Intervjuaren kan då till 
exempel välja att ta bort vissa frågor som inte är relevanta eller be respondenten utveckla sitt 

Problemområde 

Forskningsfråga 
och syfte 

Fallstudie Teoretisk studie 

Analys 

Slutsatser 

Datainsamling 

Diskussion 
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svar om det är något som är oklart under intervjuns gång. Kvalitativa intervjuer är enligt 
Olsson och Sörensen (2001) semistrukturerade. 
 

2.3.2 Fallstudie 
 Författarna Wiedersheim-Paul & Eriksson (1989) beskriver en typ av kvalitativ metod: 
fallstudie. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett program, 
en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Fallstudien är också 
mer inriktad på förståelse och beskrivning av en process än på beteendemässiga följder. 
Enligt Patton (1990) ger resultaten i en fallstudie i första hand en detaljerad information och 
en ökad förståelse för de valda fallen. I vår fallstudie har vi valt att intervjua fem personer vid 
Luleå tekniska universitet som alla har någon anknytning till distansundervisning via 
kursplattform. För att få en djupare förståelse för den undervisningsform som man bedriver 
via kursplattformar och de förändringar som kan uppstå för läraren kontaktade vi två 
anställda vid Centrum för överbryggande lärande (CDL) för en intervju med var och en av 
dem. Vi kontaktade dem efter vi hade läst en annons i tidningen om ett seminarium de skulle 
vara med på. Föreläsningarna som de höll handlade om ”e-learning och dess framtid: 
Individen, pedagogiken och tekniken” och ”utbilda och lära på distans med datorn som 
verktyg”. Utifrån dessa ämnen förstod vi att de hade den kunskap och erfarenhet som vi 
behövde för att gå vidare i vårt arbete att svara på vårt syfte att undersöka hur 
kursplattformar förändrar lärarens undervisningssituation vid distansundervisning, varför 
dessa förändringar uppstår och på vilket sätt. Till de anställda på CDL skickade vi fyra 
övergripande frågor (se bilaga 1). Dessa frågor var menade som ett underlag som de fick 
använda fritt och själv formulera svaren på inom det problemområde som frågorna handlade 
om. Denna metod använde vi för att få så övergripande svar som möjligt. En av de anställda 
pratade vi först med på telefon, hon berättade då generellt om vilka problemområden som 
finns inom denna undervisningsform. Vi bokade även en tid för längre intervju. Intervjuerna 
tog ca en timme vardera. Respondenterna befann sig under intervjuerna på sitt arbetsrum. I 
och med detta kunde respondenten föra ett mer avslappnat samtal och koncentrera sig på 
intervjufrågorna.  
 
Våra krav på de övriga respondenterna var att de skulle vara universitetslärare och undervisa 
en kurs på distans, asynkront via en kursplattform. Kursen skulle man tidigare ha hållit i 
realtid som närundervisning. Vi har valt att intervjua lärare vid olika avdelningar som 
undervisar inom olika ämnesområden. Eftersom vi ville undersöka användare av olika 
kursplattformar tog vi även hänsyn till detta i vårt urval av respondenter. Detta urval gjorde 
vi för att få en bättre helhetssyn på distansundervisning via kursplattform som vi anser 
berikar vår uppsats och styrker de slutsatser som vi efter analys kommer fram till. För att 
hitta respondenter som uppfyllde våra krav sökte vi efter IT/distans kurser på 
www.netuniversity.se  som hölls på Luleå tekniska universitet. Vi kontrollerade att 
undervisningen skedde via en kursplattform. När vi hade valt ut de kurser som stämde med 
våra kriterier gick vi till respektive avdelning och frågade vilken lärare som var ansvarig för 
respektive kurs. Vi kontaktade sedan de aktuella respondenterna via e-post med en förfrågan 
om intervju. Även till dem skickade vi ut en intervjumall (se bilaga 2) Detta gjorde vi en 
vecka innan intervjuerna för att de skulle ha möjlighet att läsa och reflektera över våra frågor 
innan vår träff. Första Intervjun varade i ca 25 minuter, den andra varade i en timme och 20 
minuter och den tredje intervjun varade i ca 50 minuter. Även dessa respondenter befann sig 
under intervjutillfället på deras arbetsrum. Samtliga intervjuer spelade vi in på band för att 
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kunna gå tillbaka, analysera och utvärdera de svar vi fått. För att få ett textbaserat material till 
vår analys och ett bättre helhetsintryck dokumenterade vi alla intervjuer från band till 
pappersformat.  

2.3.3 Analysmetod 
Vi har valt att analysera vår fallstudie enligt en metod som Mason (1996) kallar för cross-
sectional and categorical indexing. Den huvudsakliga idén är att man som forskare 
systematiskt och logiskt applicerar en enhetlig grupp av indexeringskategorier på det data 
som samlats in och på så sätt delar in data i olika fack. Anledningen till att vi valt denna 
metod är att våra data är textbaserad. Vi tycker även att denna metod är lämplig att använda 
för att få en systematisk översikt av fallstudien. Eftersom vi tycker att Mason förklarar denna 
metod på ett bra och förståeligt sätt har vi valt att följa den vid vår analys. Efter vi hade 
skrivit ned intervjuerna i pappersformat gick igenom dem en efter en och märkte eller 
indexerade innehållet med lämpliga indexeringsrubriker för att göra intervjuerna mer 
överskådliga. Enligt Mason (1996) kan man med denna metod hitta likheter och skillnader 
som inte är uppenbara vid första anblick. För att få svar på vårt syfte att undersöka hur 
kursplattformar förändrar lärarens undervisningssituation vid distansundervisning, varför 
dessa förändringar uppstår och på vilket sätt har vi delat upp våra frågor i olika teman. 
Dessa teman är: 
 

• Hur lärarrollen förändras. 
• Hur lärarens kontakt och kommunikation med studenten förändras. 
• Förändringar i pedagogik/metodik. 
• Övriga förändringar i undervisningssituationen. 

 
Utifrån dessa teman gjorde vi en sammanställning av materialet för att på så sätt kunna göra 
en gemensam analys av alla intervjuer. 

2.3 Reliabilitet och validitet  
Oberoende av vilken metod som används vid insamling av information så finns det alltid en 
risk för mätfel av olika slag. Två viktiga begrepp i sammanhanget är validitet och reliabilitet. 
Enligt Bell (1993) är reliabilitet (tillförlitlighet) ett mått på i vilken utsträckning ett 
instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter. För att öka reliabiliteten i vår uppsats informerade vi i förväg de personer 
som vi skulle intervjua om syftet med intervjun. Respondenterna fick även intervjufrågorna 
skickade till sig via e-post för att de skulle kunna vara väl förberedda och på så sätt kunna ge 
så informativa svar som möjligt. Vid intervjutillfället använde vi oss av en bandspelare för att 
minska risken att glömma eller misstolka viktig information. Vi har dessutom studerat 
litteratur som berör området för att få en djupare teoretisk förståelse vilket minskade risken 
för feltolkningar eller missförstånd under intervjuerna. Validitet är ett mått på om en viss 
fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva (Bell, 1993). Bell 
säger vidare att om en fråga inte är reliabel saknar den också validitet, men bara för att 
reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara hög. En fråga kan ge samma eller nästan 
samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd för att mäta. För att öka 
validiteten har vi valt att intervjua respondenter inom två olika kategorier, detta för att få en 
så bred kunskap och syn på kursplattformar och dess användare4  som möjligt. 
                                                 
4 I detta avseende menar vi läraren som användare 
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2.4 Metoddiskussion 
Det är viktigt att man gör ett bra val av respondenter, men det är svårt att veta varför en 
person svarar på en förfrågan om intervju. Det är därför viktigt att man är kritisk till de data 
man fått in eftersom man inte vet om de svar respondenten ger är ”färgad” av dennes enskilda 
situation. Eftersom vi bara har intervjuat ett fåtal respondenter är det dock något som vi 
måste ta hänsyn i vår analys. Vi anser ändå att de material vi får ut av dessa intervjuer ger en 
bra bild över de förändringar som uppstår när man byter från att närundervisa till att 
undervisa på distans via en kursplattform.  
En annan faktor som kan påverka vårt resultat av fallstudien är att respondenterna inte hade 
läst igenom och reflekterat över de intervjumallar vi skickat ut. De var därför inte förbereda 
på samma sätt som de skulle kunna ha varit om de hade gjort som vi tänkt. 
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3. KURSPLATTFORMAR 
 
Med följande teoridel vill vi förklara begreppet kursplattformar för att ge läsaren en bättre 
förståelse för vad kursplattformar är och hur de fungerar. Först ges en generell beskrivning 
av begreppet kursplattformar. Sedan ges en mer detaljerad beskrivning av kursplattformarna 
WebCT och FirstClass. Detta gör vi med anledning av att vi ska undersöka vad införande av 
kursplattformar innebär för lärarens undervisningssituation. 
 

3.1 Generell beskrivning av begreppet kursplattformar 
De datorprogram eller verktyg som används vid distansundervisning kallas ofta för 
kursplattformar (Nyberg R. Nyberg & Strandvall, 2000). Enligt IT-Pedagogisk Centrum 
(2002) ska en bra kursplattform kunna erbjuda kursdeltagare och lärare flexibilitet i sitt 
arbete. Kursdeltagarna ska när som helst på dygnet kunna komma åt den allra senaste 
kursinformationen. Dessutom ska de kunna hålla kontakt med andra kursdeltagare eller 
lärare, oberoende av tid och plats. Det ska även finnas möjlighet att kunna lägga in 
videosekvenser och ljud som ett komplement till det rent textbaserade kursmaterialet. En 
kursplattform ska alltså kunna stödja såväl synkron, dvs. tidsbunden kommunikation som, 
asynkron, dvs. icke tidsbunden kommunikation (www.ipc.slu.se, 2002). Evertsson (2001) 
anser dock att det än så länge är ovanligt med interaktivitet vid distansundervisning i realtid. 
 
Hiltz (1994) menar att vissa av de kursplattformar som används vid distansundervisning kan 
fungera som ett slags virtuellt klassrum. I ett virtuellt klassrum har elever och lärare 
möjlighet att diskutera aktuellt kursämne i olika forum som är öppet för alla som går denna 
kurs. I dessa forum har man möjlighet att utbyta tankar, erfarenheter och lösa problem 
tillsammans med andra. Genom att man kan skriva egna inlägg och besvara andras blir 
forumet lika mycket en källa till kunskap som en mötesplats (http://swedish.connection.se, 
2002). Enligt McGreal (Nyberg & Strandvall ,2000) bör läraren ha möjlighet att i 
kursplattformen meddela eventuella förändringar och nyheter i kursen via en anslagstavla. 
Alla kursdeltagare bör också ha tillgång till egen e-post som kan användas vid frågor och 
diskussioner som rör kursen. De flesta kursplattformar har också en chatt funktion5 där man 
kan diskutera olika ämnen i realtid (Palloff & Pratt, 2001). Enligt Palloff och Pratt har en del 
kursplattformar även stöd för quizar. En quiz är en enkel form av kunskapskontroll där 
eleverna svarar på ett antal frågor och systemet rättar svaren och ger feedback om resultatet 
direkt.  

                                                 
5  Med chatt menas att man talar med varandra i realtid via korta skrivna meddelanden (Palloff & Pratt, 2001). 
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3.1 WebCT 
 
WebCT är ett integrerat kursledningsverktyg designat för att kunna leverera och 
tillhandahålla distansundervisning. WebCT är ursprungligen utvecklat i Canada av University 
of British Columbia och används i dagsläget av universitet runt om i hela världen, mer är 4,3 
miljoner studenter har WebCT konton (www.csuchico.edu, 2002). All interaktion med 
WebCT servern sker via en normal webb browser. Studenter och lärare behöver därför ingen 
speciell mjukvara för att kunna använda sig av systemet (www.ics.lu.se, 2002). 
 
Med WebCT kan man samla mycket av kursinformationen som exempel kurslitteratur, 
studiehandledningar, uppgifter, länkar m.m. på ett och samma ställe. WebCT fungerar också 
bra som kommunikationsverktyg för studenter emellan eller mellan studenter och lärare 
(Dafgård, L. Nyberg & Strandvall, 2000). Dafgård anser att detta gör att användarna bara 
behöver gå in på ett enda ställe, dvs. i sin kurs i WebCT, för att få tillgång till de verktyg för 
kommunikation och information som dom behöver i kursen.   
Kursen är sluten, det vill säga studenterna loggar in med sitt användarnamn och lösenord, 
vilket innebär att endast de som har tillträde till kursen kan komma in. 
 
Kursinnehåll som utvecklats i andra applikationsprogram (såsom Macromedia Dreamweaver, 
MS FrontPage, Macromedia Authorware and Macromedia Director), kan enkelt inkluderas i 
en WebCT kurs (www.ics.lu.se). 
 
 

3.1.1 Exempel på funktioner i WebCT 
 
E-post: Finns inom varje kurs i WebCT och fungerar som ”vanlig” e-post. En sak som dock 
skiljer sig från ”vanlig” e-post är att om man ska skicka e-post till en lärare eller student som 
går samma kurs som en själv har man möjligheten att välja den personens e-mail adress från 
en lista. Detta underlättar kontakten studenter emellan eller mellan studenter och lärare från 
kursen. För varje kurs som man har i WebCT så har man dock en separat e-post låda, detta 
gör att man måste gå in i varje kurs för sig för att kontrollera sin post (Dafgård, L. Nyberg & 
Strandvall, 2000). 
 
Anslagstavla: Här visas löpande information om allt som händer i kursen. Anslagstavlan är 
det första som studenten möter när han/hon loggar in i aktuell kurs. 
 
Kalendern: I kalendern visas datum för viktiga händelser i kursen. Det kan t ex gälla bokade 
videokonferenser, deadlines för inlämnings uppgifter, quizar och kompletteringar, 
utvärderingsdatum m.m. 
 
Forum (Diskussioner): I ett forum kan kursdeltagarna ta del av varandras material samt 
diskutera olika ämnen i kursen. Forumet är uppdelad i olika rubriker (topics) vilket ger 
läraren möjlighet att skapa diskussions grupper som berör speciella ämnesområden.  
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Rubrikerna (topics) kan vara både allmänna (public) eller privata (private). Alla som går 
aktuell kurs kan läsa allmänna rubriker, medan privata rubriker endast är tillgängliga för 
studenter och lärare med behörighet för just den rubriken (http://webct.ies.ad.ltu.se, 2002). 
 
Chattfunktion: Med chatt menas att man talar med varandra i realtid via korta skrivna 
meddelanden (Palloff & Pratt, 2001). Enligt Dafgård (Nyberg & Strandvall, 2000) är chatten 
indelad i olika rum och läraren har möjlighet att få en skriftlig utskrift av den chatt som ägt 
rum  
 
Självrättande prov (Quiz): Som vi tidigare nämnt är en quiz en enkel form av 
kunskapskontroll där eleverna svarar på ett antal frågor. Det finns två olika sätt att rätta 
quizar på. Dessa två sätt är den ”självrättande” som visar resultatet av quizen uträknat i 
procent direkt efter man slutfört quizen som rättas av systemet samt manuell rättning som 
utförs av läraren (Dafgård, L. Nyberg & Strandvall, 2000). Dafgård säger att frågorna på en 
quiz kan vara antingen av ”flervalstyp” där ett eller flera av svarsalternativen är rätt, ”korta 
svar” där studenterna ska skriva in ett eller flera ord eller ”textfrågor” vilket innebär att 
studenterna kan skriva in längre svar, som läraren sedan kan rätta manuellt. För att få godkänt 
på en quiz måste man klara en viss procent av max poängen, vanligtvis någonstans mellan 
70-80 %, men detta varierar. Läraren kan också till exempel bestämma under vilken 
tidsperiod studenterna ska ha tillgång till quizen och hur lång tid de har på sig att utföra den.  
 
Enligt Dafgård (Nyberg & Strandvall, 2000) har WebCT även funktioner för uppföljning av 
studenternas aktiviteter. Lärare kan följa datum och klockslag när varje student loggat in på 
kursen första gången och när de varit inne senast. Läraren har även möjlighet att se hur 
många meddelanden studenten har läst respektive skickat, vilka sidor som är mest besökta, 
under hur lång tid osv. Hiltz (1994) anser att denna funktion gör det möjligt för läraren att i 
bättre utsträckning kunna upptäcka om till exempel en student har ”halkat” efter i 
undervisningen och på så sätt kunna ta kontakt och hjälpa studenten. 
 

3.2 FirstClass 
 
FirstClass är en plattform för gruppkommunikation (www.ssv.gov.se, 2002). FirstClass är 
egentligen ett konferenssystem, men den används även som stöd i undervisning. Det finns 
olika sätt att kommunicera på via FirstClass. Exempel på sätt att kommunicera via FirstClass 
är. "en till en" kommunikation dvs. e-post, "en till många" kommunikation dvs. anslagstavla, 
"många till många" kommunikation dvs. alla som har fått behörighet får lov att delta i med 
sina kunskaper/erfarenheter/synpunkter i en diskussion samt "några till några" 
kommunikation dvs. en viss grupp t ex en projektgrupp kommunicerar internt. 
(www.ssv.gov.se, 2002)  
 
 

3.2.1 Exempel på funktioner i FirstClass 
 
Lärarrum: Lärarna har en egen konferens dit bara lärarna har tillträde. Hit kan studenter 
skicka meddelanden som samtliga lärare behöver ta del av. På detta sätt behöver inte e-post 
adresseras personligen till alla lärare. 
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Cafeteria: Detta är det sociala rummet. Här kan man diskutera allting från filosofi till bra 
historier, aktuella händelser eller god mat – sådant som inte har med kursen att göra. Här kan 
man vara ganska personlig. Här kan både kursledning och studenter såväl läsa som skriva 
inlägg. 
 
Bibliotek: I den här konferensen kommer kursledningen att lägga in material som 
studenterna kan hämta hem. Det görs i form av inlägg med bifogade filer. De bifogade filerna 
innehåller oftast kompletterande texter men kan även vara programfiler.  
 
Kursdeltagarna: Här är det tänkt att varje kursdeltagare skall göra en mer utförlig 
presentation av sig själv 
 
Frågor om FC/tekniken: Här kan frågor ställas och svar ges om FirstClass och om tekniken 
i övrigt. Både studenter som kursledning kan såväl läsa som skriva inlägg. 
 
Utvärdering: I denna konferens ska det ske en löpande utvärdering av kursen. Här kan såväl 
studenter som kursledning både läsa och skriva inlägg. 
 
Seminarier: Här ska studenterna diskutera ämnen som överenskommits vid kursstarten. 
Läraren kan gå in och ta del av diskussionerna samt skriva inlägg om han/hon anser att det 
behövs. 
  
Insändningsuppgifter: Konferensen insändningsuppgifter innehåller svarskonferenser 
(fungerar i princip som låsta brevlådor) dit studenterna skickar sina svar på 
insändningsuppgifterna. Det finns en svarskonferens för varje insändningsuppgift. Lärarna 
kan sedan välja att öppna svarskonferenserna så att studenterna kan ta del av svaren från 
andra studenter. Förutsatt att denne har lämnat sitt svar. 
 
Grupprum: Insändningsuppgifter kan lösas gemensamt av en grupp studenter. Grupperna får 
disponera det grupparbetsrum som har samma namn som gruppen. Studenterna har bara 
tillträde till sitt eget grupprum. 
 
Introduktion: Denna konferens används under kursens förberedande del. 
 
FirstClass har även som WebCT en anslagstavla, en e-postfunktion och en chattfunktion. 
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3.3 Sammanfattning 
Både WebCT och FirstClass har funktioner som stödjer distansundervisning i form av  
e-post, diskussionsforum, anslagstavla och chatt. WebCT är dock helt webbaserad medan 
FirstClass oftast används via en klient som man kan ladda ner till sin egen dator. FirstClass 
finns även som webbaserad version, men den används dock inte lika ofta. 
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4. DISTANSUNDERVISNING  
 
Med denna teoridel i vår uppsats vill vi ge en bakgrund till begreppet distansundervisning, 
belysa för- och nackdelar med denna undervisningsform samt ge läsaren en bild över 
lärarens roll och kommunikationssituation vid distansundervisning. Detta gör vi med 
anledning av att vi ska undersöka vilka skillnader som uppkommer i lärarens 
undervisningssituation när man byter från närundervisning till att undervisa på distans via 
en kursplattform. Vi tycker även att kunskap inom detta område är viktig att ha som 
utvecklare innan man börjar utveckla en ny kursplattform. 
 

4.1 Bakgrund 
Distansundervisning är en undervisningsform med fina anor. Sverige var först med 
distansundervisning i världen. Den första distansundervisningen bedrevs i Lund 1833 via 
brev (Bååth, 1991). Bååth säger:  
 
”Begreppet distansundervisning förutsätter att lärare och studenter är fysiskt åtskilda men – 
åtminstone vid vissa tillfällen har kontakt med varandra via något distansöverbryggande 
medium6…”. 
 
Enligt Evertsson (2001) bygger all undervisning, närundervisning som distansundervisning 
på interaktion mellan elever och lärare. 
 

4.2 Fördelar och nackdelar med distansundervisning via en kursplattform 
Bååth anser att fördelen med distansundervisning via ett distansöverbryggande medium är att 
undervisningen är bestående till skillnad från traditionell muntlig undervisning där 
undervisningen ”flyger iväg med ljudvågorna”. Bååth säger vidare att detta innebär att 
studenten när som helst och i sin egen takt kan ta del av undervisningsmaterialet. 
På Internetsidan www.utbildning.halmstad.se (2002) kan man läsa om fördelar med 
distansutbildning med hjälp av IT och speciellt konferensprogram. En fördel är att det blir 
möjligt att ha en snabbare kommunikation mellan deltagaren och läraren samt att deltagarna 
kan kommunicera med varandra under hela utbildningen. Det skapas även möjligheter att 
tillämpa pedagogiska grepp som tidigare bara kunnat användas i traditionell 
klassrumsundervisning ( till exempel grupparbete, seminariediskussioner och 
deltagarredovisningar). Kursledning och deltagare har möjlighet att kommunicera med 
varandra dygnet runt under kanske flera månader. När alla på detta sätt får ta del av varandras 
erfarenheter under studierna kan de delta i en interaktiv process. Vidare påpekas det att i 
traditionell distansundervisning kan det gå ganska lång tid från det att deltagaren skickat in 
sin insändningsuppgift till dess att lärarens svar med synpunkter kommer tillbaka. Det finns 
heller inte någon kommunikation mellan deltagarna i traditionell distansutbildning bortsett 
från de sammankomster man eventuellt har. 
 
En annan fördel med undervisning via kursplattform enligt Sederblad Kindeberg 
(www.itmera.m.se, 2002) är att det möjliggör en hög grad av individualisering jämfört med 
                                                 
6 I denna uppsats är det kursplattformen som är detta medium. 
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traditionell klassrumsundervisning som ofta har gruppstorlekar på ca 30 elever. Som lärare 
upprättar man direktkontakt när man kommunicerar med eleverna och har möjlighet att 
anpassa innehållet till varje individ. Alla har chans att "komma till tals". Vidare säger hon att 
undersökningar har visat att många tystlåtna studerande deltar mer aktivt i den skriftliga 
kommunikation som äger rum i en kursplattform  
 
Enligt föregående text finns det mycket som är positivt med distansundervisning via en 
kursplattform, men allt är dock inte positivt. Sederblad Kindeberg anser att det går åt mycket 
tid till kursutvecklandet av en distanskurs. Hon anser även att det tar mycket mer tid att 
kommunicera med varje elev jämfört med att tala till grupper simultant som man ofta gör i ett 
klassrum. Ett annat problem med distansundervisning som Dafgård (Nyberg & Strandvall, 
2000) tar upp är att få ut information till studenterna trots att man inte träffar dem så ofta eller 
kanske inte alls. Hon menar att allt för många studenter är slarviga med att läsa information. 
En del studenter har också svårt att själva ta reda på viktig information i en distanskurs. 
   

4.3 Lärarrollen 
Lärarens roll vid distansundervisning skiljer sig från lärarrollen i ”traditionell” mening. Vid 
distansstudier sägs ofta att lärarens insatser är mera handledande än undervisande, även om 
det också kan förekomma ”undervisande inslag” (www.fcis.kau.se, 2002). 
Även Hiltz (1994) påpekar detta då hon beskriver hur undervisningsformen via en 
kursplattform generellt kan se ut. Läraren kan antingen ge ut kursmaterial som eleverna kan 
ta del av och diskutera i ett forum eller så läser eleverna ur en kursbok och läraren fungerar 
mer som en handledare än undervisare. Eleverna kan få inlämningsuppgifter som både kan 
vara individuella och i grupp. Dessa uppgifter ska vara inlämnade inom ett viss datum och 
läraren bedömer och ger feedback om resultat (Hiltz, 1994). 
 
Sederblad Kindeberg (www.itmera.m.se, 2002) menar att läraren förutom sina 
ämneskunskaper ska kunna datorns grundläggande funktionssätt. Man ska även ha 
grundläggande kunskap om de program man använder, samt färdigheter i hur man hanterar 
bild och ljud och hur man sammanställer olika delar till en helhet som kan tilltala betraktaren 
eller den tänkta målgruppen. Enligt henne behövs dessa färdigheter oavsett om det är läraren 
själv som vill använda tekniken för att presentera material eller låta sina elever göra det. Hon 
eller han måste också vara bra på att söka fel och kunna förutse vad som har skett eller kan 
ske då eleverna gjort eller inte gjort si eller så i sina tangentryckningar vid datorn. Dessutom 
den kanske viktigaste kompetensen, att kunna använda datorn på ett genomtänkt och 
meningsfullt sätt för att göra saker som tillför och berikar lärandet, som inte låter sig göras 
bättre på något annat sätt måste läraren ha.  
Enligt Evertsson (2001) upprätthålls distansundervisningens interaktion mellan elev och 
lärare genom elektronisk kontakt. Evertsson menar även att "olika tid" har speciella 
följdeffekter som gör detta arbetssätt speciellt lämpad för distansundervisning. 
Fördelen med "olika tid" är att det ger eleven större frihet att anpassa sin studietid efter egna 
behov. För lärarens del däremot riskerar undervisning på ”olika tid” att kraftigt öka 
arbetsbelastningen. Att via kursplattform formulera sig skriftligt tar mycket längre tid än att 
besvara en fråga muntligt. Lärarens arbetsinsats för att besvara alla frågor som inkommit ökar 
när interaktionen inte sker i realtid (Evertsson, 2001). Enligt Hiltz (1994) finns det en lösning 
på detta genom att man som lärare kan lägga ut svar på frågor som är återkommande i ett 
gemensamt forum. På så sätt behöver inte läraren svara på samma fråga flera gånger. Med 
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distansundervisning minskar även lärarens kontroll över eleverna. För att undvika att en del 
elever halkar efter vid "olika tid" -undervisning anser vissa pedagoger att det finns ett behov 
av att lägga in mekanismer, återkommande uppföljningar, för att öka lärarens kontroll i 
systemen (Evertsson, 2001). Detta är fullt möjligt att göra i en kursplattform, där man t ex 
kräver att eleverna skall diskutera en boks olika kapitel under en bestämd period i något slags 
diskussionsforum eller lägga ut så kallade quizar, som läraren sedan rättar eller låter systemet 
rätta (Hiltz, 1994). 
 
 

4.4 Kommunikation vid distansundervisning 
 
En kommunikation som sker via dator innefattar både kommunikativa möjligheter och 
begränsningar (www.fcis.kau.se, 2002). Eftersom det än så länge är ovanligt med 
interaktivitet vid distansundervisning i realtid (Evertsson 2001) kommer vi i detta avsnitt att 
försöka ge läsaren en förståelse av vad textbaserad, asynkron kommunikation vid 
distansundervisning via en kursplattform innebär. 
 
Kommunikation innebär en process som försiggår mellan människor, där varje individ växlar 
mellan att tänka-tala, tala-lyssna och lyssna-tänka. Vid skriftlig kommunikation tar denna 
växling mera tid, än vid talad kommunikation (www.fcis.kau.se). För att förstå skillnaden 
kommer vi att försöka förklara hur kommunikationssituationen ser ut vid muntlig respektive 
skriftlig undervisning.  
 
Vid muntlig undervisning sänder läraren ett budskap till en eller flera mottagare. Läraren har 
då möjlighet att få direkt feedback via frågor eller kommentarer från åtminstone någon av 
mottagarna. Då kan läraren lättare uppfatta om det är något som mottagarna inte har förstått 
(Bååth, 1991). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Bild 2 Kommunikationssituationen vid muntlig undervisning (Bååth, 1991) 
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Bååth (1991) menar att i den muntliga kommunikationen utnyttjar man även tonhöjd, pauser 
minspel, gester och annat kroppsspråk. Detta kan hjälpa mottagarna att uppfatta sändarens 
budskap. Sändaren7 kan å sin sida registrera åhörarens tonfall, minspel och  
övriga kroppsspråk, detta för att tyda om åhöraren har förstått och/eller är intresserad av 
undervisningen. 
 
 
Vidare menar Bååth (1991) att vid skriftlig kommunikation är kommunikationssituationen 
annorlunda. Läraren kan varken se eller höra hur eleverna reagerar på det han/hon har skrivit 
och själv kan han/hon endast använda sig av text för att utrycka sig.  
 
 
 
 
 
 
                        

Bild 3 Kommunikationssituationen vid skriftlig undervisning (Bååth, 1991). 
 
 
Enligt Dafgård (Nyberg & Strandvall, 2000) har skriftlig kommunikation också den 
nackdelen att den ofta tolkas på olika sätt av olika personer, och det är inte säkert att läraren 
har förstått att budskapet har feltolkats. Bååth (1991) påpekar att det vid skriftlig 
undervisning, till exempel i en studiehandledning måste varje undervisningssekvens vara 
mycket mer noggrant planerad. Han säger: ” Ingenting kan lämnas åt slump och 
improvisation. Du måste försöka förutse kursdeltagarnas svårigheter och i möjligaste mån 
avhjälpa dessa svårigheter i förväg! ” 
 

                                                 
7 I det här fallet läraren. 

BUDSKAP SÄNDARE MOTTAGARE 
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5. FALLSTUDIE 
 
I följande kapitel kommer vi att ge en kort beskrivning av respondenterna och deras koppling 
till kursplattformar, samt vilka förändringar de anser uppstår i lärarens 
undervisningssituation vid införande av kursplattform som medium i distansundervisningen. 
Detta utifrån det resultat vi fått  från intervjuer. 
 

5.1 Intervjuer - respondenter 
Vi har valt att intervjua fem personer vid Luleå tekniska universitet som alla har någon 
anknytning till distansundervisning via kursplattform. Två av dessa är personal vid Centrum 
för överbryggande lärande (CDL). De övriga är lärare som undervisar på distans via en 
kursplattform. Dessa respondenters uppfattning om hur lärarens undervisningssituation 
förändras när man ändrar undervisningsform och lärarnas förväntningar och utbildning av 
kursplattformen samt ändring av kursupplägg anser vi ger läsaren en helhetsbild över 
förändringar som kan uppstå. Intervjuerna med personal vid CDL och lärare baseras på de 
intervjumallar vilka finns som bilagor till denna uppsats (Se bilaga 1 och 2). För att behålla 
respondenternas anonymitet har vi valt att döpa dem till respondent 1-5. Eftersom de två 
första respondenternas yrkeserfarenhet och kunskap om kursplattformar skiljer sig från de 
övriga och eftersom vi har haft en annan intervjumall till dem (Se bilaga 1) har vi valt att i 
presentation av denna fallstudie använda oss av andra temafrågor än för de övriga 
respondenterna. Intervjuerna presenteras var för sig för att ge läsaren en bättre bild om de 
olika respondenternas uppfattning vad gäller förändringar i lärarens undervisningssituation 
som uppstår när man ändrar undervisningsform från närundervisning till att undervisa på 
distans via en kursplattform. 
 
 

5.2 Respondent 1 
 
Respondent 1 arbetar vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) där hon är 
ansvarig för ”lärande teknologi”. Hon utför ibland även olika uppdrag för Centrum för 
distansöverbryggande lärande (CDL). CDT är ett centrum för forsknings- och 
utvecklingssamverkan mellan Luleå tekniska universitet, Ericsson, Telia och Frontec. CDT är 
juridiskt sett en del av Luleå tekniska universitet, men är samtidigt ett "virtuellt företag", utan 
egna anställda men med egen ekonomi och styrelse (www.cdt.luth.se, 2002). 
 

5.2.1 Finns det några förändringar i lärarens undervisningssituation som man 
direkt kan relatera till kursplattformar? 
Respondenten anser att en del av de kursplattformsmiljöer som finns begränsar lärarens 
frihet. De är präglade utifrån vem som har konstruerat dem och deras syn på lärandet, det  
vill säga hur undervisningen går till, och det styr läraren. Det som också styr läraren är 
dennes kunskap om hur man använder datorstödet. Om man som lärare hade goda kunskaper 
i datorstödet, skulle man säkert kunna göra mycket mer. Vidare tycker hon att om man i 



 

  19  

vanlig undervisning går in med en pedagogisk idé kan man även tillämpa den i datorstödet, 
det enda som händer är att man kanske inte använder sig av alla funktioner i kursplattformen. 
Hon anser att det inte är själva tekniklösningen som löser det pedagogiska upplägget utan det 
är mer till som ett stöd för läraren att utföra sin pedagogik. Respondenten påpekar även 
skillnaden mellan muntlig och skriftlig kommunikation. Hon menar att man som lärare blir 
mer granskad i en textbaserad nätmiljö. Studenter och lärare kan gå tillbaka och utvärdera det 
läraren har skrivit, men i klassrummet får man ingen feedback på sitt arbete som lärare förrän 
i slutet på kursen då man ser resultaten på tentamen. Hon säger vidare att läraren måste vara 
mycket tidigare ute med sitt material, förberedelse är väldigt viktigt. Enligt henne finns det 
lärare som inte behöver förbereda sig vid närundervisning och för dem blir det väldigt svårt 
att hålla en distanskurs via en kursplattform. Läraren måste hela tiden hålla studenten 
informerad om vad som händer, vad som ska hända och vad som är målet. Vidare tycker hon 
att lärarens situation förändras överhuvudtaget när man går från närundervisning till att 
undervisa på distans via en kursplattform. Hon säger också: 
 
”Att gå från att vara den föreläsande läraren och sedan kasta sig in i en nätföreläsning, det 
är ju väldigt frustrerande” 
 
Enligt henne handlar det mycket om att bygga upp kommunikationssituationen mellan lärare 
och student när man inte ser varandra.  
 
Ytterligare något hon påpekar är att hon har sett en svängning i lärartraditionen. Hon menar 
att synen på undervisning och lärandet har förändrats. Det handlar om individen och 
individens möjlighet att göra för att lära och komma ihåg bättre. Studenten måste lära med 
andra och man måste som student vara mer aktiv i sitt inlärande. Hon är dock osäker på om 
det är kursplattformarna som har gjort att denna förändring uppstått eller om det beror på 
någon annan faktor.  
 

5.3 Respondent 2 
 
Respondent 2 är projektledare vid CDL. CDL bedriver forskning och utveckling i nära 
samarbete med företag, organisationer och i direkt anslutning till världsledande forskning i 
distansöverbryggande teknik och lärande vid Luleå tekniska universitet. CDL är en del av 
den satsning Luleå tekniska universitet gör på forskning inom IT området. De arbetar i nära 
samarbete med CDT som har en världsledande position inom Internetforskningen 
(www.cdl.cdt.se, 2002). 
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5.3.1 Finns det några förändringar i lärarens undervisningssituation som man 
direkt kan relatera till kursplattformar? 
Respondenten anser att lärarens roll blir helt annorlunda när denne börjar undervisa på 
distans via en kursplattform. Hon menar att man som lärare inte kan använda samma metodik 
som man använder i klassrummet och tro att det är samma sak när man använder den i 
kursplattformen. Framförhållning är en viktig del i själva arbetssättet. Studenterna skall veta 
minst en vecka i förväg innan någonting skall hända, informationen är absolut viktig. Det 
kanske är en av de viktigaste bitarna för att behålla studenterna. Läraren måste planera långt i 
förväg, det går inte att som i närundervisning komma oförberedd och tänka vad ska jag prata 
om idag. Hon säger vidare: 
 
” Klassrumslärare kanske inte passar som distanslärare, men helt klart är, och det har man 
kollat länge, den dåliga klassrumsläraren är definitivt ännu sämre som distanslärare men en 
bra klassrumslärare är inte säkert att den är en bra distanslärare”. 
 
Hon tror att man måste vara mycket flexibel som lärare. Man måste vara väldigt öppen och 
lyhörd, annars blir det svårt. Man måste också ha en god språkbehandling. Med de muntliga 
orden har man röstläge, tonläge och kroppsspråk som hjälp, men när man skickar e-post till 
varandra kan orden ibland bli mycket sårande fast man inte menar det. Hon anser därför att 
man inte enbart skall använda sig av kursplattformar som medium vid distansundervisning, 
utan man behöver många tekniska hjälpmedel såsom telefon och videokonferens om man vill 
ha en bra distansutbildning. Enligt respondenten är pedagogiken i denna undervisningsform 
absolut nödvändig. Man måste i första hand vara medveten om pedagogiken och även vara 
medveten om de metoder och den metodik man kan använda sig av och sen kommer tekniken 
in. Frågor som man som lärare måste ställa sig innan man börjar undervisa i en distanskurs 
är: Hur lär sig studenterna? Hur lär man sig när man lär? Detta är enligt henne frågor som 
man sällan tar hänsyn till. Många lärare vet inte hur man ska bära sig åt i själva 
distansundervisningen. Att gå från ett närklassrum till distansklassrummet innebär att man 
måste använda sig av andra metoder. Hon anser att när man som lärare väl har lärt sig den 
metodiken att vara mer en stödfunktion, lagledare och coach tar man med den tillbaka till 
närundervisningen. Man har då blivit mer medveten om den lärande funktionen, alltså den 
inlärande funktionen (teaching and learning).  
 
Enligt respondenten är även tiden något som man måste ta hänsyn till. Det tar längre tid för 
läraren att undervisa på distans för det blir mer av individualisering och det är enligt henne 
något som arbetsgivaren måste ta hänsyn till. Även den administrativa delen med till exempel 
planering och förberedelse av kursen tar mer tid. Hon menar att kunskap är en färskvara och 
det kanske är därför som det ska gå så fort att utveckla en kurs. Ledningen ser att behov av 
utbildning finns och man har en målgrupp sedan startar man en kurs. Detta innebär att läraren 
inte har tid med förarbetet och planeringen av det hela. Om man ska tänka på allt, tar det 
egentligen ett helt års arbete med ett lag på tre stycken. Hon menar därför att det inte säkert 
att läraren ensam klarar av det administrativa arbetet utan hon tycker att det måste bli en 
annan syn hos ledningen och avdelningen på de administrativa sysslorna. Man måste kanske 
ha en särskild avdelning som inte gör annat än att administrera distanskurser, hålla kontakt 
med studenterna och ge lärarna stöd. I Sverige har vi inte så lång erfarenhet av 
distansundervisning via kursplattform. Hon jämför detta med Storbritannien och Australien 
där man har längre erfarenhet av denna undervisningsform. Där har de redan särskilda 
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avdelningar som bara administrerar distanskurser samt ger studenterna och lärare hjälp och 
stöd via ett nära samarbete dem emellan. I Sverige däremot har man inte hunnit upptäcka 
detta behov och därför läggs stor del av det administrativa arbetet på läraren. Hon tycker inte 
heller att man ska spara på kostnader om kursen ska hålla en hög kvalité. Vidare anser hon att 
det är stora brister i fortbildning till lärare rörande kursplattformar och undervisning via dem. 
Denna fortbildning behövs kontinuerligt och lärarna behöver få en chans att tillåtas lära sig. 
Hon säger slutligen att det är viktigt att skall man kunna kalla undervisningen för 
distansundervisning så ska det vara tids – och geografiskt oberoende och då är det asynkront. 
Man kan lägga in synkrona möten, men då är det närundervisning och inte 
distansundervisning. 

 

5.4 Respondent 3 
 
Respondent 3 arbetar som adjunkt vid Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap. Hon bedriver både närundervisning och distansundervisning inom ämnet 
Nationalekonomi. Respondent 3 har arbetat med närundervisning i 5 år och med 
distansundervisning via kursplattform i ca 1 år. Den kursplattform hon använder sig av är 
WebCT. 
 

5.4.1 Respondentens uppfattning om kursplattformen kan uppfylla dennes 
behov 
Respondenten upplever att själva WebCT systemet i sig inte behöver vara utformat på något 
annat sätt för att hon ska kunna lägga upp utbildningen, utan hon är nöjd med systemet som 
det är. Hon tycker däremot att flexibiliteten blir minimal eftersom hon bara “träffar” sina 
studenter via WebCT eller i en videostudio. En huvudsaklig anledning till varför hon valde 
WebCT som datorstöd var de självrättande proven (quizar). 
 

5.4.2 Respondentens utbildning rörande kursplattformen 
Respondenten har gått en 1 dags introduktionsutbildning om WebCT där hon i princip fick 
lära sig hur man loggar in i verktyget, hur man lägger ut material och hur man gör för att 
registrera studenter. Hon anser dock att det inte är från utbildningen som hon lärt sig mest, 
utan att hon lärt sig mest genom att sitta själv och experimentera. Trots detta säger hon att 
utan den utbildning hon fått hade hon inte börjat använda denna kursplattform. Hon säger 
också: 
 
“Jag hade kunnat göra mycket mer om jag hade varit mera “haj” på systemet”. 
 
Hon upplever därmed att det finns oändligt mycket i systemet som hon inte använder sig av 
beroende på att hon har bristande kunskaper om kursplattformen. Hon skulle vilja diskutera 
med andra lärare som också undervisar via WebCT i liknande ämnen som henne för att 
kunna utbyta erfarenheter och ge varandra tips. Avslutningsvis säger hon: 
 
“Det hade ju inte skadat om man hade fått en mera genomgående utbildning”. 



 

  22  

 

5.4.3 Kursupplägg vid närundervisning respektive distansundervisning 
Även som närundervisning försöker hon ha någon slags handledarledd undervisning och inte 
så mycket lärarledd undervisning. Hon börjar alltid med att första gången introducera ämnet. 
Studenterna får detaljerade läsanvisningar där det utförligt står vad de ska göra, steg för steg. 
Sedan träffar hon studenterna något pass senare då de får jobba med gruppuppgifter som de 
löser själva och hon fungerar mer som ett stöd. Vid efterföljande träff ger hon studenterna 
någon slags kunskapstest i form av en enkel dugga där de får fylla i 1X2 frågor eller så har de 
ett litet miniseminarium där de diskuterar en artikel eller liknande. Hon vill att 
distansundervisningen skall vara upplagd på samma sätt, därför tycker hon att hon i stor 
utsträckning har använt sig av det upplägg som hon har i närundervisningen, men hon har 
dock försökt anpassa det för att det ska fungera även fastän hon inte är närvarande. 
 

5.4.4 Respondentens upplevelser om eventuella förändringar som uppstått i 
undervisningssituationen 
Eftersom hennes studenter oftast arbetar heltid och studerar samtidigt känner hon att hon 
måste vara flexibel och i stort sätt tillgänglig dygnet runt för att kursen skall hålla en hög 
kvalité. I början av kursen överöstes hon med e-post. Hon märkte efter ett tag att hon svarade 
på frågor som studenterna inte hade ställt. På grund av den begränsning som hon och hennes 
studenter upplevde med e-post, (det vill säga att man kan konversera om småsaker men ska 
man ställa invecklade frågor och inte har personen mitt emot) kom de gemensamt fram till att 
det är bättre att prata via telefon. Vidare upplever hon att man blir mycket mer administratör 
än pedagog och att det blir väldigt många praktiska saker som ska göras. 
 

5.5 Respondent 4 
 
Respondent 4 arbetar som adjunkt vid Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap. Han bedriver både närundervisning och distansundervisning inom ämnet 
Organisation och Ledarskap. Respondent 4 har arbetat med närundervisning i 11 år och 
distansundervisning via kursplattform i ca 6 år. Den kursplattform han använder sig av är 
FirstClass. 
 

5.5.1 Respondentens uppfattning om kursplattformen kan uppfylla dennes 
behov 
Respondenten anser att kursplattformen inte begränsar hans kursupplägg. Han tycker inte att 
tekniken är det avgörande utan det viktiga är hur man lägger upp och organiserar kursen, 
sedan är kursplattformen ett hjälpmedel. Vidare tycker han att FirstClass är flexibelt och bra 
och kan utvecklas vidare. Ett problem som han upplevde i början var dock att 
systemadministratörerna inte tog hänsyn till att man som utövare av distansundervisning 
oftast behövde tillgång till universitetets server på kvällar och helger.Det var nämligen då 
som allt underhåll gjordes för att störa det dagliga arbetet så lite som möjligt. Det är dock ett 
problem som han anser att de kommit till rätta med. 
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5.5.2 Respondentens utbildning rörande kursplattformen 
Innan han började undervisa i sin första distanskurs via FirstClass (år 1996) gick han en 
introducerande kurs i FirstClass med anknytning till Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
som universitet köpt in. Sedan gick han en fortsättningskurs (år 2000) även den på KTH. 
Både den första och den andra kursen var upplagda som projektkurser. De gick via FirstClass 
och kurserna gick ut på att utveckla en färdig distanskurs med FirstClass som stöd. Han har 
också gått en multimedia kurs för lärare för att utvidga sina kunskaper. 
 

5.5.3 Kursupplägg vid närundervisning respektive distansundervisning 
Som närundervisning gick kursen på kvällstid med en träff i veckan. Träffarna var upplagda 
på så sätt att halva tiden var föreläsningar och andra tiden kunde handla om ett praktikfall. 
Det som skiljer sig i distansundervisningen är att man som lärare inte håller några 
föreläsningar. Man har inte heller någon tentamen. Nu styr man istället via 
inlämningsuppgifter. Man har även oftast seminarier som pågår under en viss tidsperiod som 
behandlar olika ämnen. 
 

5.5.4 Respondentens upplevelser om eventuella förändringar som uppstått i 
undervisningssituationen 
Respondenten anser att en stor förändring är att mycket arbete flyttas till före kursen. Som 
lärare måste man ha en väldigt ordentlig struktur och man ska till exempel kunna veta 
stoppdatum för inlämningsuppgifter och litteratur som ska läsas. Det är viktigt att ha en 
detaljerad handledning som vägledande material, det är a och o, annars får man en stor 
arbetsbörda på sig själv anser han. Det får med andra ord inte vara några oklarheter. Han 
tycker dock att denna undervisningsform via FirstClass ger ett överlägset lärande gentemot 
närundervisning genom att det sker så stor kunskapsspridning mellan studenterna. 
Studenterna kan bland annat ta del av varandras material och kan diskutera olika ämnen 
tillsammans i olika forum. Han anser även att detta sätt att ge utbildning på inte är 
kostnadsbesparande utan snarare mer resurskrävande. Det tar längre tid att kommunicera via 
tangentbord än att prata. Trots detta måste han och hans kollegor rationalisera kurserna för att 
anslagen är oförändrade men kostnaderna ökar och antalet studenter ökar. Det gör enligt 
honom att produktiviteten måste öka och då leder det till att studenterna måste göra mer jobb. 
Det handlar då mycket om att styra studenternas tid. Han tycker också att han som lärare har 
en större press på sig. 
 
”…det är något som alltid finns där som en ryggsäck som man alltid bär medan kursen går”. 
 
Han säger vidare att han i en vanlig kurs har lektioner och kanske några andra administrativa 
uppgifter förutom det, men han har allting schemalagt. Respondenten försöker göra så på 
distanskurserna också, men han upplever att Internet, e-post och den ständiga tillgängligheten 
skapar en oerhörd press och stress. Han tror att det finns en risk för utbrändhet med detta 
medium om man inte sätter gränser, vilket är svårt i och med att man känner denna press och 
lojalitet gentemot studenterna. Han säger: 
 
”I en vanlig kurs där går du in och gör det du ska och sedan är det klart, man vet när nästa 
pass ska vara och så”. 
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Respondenten tycker vidare att rollen som lärare förändras i det avseendet att man är mycket 
mer en mentor, handledare och bollplank än lärare. Han är även övertygad om att det finns en 
del saker som man kan ta ut från distansundervisningen för att göra närundervisningskurser 
bättre. Han anser också att han kommer närmare sina studenter trots att de är på distans. Med 
det menar han att det ofta är en barriär med fysisk kommunikation och han har sett att det är 
många blyga talanger som kommer fram på detta sätt. Han tycker att han lär känna sina 
studenter bättre helt enkelt. Vidare tycker han att det blir lite annorlunda kursupplägg, men 
att mycket går att göra på samma eller liknande sätt och att det mesta som han kan göra i 
närundervisning kan han också göra på distans. 
 

5.6 Respondent 5 
 
Respondent 5 arbetar som lektor vid Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap. Hon bedriver både närundervisning och distansundervisning inom olika 
ämnen. Respondent 5 har arbetat med närundervisning i 30-40 år och med 
distansundervisning via kursplattform i ca 1 år. Den kursplattform hon använder sig av är 
FirstClass. 
 

5.6.1 Respondentens uppfattning om kursplattformen kan uppfylla dennes 
behov 
Respondenten berättar att eftersom hon från början visste att hon skulle hålla kursen via 
FirstClass så anpassade hon sitt material därefter. På så sätt hade hon inga förväntningar på 
datorstödets funktioner. 
 

5.6.2 Respondentens utbildning rörande kursplattformen 
Respondenten fick ingen utbildning rörande kursplattformen, utan hon kände att hon 
förväntades klara av att använda kursplattformen ändå. Hon var tvungen be en kollega att 
visa henne hur hon skulle göra. Det var även han som fick informera studenterna om 
kursplattformen, vilket hon tycker är synd. Hon är dock inte övertygad om att en kurs skulle 
ha lärt henne mer än vad hon själv lärt sig. Hon tror att en sådan kurs skulle vara för teknisk 
fokuserad för att hon skulle ha någon nytta av den. 
 

5.6.3 Kursupplägg vid närundervisning respektive distansundervisning 
Som närundervisning var kursen upplagd med träffar som var ganska traditionella. De 
tillfällen man träffades var det lektioner med diskussioner och en tentamen i slutet av kursen. 
Studenterna skrev också en rapport där hon var handledare vid träffar eller via e-post. 
Distansundervisningen är upplagd på ett helt annat sätt. Kursen börjar med att man 
individuellt diskuterar en bok i ett av ”seminarierummen”. Sedan får studenterna i grupp göra 
inlämningsuppgifter som rör en annan bok. Även i distansundervisningen skriver studenterna 
en rapport, men nu finns det ingen tentamen längre. 
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5.6.4 Respondentens upplevelser om eventuella förändringar som uppstått i 
undervisningssituationen 
Med denna undervisningsform anser respondenten att hennes sätt att arbeta som lärare blivit 
helt annorlunda. Hon upplever att hon tappar den kommunikationsförmåga som hon har haft 
användning av i närundervisning. Hon säger att hon nu har insett hur svårt det är att 
kommunicera när man inte ser folk. Hon säger vidare att trots att man har läst det man skrivit 
flera gånger och tycker att texten inte kan missuppfattas så uppfattar de som läser den ändå 
på ett helt annat sätt. Hon har också upptäckt att det är väldigt lätt att såra människor när man 
försöker kommunicera via text. Hennes syn på distansundervisning har definitivt förändras. 
Hon är mera kritisk till distansundervisningen nu och hon tycker att det krävs mycket tid för 
att göra en riktigt bra distanskurs. Hon säger att det blir mycket arbete framför datorn när hon 
till exempel ska svara på all e-post eller läsa inlämningsuppgifter. Även de administrativa 
sysslorna har ökat och hon anser att hon inte ges den tid hon behöver. Något som hon trots 
allt tycker är positivt med distanstundervisning via FirstClass är att studenterna lär sig 
mycket av varandra, vilket hon försöker utnyttja. Det respondenten saknar i denna 
undervisningsform är den spontana kontakten som hon brukar ha med sina studenter då de till 
exempel träffas i korridoren eller matsalen. Hon tycker att hon inte känner sina 
distansstudenter lika bra som de studenter hon har i närundervisning. 
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6. ANALYS 
 
I detta avsnitt analyseras fallstudien. Vi använder metoden cross sectional indexing (Mason, 
1996) där fyra teman kommer att behandlas, nämligen hur lärarrollen förändras, hur 
lärarens kontakt och kommunikation med studenten förändras, förändringar i 
pedagogik/metodik samt övriga förändringar i undervisningssituationen. Vi anser att dessa 
teman kan svara på vårt syfte att undersöka hur kursplattformar förändrar lärarens 
undervisningssituation vid distansundervisning, varför dessa förändringar uppstår och på 
vilket sätt.  
 
 
 

6.1 Hur lärarrollen förändras 
Med temat hur lärarrollen förändras vill vi få klarhet i hur rollen som lärare vid 
distansundervisning via kursplattform skiljer sig från den roll läraren hade vid 
närundervisning. 
 
De personer som vi har intervjuat tycker att lärarrollen förändras från att vara den 
undervisande läraren som matar sina studenter med information till att vara mer som en 
mentor eller handledare där det mesta av arbetet flyttas till studenterna i form av forskning 
och egna studier. Två av respondenterna upplever att det sker en stor kunskapsspridning 
mellan studenter på detta sätt vilket sällan uppkommer vid närundervisning. Studenterna kan 
diskutera i olika forum och även ta del av varandras material. Vidare tycker respondenterna 
att stora delar av lärarrollen flyttas till de administrativa arbetssysslorna som rör kursen. 
Dessa sysslor är till exempel att svara på frågor, lägga in information rörande kursen och 
kontrollera om studenterna utför de uppgifter som krävs för att få en uppfattning om alla 
studenter fortfarande fullföljer kursen. De tycker även att det krävs mycket förberedelse och 
planering innan man startar en distanskurs, vilket tar mycket av lärarens arbetstid. 

6.2 Hur lärarens kontakt och kommunikation med studenten har 
förändrats 
Under temat hur lärarens kontakt och kommunikation med studenten förändras vill vi få svar 
på vilka skillnader som uppstår i kontakten och kommunikationen mellan läraren och 
studenten vid undervisning via en kursplattform mot för klassrumsrelaterad närundervisning. 
 
Samtliga personer som vi har intervjuat upplever att kommunikation via skrift tar mycket 
längre tid än muntlig kommunikation. De flesta tycker också att det är lätt att missuppfatta 
varandra när man frågar och förklarar saker via text. Orden kan lätt uppfattas som sårande 
fast man inte menar det. Under våra intervjuer har det framgått att man som lärare i 
distansundervisning måste vara ännu mer förberedd än vid närundervisning. Som vi tidigare 
har nämnt så flyttas en stor del av arbetet till före kursen. Läraren måste nästan vara 
övertydlig i sitt handledningsmaterial så att han/hon kan vara säker på att alla studenter har 
förstått vad som ska göras och hur. Om det inte finns en detaljerad handledning finns det risk 
för att läraren får samma fråga från flera studenter rörande det mer praktiska sakerna i kursen 
som till exempel hur man gör för att logga in i kursplattformen eller vad som krävs av 
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studenten i de olika momenten i kursen. Några av våra respondenter upplever att kontakten 
med studenterna blir bättre och man lär känna sina studenter på ett mer individuellt sätt. I ett 
klassrum är det oftast några få personer som yttrar sig men i distansundervisning är 
undervisningen mer individualiserad och den eventuella barriär som finns vid fysisk 
kommunikation försvinner. På detta sätt kommer många blyga talanger fram. Däremot 
upplever en av respondenterna att kontakten mellan henne och studenterna blir sämre i och 
med att den spontana kontakten i till exempel korridoren eller matsalen försvinner. Hon 
tycker att hon inte lär känna sina distansstudenter lika bra som de studenter hon har i 
närundervisningen. 
 

6.3 Förändringar i pedagogik/metodik 
I temat förändringar i pedagogik/metodik vill vi få klarhet i hur man som lärare måste ändra 
sin pedagogik/metodik för att den ska passa en undervisningsform som sker på distans via en 
kursplattform. 
 
Respondenterna upplever att deras metodik har förändrats när de har börjat undervisa på 
distans via en kursplattform. Vid textbaserad undervisning via en kursplattform ser läraren 
inte sina studenter och studenterna ser inte läraren. Därför måste man enligt dem redan före 
kursens start tänka, vad vill jag att mina studenter skall lära sig? Hur ska jag göra för att 
lära dem? Detta är viktigt även vid närundervisning men då kan läraren lättare under kursens 
gång upptäcka i fall denne måste lägga in något mer moment för att studenterna ska förstå. 
När respondenterna har ändrat sin metodik för att den bättre skall passa vid 
distansundervisning via en kursplattform, har de upptäckt att denna metodik även kan 
användas i närundervisningen för att på så sätt få en mer individuell lärandesituation8 där 
studenten får ta mer ansvar över sitt eget lärande. Ytterligare en förändring som uppstått i 
metodiken är att andra examinationsformer såsom seminarier, quizar och 
inlämningsuppgifter har uppkommit i större utsträckning istället för traditionell examination i 
form av en tentamen. 
 

6.4 Övriga förändringar i undervisningssituationen 
Under temat övriga förändringar i undervisningssituationen vill vi se om det har uppstått 
några andra förändringar som man kan relatera till den undervisningsform som sker på 
distans via en kursplattform. 
 
I vår undersökning har det framkommit att de flesta av våra respondenter tycker att 
kursplattformen begränsar läraren i dennes undervisningssituation. Enligt en av dessa kan 
detta bero på att kursplattformen är präglad av de som utvecklat dem och deras syn på 
undervisning. Några av respondenterna känner att de måste anpassa sitt material efter 
kursplattformen när de planerar en kurs och att flexibiliteten i kursen blir minimal när man 
inte träffar sina studenter i realtid. Några respondenter påpekar att det är stora brister i 
fortbildning till lärare rörande kursplattformen och dess funktioner, samt hur man lägger upp 
en distanskurs som hålls via en kursplattform. De menar att detta kan vara en orsak till att 
kursplattformen upplevs begränsa deras undervisningssituation. 
 

                                                 
8 Med termen lärande menar vi begreppet inlärning (Nyberg R. Nyberg & Strandvall, 2000) 
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Samtliga respondenter upplever att man som lärare måste vara mycket flexibel när man 
undervisar på distans via en kursplattform. Generellt ser respondenterna att deras 
distansstudenter ofta har ett heltidsarbete vid sidan av studierna. Detta leder till att lärarna 
känner att de måste vara tillgängliga i stort sett dygnet runt, eftersom deras studenter oftast 
studerar på kvällstid och helger. En av respondenterna liknar detta vid en ryggsäck som man 
hela tiden bär med sig under kursens gång. Han säger även att den tillgänglighet som skapas 
via Internet och e-post leder till en oerhörd press och stress. 
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7. DISKUSSION 
 
I detta kapitel förs en diskussion angående den analys vi gjort av fallstudien med 
utgångspunkt från de teorier vi har studerat. Här nedan diskuterar vi förändringar som 
uppstår i lärarens undervisningssituation. Först diskuteras förändringar i lärarrollen. Sedan 
diskuteras lärarens kunskap om kursplattformen och förändringar som uppstår i 
kommunikationssituationen när man ändrar från närundervisning till distansundervisning via 
en kursplattform. 
 

7.1 Förändringar i lärarrollen 
Våra respondenter upplever att det mesta av arbetet flyttas till studenterna i form av forskning 
och egna studier. Eftersom studenterna kan diskutera de olika ämnena i olika forum och ta 
del av varandras material så sker det en större kunskapsspridning dem emellan. Detta 
bekräftas även på Internetsidan www.fcis.kau.se (2002) där det står att läsa att lärarens 
insatser är mera handledande än undervisande vid distansundervisning, även om det också 
kan förekomma ”undervisande inslag”. En annan sak som våra respondenter upplever är att 
deras lärarroll blir mer administrativ, vilket man kanske inte tänker på förrän man undervisar 
på distans via en kursplattform. Detta säger även Sederblad Kindeberg (www.itmera.m.se, 
2002). Hon anser att det tar mycket tid att kursutveckla en distanskurs. Våra respondenter 
upplever att mycket av arbetet läggs före kursens start och ett detaljerat handledningsmaterial 
behövs för att kursen skall gå att genomföra på ett smidigt sätt. Det är så mycket ”runt 
omkring” när man undervisar via en kursplattform. Det är både ämnet, materialet och 
tekniken som studenten kan behöva hjälp med. Denna uppgift är nästan omöjlig för läraren 
att klara på egen hand. En av respondenterna menar att vi i Sverige inte har så lång erfarenhet 
av distansundervisning via kursplattform. Hon jämför detta med Storbritannien och 
Australien där man har längre erfarenhet av denna undervisningsform. Där har de särskilda 
avdelningar som bara administrerar distanskurser samt ger studenterna och lärare hjälp och 
stöd via ett nära samarbete dem emellan. I Sverige däremot har man inte hunnit upptäcka 
detta behov och därför läggs stor del av det administrativa arbetet på läraren.  
 
Något som våra respondenter upplever som ett dolt problem är tiden. Det tar tid att till 
exempel planera en kurs, utveckla en kurs, kommunicera med sina studenter via skrift och 
utföra administrativa sysslor. Denna tid är inte heller alltid lagd på ”vanlig schemalagd 
arbetstid”, utan mycket av arbetet måste man göra under kvällar och helger. De anser även att 
organisationen inte har förståelse för att det tar längre tid att undervisa på distans, asynkront 
via en kursplattform. Därför tycker de att de inte får den tid som de behöver. Detta tror vi 
beror på att denna undervisningsform9  är relativt ny och i och med regeringens beslut att öka 
tillgängligheten för den studerande har det blivit ett större ”tryck” på skolorna. Arnroth 
(2002) anser att satsningen med nätuniversitet där alla landets IT-baserade distanskurser ska 
samlas och erbjudas under ett gemensamt varumärke och en gemensam portal på nätet leder 
till att ledningen i våra skolor mer och mer känner att de hela tiden måste tillgodose den 
ökande kursefterfrågan i denna undervisningsform. Följden av detta runt om i våra skolor blir 
enligt en av våra respondenter: 
 
                                                 
9 Det vill säga att studera på distans via en kursplattform  
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”behov av utbildning finns, vi har en målgrupp, ”pang kör ut”, vi har inte tid med förarbetet, 
planeringen av alltihop”. 
 
Respondenterna tror att ledningen måste börja tänka på ett annat sätt vad gäller 
distansundervisning för att denna undervisningsform skall överleva. Man måste ge läraren 
den tid han/hon behöver för planering, förberedning och utförande av distanskurser. För att 
underlätta för läraren så att denne inte behöver lika mycket tid till sitt förfogande för att 
genomföra en distanskurs kan man införa särskilda avdelningar som tar hand om det 
administrativa och stöttar lärare och studenter under kursens gång. Eftersom arbetstiden är 
”flytande” för en distanslärare upplever våra respondenter att de hela tiden måste vara 
tillgängliga för sina studenter för att distanskursen skall hålla en hög kvalité. Detta kan 
innebära att läraren först är på sin arbetsplats under dagen och sedan går hem och sitter 
framför datorn på kvällen för att serva sina distansstudenter. En av de personer som vi 
intervjuat säger att fast han hela tiden tänker att denna kurs i största möjliga mån ska vara 
schemalagd så är det en omöjlighet eftersom hans studenter oftast är heltids arbetande och 
studerar under kvällar och helger och förväntar sig snabb feedback vid eventuella frågor som 
uppstår. Detta bekräftas av Evertsson (2001) i hans redovisning till regeringen som handlar 
om distansundervisning/flexibelt lärande. Vi har i våra intervjuer märkt att lärarna är oroliga 
för vad denna ständiga känsla av tillgänglighet kan leda till. De anser att arbetsgivaren också 
måste bli medveten om detta problem.  
 

7.2 Kunskap om kursplattformen 
Ytterligare en viktig aspekt som våra respondenter påpekar är att även lärarens kunskap om 
kursplattformen samt undervisning via denna påverkar lärarens undervisningssituation. De 
flesta av respondenterna anser att de inte har fått den fortbildning som behövs för att 
undervisa på detta sätt. Mycket tid går åt till att själv experimentera sig fram för att lära sig 
hur kursplattformen fungerar och vilka funktioner den har, tid som egentligen skulle ha 
behövts i undervisningen. De tror även att de skulle kunna utveckla sin kurs mer om de hade 
mer kunskap om kursplattformen och dess funktioner. Vi tycker det är något som ledningen 
måste reflektera över för att skapa en bra undervisningssituation för distansläraren.  
 

7.3 Förändringar I kommunikationssituationen 
Vidare har vi i vår undersökning sett att det är väldigt svårt att kommunicera via skrift. Detta 
kan innebära att missförstånd uppkommer och läraren måste svara på samma fråga flera 
gånger för att studenterna inte har förstått svaret. Läraren måste ha en god språkbehandling. 
De skrivna orden kan ibland uppfattas sårande fast man inte menar det. Enligt Bååth (1991) 
utnyttjar man tonhöjd, minspel och annat kroppsspråk i den muntliga kommunikationen 
vilket kan hjälpa mottagarna att uppfatta sändarens budskap. I den skriftliga däremot kan 
läraren endast använda sig av text för att utrycka sig. Som vi tidigare nämnt i vår analys så 
upplever respondenterna att när de har ändrat sin metodik för att den bättre skall passa vid 
distansundervisning via en kursplattform, så vill de även använda den i närundervisningen för 
att på så sätt få en mer individuell lärandesituation där studenten får ta mer ansvar över sitt 
eget lärande. Denna pedagogik finns redan i närundervisningen i form av problembaserat 
lärande, men det är inte alla lärare som har börjat använda sig av den. Vi tror dock att denna 
metodik är den som passar bäst vid distansundervisning via kursplattform och eftersom 
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undervisningsformen ökar så tror vi att även denna metodik blir allt vanligare i våra skolor 
som en följd av detta. 
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8. SLUTSATSER 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram till i denna 
uppsats. 
 
Vårt mål med denna uppsats har varit att undersöka hur kursplattformar förändrar lärarens 
undervisningssituation vid distansundervisning samt varför dessa förändringar uppstår. Vi 
tycker att dessa faktorer är viktiga att belysa för att man skall kunna utveckla kursplattformar 
som i bästa möjliga mån stödjer läraren i dennes undervisningssituation. För att vi skulle 
kunna uppnå syftet med vår uppsats har vi utfört kvalitativa intervjuer med fem personer vid 
Luleå tekniska universitet som alla har anknytning till distansundervisning via 
kursplattformar. Det material som vi fått fram vid denna studie ligger till grund för 
kommande slutsatser: 
 
De slutsatser som vi kommit fram till och som besvarar vårt syfte redovisas här nedan. Vi har 
valt att dela upp våra slutsatser efter vårt syfte, det vill säga först belyser vi hur lärarens 
undervisningssituation har förändras och varför, sedan vad i kursplattformen som leder till 
förändringarna: 
 
 
Det krävs mer tid än man tror att undervisa på distans, asynkront via en textbaserad 
kursplattform. Anledningen kan vara att det krävs mycket förberedelse och planering innan 
man startar en distanskurs. Man måste ha en väl detaljerad handledning som vägledande 
material där det klart framgår vilka moment som ingår i kursen och vad som förväntas av 
studenten. En annan sak som tar tid är att kommunicera via skrift. Den skriftliga 
kommunikationen tar mycket längre tid än den muntliga vilket kan vara ett problem för 
läraren eftersom det ökar dennes arbetsbelastning. 
 
En annan faktor som kan inverka på lärarens undervisningssituation är att det är svårt att 
kommunicera via skrift. Detta kan innebära att missförstånd uppkommer och läraren måste 
svara på samma fråga flera gånger för att studenterna inte har förstått svaret därför är det 
även här viktigt att läraren har ett detaljerat handledningsmaterial samt en god 
språkbehandling. 
 
Slutligen har vi dragit slutsatsen att en kursplattform begränsar läraren i dennes undervisning. 
Har man varit den föreläsande läraren i närundervisningen är det svårt att ta med sig den 
metodiken i distansundervisning via en kursplattform. För att undervisningen skall kunna 
fungera måste lärarrollen förändras och undervisningen måste bli mer individualiserad, vilket 
innebära att studenten måste ta mer eget ansvar. Detta innebär att läraren är mer en 
handledare som finns som stöd för studenten än en undervisare. Vi har förstått att det många 
gånger kan vara frustrerande för en lärare innan denne har upptäckt vilken metodik man kan 
använda sig av för att den skall passa denna undervisningsform. Om det skall bli en hög 
kvalité på undervisningen måste man som lärare innan man lägger ut sitt material tänka, vad 
vill jag att mina studenter ska lära sig och hur ska jag göra för att de skall lära sig detta. 
 
Den ständiga tillgängligheten som Internet och dess teknik för med sig leder till en stor press 
och stress för många lärare. Vi tror att dagens elever har större krav på lärarens tillgänglighet 
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än tidigare då läraren till exempel hade telefontid. Även detta att distansstudenter ofta är 
yrkesarbetande på heltid och studerar på kvällar och helger leder till att läraren känner att 
han/hon måste vara tillgänglig i stort sett dygnet runt. 
 
Vi har kommit framtill att den största orsaken till de förändringar som uppstår i lärarens 
undervisningssituation beror på kursplattformens begränsning som kommunikationsverktyg. 
En stor del av människans naturliga signaler vi kommunikation såsom tonhöjd, pauser, 
minspel, gester och annat kroppsspråk försvinner i ett helt eller delvis textbaserat 
kommunikationsverktyg såsom WebCT och FirstClass. När dessa signaler försvinner ökar 
risken för missförstånd och läraren får ägna mer tid till att reda ut dessa missförstånd än vid 
traditionell undervisning. Det är också därför viktigt att ha en väl detaljerad handledning, 
vilket kräver mycket förberedelse och planering för att undvika onödiga missförstånd. Även 
begränsningen av läraren i dennes undervisning beror på kursplattformens begränsningar som 
kommunikationsverktyg. Eleven måste ta mer eget ansvar vad gäller tillhandahållande av 
information och undervisningen blir mer individualiserad. Läraren blir därför mer en 
handledare än en undervisare. Kursplattformen som kommunikationsmedel är givetvis inte 
bara begränsande. Dess förmåga att göra kommunikation ständigt tillgänglig är oslagbart, 
men det kan i sin tur leda till stor press och stress för många lärare. Det är viktigt att som 
kursplattformsutvecklare bli medveten om de begränsningar som kursplattformen har och vad 
dessa begränsningar i slutändan leder till för läraren i dennes undervisningssituation, detta för 
att kunna utveckla kursplattformen till ett bättre kommunikationsverktyg. 
 
 
Ledningen underskattar behovet av fortbildning till lärare rörande kursplattformars 
funktioner och den metodik man bör använda sig av när man undervisar på detta sätt. Vi har i 
vår undersökning sett att lärare som börjar undervisa på distans via en kursplattform ibland 
har lite eller ingen utbildning om kursplattformen och dess funktioner. De har heller ingen 
utbildning rörande den undervisningsmetod som leder till att det blir en så bra 
undervisningssituation som möjligt för både lärare och studenter. Detta har vi upptäckt leder 
till frustration bland lärare som befinner sig i denna situation. Vi tycker därför det är viktigt 
att tänka på detta när man utvecklar kursplattformar. 
 
De slutsatser som vi har kommit framtill i denna uppsats kan på många sätt upplevas som 
negativa, men vi tror att denna undervisningsform kan vara bra om man som lärare är 
medveten om att man måste förändra sitt sätt att undervisa på. Att eleven får större ansvar för 
sina studier ser vi som positivt bara denne känner att han/hon får tillräckligt stöd från läraren. 
Vi vet även att utvecklingen går framåt och att man arbetar med att utveckla 
kursplattformarna för att kunna kommunicera på andra sätt som till exempel via Web-
Camera. 
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8.1 Förslag på framtida forskning 
I vår undersökning har vi upptäckt att det finns brister i fortbildning till lärare rörande 
distansundervisning via en kursplattform samt att det inte finns tillräckligt med administrativt 
stöd för läraren. Vi tycker därför att det vore intressant att undersöka hur ledningen ser på 
distansundervisning via en kursplattform och de eventuella problem som kan uppstå för 
läraren när man byter från närundervisning till denna undervisningsform. 
  
En annan intressant fråga som vi skulle vilja undersöka närmare är vilken inställning som 
finns bland utvecklarna av programvaran angående om man ska anpassa kursplattformen till 
kurserna eller om kurserna ska anpassas till kursplattformen. 
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  III  

BILAGA – INTERVJUMALL 1 
 
 
 

1. Finns det några förändringar som uppstått i lärarens undervisningssituation mot för 
hur man tidigare undervisat som man direkt kan relatera till det textbaserade 
datorstödet? 

 
2. Vilka är dessa förändringar i så fall? 

 
 
3. Finns det något problemområde som man kan relatera till införande av textbaserat 

datorstöd i undervisningen? ( Detta ur lärarens synvinkel) 
 
4. Vad i tekniken gör att dessa förändringar eller problemområde har uppstått? 



 

  IV  

INTERVJUMALL 2 
 
Bakgrund 
 
Vilka kurser undervisar du på distans via kursplattform? 
 
Vilken kursplattform används i undervisningen? 
 
Hur länge har du arbetat med närundervisningen respektive distansundervisning? 
 
Hur många kurser har du haft med kursplattform som överbryggande media? 
 
 
Kursplattform 
 
Vad hade du för förväntningar på kursplattformen när du började använda den? Har 
dina förväntningar visat sig att stämma eller uppfyller inte kursplattformen dina 
förväntningar? ( Trodde du att man skulle kunna göra mer än som verkligen kan göras 
eller visade sig kursplattformen vara bättre än du hoppats på?) 
 
Tycker du att kursplattformen begränsar eller utökar dina möjligheter att forma kursen som 
du vill? På vilket sätt? 
 
Har din syn på kursplattformar förändras sen du började? Hur? På vilket sätt?  
 
Uppfyller kursplattformen dina behov?  
 
Vad skulle du vilja att kursplattformen klarade av? 
 
Finns det några moment i kursen som man har fått ta bort sen man började undervisa via 
kursplattform? Varför? 
 
Tror du att kursplattformens möjligheter utnyttjas fullt ut eller skulle man kunna gör mer än 
vad man gör? Vad tror du detta beror på? Är det brister i resurser (tid, pengar), i tekniken 
eller hos användaren? Finns det någon annan orsak? 
 
Har du fått någon utbildning på den kursplattform som du använder? I så fall vilken? 
 
Om du inte fått någon utbildning, anser du att du skulle ha behövt det? Om ja varför? Vad 
saknar du? 
 
 



 

  V  

 
 
 
Förändringar 
 
Berätta hur undervisningen var upplagd (genomfördes) vid närundervisning och hur 
den är upplagd (genomförs) vid distansundervisning. 
 
 
Har det uppstått några förändringar i din undervisningssituation sen du började 
undervisa via kursplattform?  
 
Har du upplevt någon förändring i din roll som lärare sedan du började undervisa via 
kursplattform?  
 
Har du upplevt någon förändring i din kontakt med eleverna sedan du började undervisa via 
kursplattform?  
 
Har du varit tvungen att ändra din pedagogik sedan du började undervisa via kursplattform? 
(vid kursupplägg osv.) 
 
 
 
 
 
 




