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Ett resonemang runt traditionellt kontra 
nätburet lärande 

Bengt-Ola Niemi 

Vad är egentligen lärande och går det att lära sig på samma sätt via 
nätburen som vid traditionell undervisning? Det är funderingar som har 
dykt upp nu när alltfler kurser och utbildningar ges via modern teknik, 
utbildningar både i grund-, gymnasieskola och på högskolor och 
universitet. Går det att använda sig av samma metoder som vid ”face to 
face” undervisning? 

En ytterligare tanke som jag fick var när en av mina studenter, efter 
att ha lyssnat på en inspelad barnintervju under en av mina lektioner, 
kom fram till mig och sa: ”Bengt-Ola, jag blev så berörd av lille Oskar 
i den där intervjun förra gången vi träffades”. Detta fick mig att 
fundera över om det går att som student bli ”berörd” även vid 
nätverksstudier?

För att närma sig frågan behöver begreppet lärande ytterligare 
dissekeras. Gert Biesta (2004) skriver att det finns ett behov att 
återvinna ett språk om utbildning för utbildning. En av de mest 
märkbara förändringarna de senaste två decennierna är hur vi talar om 
utbildning, där användandet av begreppet lärande alltmer ökar, till 
exempel har vuxenutbildning blivit vuxenlärande. Det finns minst fyra 
trender som, på ett eller annat sätt, har bidragit till att öka användandet 
av just begreppet lärande menar Biesta. 

Nya teorier om lärande 
Tanken är att lärande, enligt Biesta (2004), inte är ett passivt intag av 
information, utan att kunskap och förståelse konstrueras aktivt av den 
lärande, ofta i samarbetet med en studiekamrat. Detta har också 
medfört att uppmärksamheten har växlat från lärarens aktiviteter till 
den studerandes aktiviteter. 

Postmodernismens inverkan på utbildning har också bidragit till 
det ökade användandet av just lärandebegreppet menar Biesta. De 
senaste tjugo åren har författare argumenterat för att projektet 
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utbildning är ett modernt projekt intimt förenat med arvet från 
upplysningstiden. Som ett resultat av det postmoderna tvivlet om 
projektets möjligheter och livskraft har det rests frågor om 
utbildningens möjlighet och livsdugligheter, speciellt med respekt för 
idén att utbildare kan frigöra sina studenter. 
Biesta (2004) funderar över om vi har nått slutet på det som kallas 
utbildning och att det som nu finns kvar är lärande: 

If, as has for example been argued by Giesecke (1985), 
postmodernism means that we have reached the end of education, 
what else can there be left but learning? (s 73). 

En annan trend som Biesta (2004) tar upp är den om den “tysta 
explosionen”. Ökningen av lärande har inte bara skett i teoretisk 
bemärkelse. Field (i Biesta, 2004) har visat att fler och fler människor 
idag tillbringar mer och mer av sin tid på olika sorters lärande, både 
innanför och utanför etablerade institutioner. Det finns inte bara 
avgörande bevis att volymen och nivån av deltagande i formell 
vuxenlärande ökar. Det finns också en snabbt växande marknad för 
icke-formellt lärande som gym, Internet lärande, självinstruerande 
videos, DVDs och CDs, etcetera. Ett av de mest signifikanta 
karaktäristika som Field benämner ”silent explosion of learning” (i 
Biesta, 2004, s 73), dvs den tysta explosionen, är att det nya lärandet är 
långt mycket mer individuellt. Field menar vidare att innehållet och 
syftet med vuxenlärande har förändrats i den mån att många äldre 
studenter primärt brottas med dem själva, till exempel med deras 
kroppar, deras identiteter och deras förhållanden. Det individualistiska 
och individualiserandet av aktiviteter som de vuxna är engagerade i, är 
en av de viktigaste orsakerna till varför ordet lärande är ett passande 
begrepp att använda.

Ytterligare en trend som handlar om att begreppet lärande har ökat 
kan relateras till den allt större socio-ekonomiska och politiska 
utvecklingen, speciellt avvittringen av välfärdssamhället och ökningen 
av neo-liberalismen, något som har skett i många länder i väster som en 
kombination av ideologiska och ekonomiska orsaker. För att ge 
exempel kan nämnas oljekrisen 1973 och nedgången i världsekonomin 
vid sekelskiftet 2000. Den centrala i tanken i välfärdssamhället är att 
göra hälsovård, social säkerhet och utbildning tillgänglig för alla 
människor i samhället, och inte bara för dem som har råd till det. 
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Förhållandet samhälle och medborgare har förändrats till ett 
förhållande mellan samhället som försörjare och skattebetalarna som 
konsumenter av service. ”Value for money” skriver Biesta (2004, s 73) 
har blivit en grundläggande norm i många uppgörelser mellan 
samhället och skattebetalarna. Det är också logiskt att föräldrar som 
konsumenter av utbildning för deras barn, borde bestämma vad som 
ska ske i skolan. Det här sättet att tänka introducerar en logik som 
fokuseras på användaren eller konsumenten av utbildningserbjudande, 
och ett ändamålsenligt namn for konsumenten av utbildning är, 
naturligtvis ”the learner”, den lärande (Biesta, 2004).  

Nästa fråga att väcka är: vilken effekt har det nya begreppet lärande 
när vi förstår och pratar om utbildning? 

Kritik av lärandebegreppet 
Biesta (2004) menar att ett av de stora problemen med det nya 
begreppet lärande är att det tillåter en ny beskrivning av utbildnings-
processen i termer av en ekonomisk transaktion. Det är en transaktion 
där den lärande är den potentiella konsumenten, där läraren eller 
utbildaren är försörjaren, den som finns där för att möta behovet från 
den lärande, och där utbildningen i sig är produkten som levereras av 
läraren och konsumeras av den lärande. Därför säger logiken att 
individuella utbildare borde vara flexibla, att de borde svara på behoven 
hos den lärande, att de borde ge de lärande valuta för pengarna, att de 
kanske skulle agera efter principen att ”kunden har alltid rätt”. Detta är 
också utan tvivel en värld av ”learndirect”, där man inte behöver 
någon erfarenhet, där databaserat lärande inte behöver orsaka bekymra, 
och där personal finns till hands för att hjälpa (Biesta, 2004). 

Det finns många som inte har haft tillträde till utbildning, speciellt 
är de som inte har haft möjlighet att organisera sina liv runt 
schemalagda tider, oftast kvinnor, och har därför blivit exkluderade 
från utbildningsmöjligheter. Därför är det av vikt att det finns 
kvällskurser, öppna universitet och flexibilitet över huvudtaget. Att 
tänka som att studenterna är de lärande och de lärande som 
konsumenter kan vara en hjälp för att nå just det här.

När det handlar om de äldres lärande så är det inte bara en fråga 
om att ta reda på vad de vill lära sig, utan engagerandet i utbildningen 
blir också en erfarenhet i vilket de finner sig själva, en ny identitet, 
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vilket inte med nödvändighet behöver vara en positiv erfarenhet, 
menar Biesta (2004). 

Det finns därmed två argument mot det nya begreppet lärande, 
eller för att vara mera exakt, mot en fåra av tänkande som har blivit 
möjligt av det nya begreppet lärande. Ett problem är att det nya 
begreppet lärande underlättar en ekonomisk förståelse av utbildnings-
processen, där den lärande antas veta vad han eller hon behöver för 
kunskap, och där den som försörjer, läraren, endast är där för att möta 
behoven hos den lärande, eller mer grovt sagt: att tillfredsställa 
konsumenten. Det andra problemet med logiken av det nya begreppet 
lärande är att det gör det svårt att lyfta frågor om innehåll och syfte 
med utbildning, annat än i termer av vad konsumenten och marknaden 
vill ha, skriver Biesta (2004). 

Hur ska man som lärare göra så att man gör det 
goda?
Moira von Wright (2000) diskuterar i sin avhandling Vad eller vem? om
individualiseringen i undervisningen och att läraren skall utgå från 
eleven.  

Med individualisering avser jag lärares förhållningssätt till elever som 
unika människor. … Jag hänvisar dock inte till någon särskild debatt 
… utan tänker närmast på den fråga som nästan varje lärare ställer 
sig, nämligen hur man skall göra så att varje elev blir berörd och ”lär 
sig” på bästa sätt (s 13). 

Människor gör erfarenheter i relation till någonting, till exempel till en 
text, ett föremål eller till någon annan person, studenter kanske 
relaterar till studiekamrater. Erfarenhet är något som inte kan kopieras, 
och hade som begrepp en betydelsefull plats i pragmatikernas tänkande.  
Pragmatismens rotmetafor ”living inquiry” handlar om att låta tanken 
strömma, att tillåta sig tankar där det omöjliga blir möjligt (von Wright, 
2000).

Den pragmatiska huvudfrågan ”Hur blir det då?” (von Wright, 
2000) sammanfattar bra hennes attityder. Ett antagande att man inte 
kan förutbestämma hur en undervisningssituation tar form, utan att det 
finns flera olika lösningar på sådana problem. Pragmatikerns 
kunskapssyn är att kunskap och vetande är basalt.
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Det finns inga barn, bara människor med olika fattningsförmåga, 
olika erfarenheter, olika behov, olika känslomässiga reaktioner. Kom 
ihåg att vi inte känner dem (von Wright, 2000, s 173). 

Vad är det lärarens blick ser, beroende på perspektivet? I läroplanen för 
grundskolan står följande: ”Läraren skall utgå från varje barns behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lpo94, s 12). Vart skall 
läraren rikta sin blick för att uppfylla detta?  

Den lärare som utgår från elever i det punktuella perspektivet, dvs 
det som går att isolera från omgivningen, letar sig fram till platsen där 
eleven befinner sig. Här utgår läraren från den slutna eleven. Det första 
läraren då måste göra är att diagnostisera och bestämma elevens 
position. Efter det kan läraren formulera planer och målsättningar och 
leda eleven fram till målet. Lärarens mål blir att skapa en förutsättning 
för eleven att bli det han/hon borde bli. 

Då läraren utgår från öppna elever riktas uppmärksamheten mot 
den relationella pedagogiska situationen, dvs. i relation till andra elever.  
Vill hon då utgå från varje elevs behov, men eleven som enskilt subjekt 
är inte identiskt med summan av den enskilda elevens egenskaper. 
Därför bör läraren inta elevens perspektiv. ”Läraren blir delaktig i det 
fenomen hos eleven som hon möter” (von Wright, 2000, s 178). När 
det handlar om elever som har behov av att bli sedda kan läraren lösa 
frågan genom att ändra på situationen så att eleverna blir delaktiga. Den 
relationellt perspektiverande läraren intresserar sig för eleven med 
svårigheter, hur hon gör och hur hon kommunicerar om möjliga sätt 
att lösa problem på. Läraren får ta del av elevens tankar och eleven får 
ta del av lärarens tankar. Läraren riktar uppmärksamheten i samtalet 
mot elevens möjliga handlingar. Läraren visar vem eleven kan vara och 
eleven ser lärarens intresse. Det som är bra med det här exemplet är att 
läraren inte sitter inne med lösningen. Den finns i relationen och 
bekräftas efteråt (von Wright, 2000). 

Behovet av att tänka 
I det relationella perspektivet blir behovet av att tänka en angelägenhet 
för både elever och lärare. ”Även om detta specifika tänkande behöver 
ske i ensamhet, så som Arendt beskriver det, så sker det inte isolerat” 
(von Wright, 2000, s 182). Läraren tar hänsyn till detta i sin planering 
men kan inte bestämma dess innehåll eller mening. För att kunna göra 
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det behöver läraren vara lyssnande och föregripa elevens behov av att 
tänka, genom att bereda rum för det. Tänkandet uppstår dock inte av 
sig själv och kanske inte utförs i ett bestämt syfte heller. Arendt (i von 
Wright, 2000) menar att tänkandet är grunden för våra moraliska 
omdömen: Det onda sker inte för att vi tänker onda tankar, utan det 
onda sker då vi avstår från tänkandet.  

Tänkandet, så som Mead beskriver det, är en reflexiv process, en 
internalisering av konversationen med gester. Tänkandet har en 
rekonstruktiv funktion, och är ett verktyg för att bygga den enskilda 
människans erfarenhetsvärld till vad man kan kalla elevens 
verklighetsuppfattning eller erfarenhetsvärld (von Wright, 2000, s 
189).

Arendt (i von Wright, 2000) skriver att ”…då vi tänker är det som om 
vi förflyttade oss till en annan värld” (s 189).  Att vara bland människor 
kan förhindra tänkandet. För läraren innebär det att delta i elevernas 
behov av att få vara med sig själv, att få föra en inre dialog. Läraren blir 
delaktig i elevernas tänkande genom att hela tiden vara deltagande i 
processen att bygga upp elevernas erfarenhetsvärld. Det är lärarens ansvar 
att skapa rum för kommunikationen som bygger upp de enskilda 
elevernas erfarenhetsvärldar. En risk i lärares ambition att undervisa rätt 
kan vara att läraren inte ser när eleven redan befinner sig i erfarenheten. 
Det gäller för läraren att ta reda på hur eleven tänker. 

I det relationella perspektivet respekterar läraren ”mellanrummet” 
som mötesplats utan att ta det i besittning. Det pedagogiska mötet är ett 
möte som eftersträvas i det godas tjänst skriver von Wright (2000). ”Om 
ett möte blev ett gott möte kan vi avgöra efteråt då vi frågar ’Hur blev 
det?’” (s 200). Genom att betrakta det pedagogiska mötet som 
intersubjektivt blir det som är av betydelse det som sker ”mellan” 
människor. Det kan framstå som att relationen mellan lärare och elev 
skulle bli privat, men tvärtom handlar det om ett möte där läraren 
respekterar eleven som konkret och unik. Läraren är den som har 
ansvaret för att ta initiativ till ett möte. Eleven kan förstås välja att avböja 
mötet.

Det finns möten av olika slag. Det kan vara oförberedda 
mellanmänskliga möten, de sker dock alltid mellan minst två personer 
och behöver inte uppfordra till handling. Möten kan också vara 
förberedda som planerade pedagogiska möten i lärare-elev-relationer, 
antingen som ett möte mellan två (face-to-face) eller som möten 
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mellan många. Den enas budskap kan gå hem utan att innebära ett 
möte, men texten som talar till mig har karaktären av ett pedagogiskt 
möte även om föreläsaren aldrig ser mig. ”Hon kan träda in som den 
generaliserade andra och beröra och förändra mitt inre samtal. Jag blir 
Någon i dialogen, jag förändras” (von Wright, 2000, s 204). 

Informationsteknik och andra tankestöttor 
Den vanligaste fråga man möter i dessa dagar för den som intresserar sig 
för relationen mellan lärande och teknik är om och i så fall hur, datorer 
och modern informationsteknik förbättrar lärandet (Säljö, 1999). 
Föreställningar om vad det innebär att förbättra lärandet bygger ofta på 
antagandet att något går snabbare och effektivare än vad det gjort 
tidigare.

Nästa logiska steg i argumentationen blir att fråga sig hur den nya 
tekniken ska kunna effektivisera undervisning och lärande. Tekniken 
ska tjäna som medel för att underlätta lärandet. Det är viktigt att se 
informationstekniken som en metod, som en uppsättning apparater. 
Konsekvenserna av det vi kallar lärande blir inte riktigt samma sak, den 
tidigare mallen passar inte som måttstock. En rimlig tolkning är, menar 
Säljö (1999), att skola och utbildning som samhällsföreteelser kommer 
att bli än viktigare när kunskapssamhället utvecklas, även om det 
kommer att organiseras på andra sätt och kommer att vara mer 
flexibelt.

Den viktigaste av människans talanger är förmågan att 
kommunicera med sina medmänniskor med hjälp av språk. Säljö 
(1999) menar att:

… den andra av de förmågor som skiljer människan från andra 
varelser, nämligen hennes oomtvistliga talang att utveckla vad vi kan 
kalla redskap och verktyg, eller, för att använda ett mer exotiskt 
språkbruk, artefakter (s 4). 

Människan kan konstruera och tillverka artefakter som klarar av en hel 
del av det som hon inte kan genomföra med hjälp av sin egen fysiska 
och psykiska utrustning. Med tillgång till bil är det inte längre vår egen 
uthållighet som sätter gränser för hur långt vi kan förflytta oss, med en 
klocka kan vi hålla ordning på tiden, och med en telefon betyder inte 
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vår röststyrka längre något för hur långt avståndet kan vara till den vi 
talar med. 

Alla dessa artefakter som finns omkring oss är en viktig del av vår 
vardag och vår gemensamma kultur, menar Säljö (1999). ”De är 
förlängningar av vår egen kropp och våra sinnen, människan har byggt 
in sina kunskaper och insikter i tekniker” (s 4). Konsekvensen av detta 
blir att behovet av kunskaper blir annorlunda när tekniken förändras. 
Videokonstnären behöver andra kunskaper än bildkonstnären, som 
använder akvarell eller oljefärger i sina målningar, för att kunna 
uttrycka sig. Det räcker med att besöka ett modernt hem för att se en 
mängd artefakter som finns där och den varierande kunskapsbas som 
krävs för att underhålla sådana redskap.

Även om vi enbart håller oss till de redskap som har med 
kommunikation att göra är de numera ganska många i sådana 
miljöer: radio, tv, cd-spelare, telefon, fax, dator, video och så vidare. 
Alla dessa ting är inte längre döda ting i traditionell bemärkelse; de 
är kraftfulla redskap för att utveckla och upprätthålla kommunikation 
och för att göra erfarenheter. Faktum är att dessa artefakter också i 
grunden definierar och påverkar mänskliga relationer (Säljö, 1999, s 
4).

Säljö (1999) menar att det vi kallar lärande är en konsekvens av 
interaktion och kommunikation, vi lär oss genom samspel med andra 
människor. Genom att få tillgång till andras erfarenheter som förmedlas 
genom olika former av kommunikation blir också utvecklingen av 
informationsteknologi intressant när vi talar om lärande. Tidigare 
förmedlades kunskap genom samtal emellan människor som träffade 
varandra fysiskt. Det är svårt att föreställa sig vad det skulle innebära 
idag att leva under sådan begränsning. 

När människan började rita, skriva, trycka böcker, sprida kunskap 
via medier ändrade sig också samhället. Likadant kan det vara så att om 
de nya artefakterna är tillräckligt kraftfulla, kan hela samhället, dess 
kunskapsbas, sociala relationer och till och med människors sätt att 
tänka och lösa problem förändras. 

Människor lär i många miljöer, det vanliga livet i sig är läromiljö. 
Ju fler artefakter vi använder oss av i vår vardag, desto större blir 
behovet av och möjligheterna till lärande. Det är också en anledning 
till att informationstekniken är så central för utbildning och lärande, 
den har kommit in i så många samhällsområden, särskilt bland barn och 
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ungdom där den finner köpare i edutainmentindustrins produkter. 
Med edutainment menas spänningsväckande och lekfull under-visning, 
ofta via elektroniska medier. 

Från undervisning till handledning och interaktion 
Den moderna informationstekniken är den första allvarliga utmaningen 
mot det klassiska kommunikativa mönstret som vi känner som 
klassrummet. ”Innan vi hade böcker och andra medier var det ett 
naturligt antagande att informationen först måste presenteras för att 
tänkandet och lärandet skulle komma igång” (Säljö, 1999, s 10). Den 
traditionella föreställningen om att tekniken ska ta över ansvaret för 
lärarens jobb har avtagit. Mängder av försök har konkluderat att det är 
svårt att ersätta läraren när det gäller förmedling av kunskaper. Teknik 
är bra för vissa saker och mänsklig kommunikation är bra för andra. 
Men ändå förändras lärar- och elevroller vid användning av 
informationsteknik.

En av de mer ingående studierna av hur den interaktiva kulturen i 
klassrum förändrades vid introduktion av informationsteknik 
genomfördes av Schofield (1995) i amerikanska storstadsskolor.
Arbetet, som bygger på data insamlade under andra hälften av 1980-
talet i klassrum på högstadiet, visar på slående skillnader mellan hur 
lärare och elever interagerade i vanliga undervisningssituationer 
respektive i de salar där man använde datorer (Säljö, 1999, s 11). 

Den datorbaserade undervisningen utmärktes av att lärare och elever 
samarbetade i större utsträckning i dialogens form. Det som var det 
intressanta var att också sätten på vilken läraren hjälpte till skiljde sig åt 
mellan de olika miljöerna.  För det första initierades frågor och problem 
av eleverna, de fick alltså stöd i förhållande till ett problem som de själv 
hade identifierat. ”Det fanns således en kontinuitet mellan fråga och svar 
som vi i bästa fall förknippar med mer elevcentrerade undervisnings-
former. För det andra var det en tydlig skillnad i elevers benägenhet att 
fråga i de olika miljöerna” (Säljö, 1999, s 11). Det var mer legitimt att 
uttrycka sina svårigheter i den datormedierade miljön. Det förefaller 
troligt att de inte kommer vidare och kan hoppa över moment på 
samma sätt som i en vanlig undervisningssituation. För det tredje kom 
sättet att tala till varandra mellan lärare och elever att präglas av 
kollegialitet. Eftersom inte lärarna hade någon omfattande 
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datorutbildning hanterade de olika svårigheter som en problemlösning 
och eleverna hade inte samma förväntningar på att få svaren serverade. 
För det fjärde var det betydligt vanligare att låta de mer avancerade 
eleverna hjälpa de kamrater som hade svårigheter. ”Att datoranvändning 
leder till mer av samarbete är också en vanlig slutsats i många projekt” 
(Säljö, 1999, s 12).

Från reception till produktion 
Medan den traditionella formen för undervisning har byggt på 
presentation sätter datormedierad undervisning på ett mycket tydligare 
sätt den lärandes aktivitet i fokus. Modern informationsteknik inbjuder 
till en syn på lärande där den studerandes egen aktivitet är avgörande för 
vad resultatet blir. ”Lärande följer inte längre på att man kan återge 
information, utan på att man förmår raffinera och omvandla information 
till en personligt skapad syntes och analys ( I den nya 
informationstekniken kan utfallet av lärande gestaltas på många olika 
sätt. Dokument kan produceras i olika form i syfte att argumentera för 
lösningar.

Lärandet får ett betydligt större inslag av skapande av något som har 
ett värde också bortom inlärningsuppgiften i sig. Det är en intressant 
kommunikativ skillnad mellan att svara på ett prov å ena sidan och 
att skapa ett dokument eller en web-presentation som skall läsas av 
andra  och som skall vara ett inlägg i en lokal diskussion (Säljö, 1999, 
s 12). 

Datorn är den första teknik som innehåller en viss grad av 
oförutsägbarhet och som kan svara på initiativ menar Ackerman (i 
Säljö, 1999). En aspekt av den nya tekniken som redan har en 
intressant användning för lärande. Det är en väsentlig skillnad att få 
presenterat för sig en beskrivning av till exempel ett experiment å ena 
sidan, och att kunna ingripa i det å den andra. Virtuella verkligheter är 
utmärkta resurser för tankeexperiment och dialog med omvärlden och 
är i många sammanhang en kraftfull stötta för lärande. 
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Från slutna till öppna klassrum 
Informationstekniken bidrar också till att öppna klassrumsväggarna 
utåt. Den information och de kunskaper som tagit sig in i miljön har 
varit bestämda av institutionens traditioner liksom det som producerats 
där, det har inte haft något bruksvärde utanför miljön. ”Den moderna 
tekniken har gjort informationen global” (Säljö, 1999, s 13). Eleven 
och läraren är delaktiga i informationsfloden i vad som betecknats som 
en global medieby. Skolans uppgift blir att bidra till reflektion och 
bearbetning av denna mängd av osorterad information som ständigt 
når människor. Lärande blir att skaffa sig redskap för att organisera 
detta utbud och lära människor välja med ett kritiskt sinne. Detta är en 
utmaning och det finns ingen annan institution i samhället som kan 
överta detta ansvar. Säljö (1999) avslutar med: 

Att söka på Internet, att delta i cybergemenskaper inom olika fält, att 
skaffa sig direkt information från människor som lever under andra 
villkor och att dela erfarenheter med dem kan ge arbetet i skolan en 
ny dimension som bidrar till att motverka abstraktionen i mycket av 
det man söker i böcker och andra medier (s 13). 

Nätburen examination 
I en rapport från Nätuniversitetet, skriven av Inger Österholm (2005), 
går det att läsa att informations- och kommunikationsteknik (ICT), 
bedömdes under 1990-talet vara ett verktyg med pedagogisk potential 
för det flexibla lärandet. Konsekvenserna av 1990-talets reformer blev 
att den högre utbildningen borde kunna erbjuda lättillgängliga, flexibla 
kurser. Är informationsteknologi bara en rad av apparater för 
distribution av information och publicering av kursplaner, eller är det 
ett verktyg som stödjer kritisk och självständig kunskap? Vidare frågar 
sig skribenten i rapporten om ICT bara är en add-on i den högre 
utbildningens praktik eller i vilket avseende kan den bli en add-in –
något som förändrar den högre utbildningen i riktning mot det nya 
lärandet?

Vid ett lärosäte med distansutbildning för yrkesverksamma lärare 
läggs fokusering på process istället för prestation, detta för att veta vem 
som examineras. Handledning ges på både individ- och gruppnivå och 
sker via e-post, chatt och inlägg i diskussionsforum. Studenterna 
lämnar skriftliga beskrivningar av arbetsprocessen som handledaren 
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sedan följer under hela kursen. Kursens mål bryts ner till individuella 
mål efter förutsättningar och personliga förhållanden. Specifika 
uppgifter diskuteras i forum som enbart är tillgängliga för en specifik 
grupp där läraren kan följa arbetet. Studenterna arbetar också med en 
lärlogg där läraren kan följa utvecklingen och lärprocessen vilket ger 
en bild av den enskilde studenten. ”Problemet med att inte veta vem 
som examineras minimeras när handledaren kan följa studenten genom 
hela processen” (Österholm, 2005, s 14). 
 När det gäller själva examinationsformen som studenterna 
benämner lite olika som till exempel hemtentamen, PM, paper eller 
textbaserade inlämningsuppgifter, så var studenterna mycket nöjda 
med att få göra tentamen över nätet. Många studenter menade att 
salstentamen endast mätte ytkunskaper, däremot var hemtentamen 
mer krävande. Vid salstentamen lärde man sig mera eftersom man var 
tvungen att skriva mer och hänvisa till källor. Skrivprocessen gjorde att 
man fick reflektera mera än t ex vid en muntlig tentamen, på så sätt 
upplevde de att de fick en djupare kunskap inom området. I 
enkätsvaren går det bland annat att läsa: 

Jag upplever att denna examinationsform är en betydelsefull 
utveckling av lärandet. Man upphör vara en passiv mottagare av 
information, att bli en aktiv kunskapssökare, där läraren förser eleven 
med kvalitativ vetenskaplig litteratur. Detta så man får en rik bild av 
ämnet. Genom ett mer mänskliga sätt att få kunskap, blir glädjen att 
lära stor och gör att besöka på bibliotek blir en självklar del i 
kunskapssökandet, inget man beordras att göra. Allt i eget ansvar där 
studiedisciplinen är självklar, vilket kräver en mogen person 
(Österholm, 2005, s 22). 

Sammanfattningsvis kan sägas att en bra examinationsform har visat sig 
vara när studenten själv är aktiv i sin egen examination. 
Förutsättningen för detta är att koppla examinationen till studentens 
självvärdering (Österholm, 2005). 

Avslutning
Jag har i mitt resonemang uppehållit mig vid begreppet lärande och i 
bakhuvudet haft med mig vad det egentligen har för betydelse kopplat 
till lärande vid nätburen undervisning. Biesta nämner den ”tysta 
explosionen” och menar att det nya lärandet är långt mycket mer 
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individuellt, liksom vikten av tillgången till öppna universitet som 
öppnar möjligheter för dem om annars har varit exkluderade från 
utbildningsmöjligheter. Det är exakt det som nu pågår vid Luleå 
tekniska universitet, där yrkeslärare utbildar sig via nätbaserad 
undervisning.
 När det gäller huruvida studenter vid nätverksutbildningar kan blir 
berörda har jag berört hur Moira von Wright resonerar omkring detta 
med att bli både sedd och berörd. Hon menar att ett budskap kan gå 
hem utan att innebära ett möte ”… hon kan förändra mitt inre samtal, 
jag blir Någon, jag förändras” menar von Wright (2000, s 204). Som 
jag ser det finns ett alternativ av möjligheter att med hjälp av den 
moderna tekniken göra studenter ”berörda”. 
 Säljö, slutligen, diskuterar en hel del om lärande och ICT. Han 
menar att lärandet inte längre är att passivt ta emot information, 
tvärtom sätter datormedierad undervisning den lärandes aktivitet i 
fokus. Modern informationsteknik inbjuder till en syn på lärande där 
den studerandes egen aktivitet blir avgörande för resultatet. Utfallet 
kan gestaltas på många olika sätt i den moderna tekniken. Lärandet får 
ett större inslag av skapande, det är en intressant kommunikativ 
skillnad mellan att svara på prov och att skapa dokument som skall 
läsas av studiekamrater. Det borde finnas fler exempel på innovativa 
examinationsformer. Det borde finnas tillgång till kompetens-
utveckling för lärarna. 
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