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Abstrakt
Denna studie är en utvärdering av projektet ”det virtuella gymnasiet” som bedrevs i 
gymnasieskolorna i Östra Norrbotten, det vill säga Haparanda, Kalix, Överkalix och 
Övertorneå. Avsikten med utvärderingen var att belysa ett antal frågeställningar be-
träffande effekterna av nyttjandet av distansöverbryggande teknik i undervisningen. 
Totalt ingår sex gymnasiekurser i utvärderingen; spanska, naturkunskap, datorkunskap, 
musik, filosofi och visual basic. De metoder som använts är frågeformulär till eleverna 
och intervjuer med lärarna. Slutsatserna av resultaten är att kursernas uppläggning till 
viss del inneburit bättre tillgänglighet till utbildning och i hög grad främjat ökad indi-
vidualisering och elevcentrerade arbetssätt. Vidare har kursernas uppläggningar stimu-
lerat till en aktivare elevroll, samt gett möjligheter att tillhandahålla insändningsupp-
gifter och kompetensprov via nätet. Beträffande elevernas lärande var den allmänna 
uppfattningen att uppläggningen med distansöverbryggande teknik inte inverkat menligt 
avseende kvaliteten i lärandet. 
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Inledning
Distansutbildning är en relativt sen företeelse i utbildningsväsendets historia. Det egent-
liga genombrottet skedde inte förrän på 70-talet sedan engelska Open University (OU) 
inrättats. I dag registreras årligen långt mer än 160 000 studenter vid OU (Open 
University, 1996) och enligt Verduin & Clark (1991) hade vid åttiotalets slut mer än 
84000 studenter tagit Bachelors degree vid OU. Uppmuntrade av OU:s framgångar har 
även svenska universitet och högskolor alltmer börjat prioritera distansutbildning i sina 
kursutbud. En åtgärd som i dagens kärva budgetläge också görs med statsmakterna goda 
minne. Distansutbildning ses numera som ett av de främsta instrumenten för att ge fler 
människor möjlighet till högre utbildning. Utbildningsdepartementet skriver i regerings-
propositionen 1993/94:100 bland annat: 

”Regeringen avser att stimulera en utveckling av distansutbildningen genom att särskilt 
främja denna utbildningsform vid universitet och högskolor som tar egna initiativ i den 
vägen”. (sid 11) 

Exempel på definitioner av distansutbildning 

Det finns en flora av definitioner på begreppet distansutbildning och vilka villkor 
som ska vara uppfyllda för att en kurs eller utbildning ska benämnas dis-
tansutbildning. Den förmodligen mest accepterade definitionen av 
distansutbildning är den som Keegan (1990) skrev:

“Distance Education is a form of education characterised by:  
– The quasi-permanent separation of teacher and learner throughout the length of 

learning process (this distinguishes it from conventional face-to-face education). 
– The influence of an educational organisation both in the planning and preparation of 

learning materials and in the provision of student support services (this distinguishes it 
from private study and teach-yourself programmes). 

– The use of technological media, prints, audio, video or computer, to unite teacher and 
learner and carry the content of the course. 

– The provision o two-way communication so that the learner may benefit from or even 
initiate dialogue (this distinguishes it from other uses of technological media. 

– The quasi-permanent absence of the learning group throughout the length of the 
learning process so that people are usually taught as individuals and not in groups, with 
the possibilities of occasional meetings for both didactic and socialisation purposes.” 
(p. 44) 

Det finns även andra som försökt sig på att definiera distansutbildning (Se exempelvis 
Rumble, 1989, Ljoså, 1990, eller Backman, 1991). En consensus bland definitionerna 
tycks finnas i det att lärare och studenter ska vara separerade helt eller delvis under 
studietiden, samt att hela eller delar av undervisningen ska genomföras med hjälp av 
distansöverbryggande teknik. 

Ett antal närliggande begrepp 

Distansutbildning är en övergripande term som mer eller mindre inkluderar, eller i 
många betydelser tangerar, den flora av benämningar som existerar. Några av de 
vanligaste begreppen som på något vis förknippas, och inte sällan heller 
sammanblandas, med distansutbildning är: korrespondensstudier, home studies, 
independent studies, external studies och open learning, samt på senare tid även datorn i 
skolan, IT-pedagogik, undervisning med hjälp av datorn, det virtuella klassrummet, 
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nätbaserat lärande och dylikt. Vad dessa begrepp står för, var de är vanligast 
förekommande och vad som skiljer dem åt jämfört med distansutbildning redogörs 
tämligen utförligt av Johansson (1999). 

Under 1998 överlämnades från distansutbildningskommittén (DUKOM) till regeringen 
tre betänkanden om distansutbildning. Dels huvudbetänkandet Flexibel utbildning på 
distans (SOU 1998:84), samt delbetänkandena Utvärdering av distansutbildningsprojekt 
med IT-stöd (SOU 1998:57) av Eva Åström och På distans – utbildning, undervisning 
och lärande av Carl Holmberg och Kostnadseffektiv distansutbildning av Nils-Olof 
Christoffersson (SOU 1998:83). I huvudbetänkandet poängteras att den svenska 
modellen, liksom i Finland, bör präglas av flexibilitet. Den institutionsmodell för 
distansutbildning som bäst kan svara mot kraven på flexibilitet är den redan påbörjade 
modellen med Dual Mode-institutioner1, vilken DUKOM väljer att kalla flerformiga 
organisationer.

”DUKOM föreslår flerformigheten som princip för distansutbildningen. Det normala bör 
alltså vara att distansutbildningen anordnas av organisationer som också anordnar 
närutbildning.” (SOU 1998:84, s. 155) 

DUKOM säger vidare att distansutbildning även i fortsättningen i huvudsak bör inriktas 
mot vuxna studerande, beroende på det större ansvar för lärandet som läggs på den 
studerande, även om vissa försök med yngre elever bör göras (SOU 1998:84).

Kommittén vill också nedtona begreppet distansutbildning och framför allt definitionen 
av distansutbildning avseende kravet att lärare och student ska vara fysiskt åtskilda i 
undervisningen. Istället framhålls begreppet ”flexibelt lärande”, i vilket kan inrymmas 
det mesta av de exempel på närliggande begrepp som anges ovan.  

Distansutbildningens framväxt 

Vid svenska universitet och högskolor har det fram till mitten 1990-talet ovanligt att un-
dervisningen skedde med hjälp av medier. Enligt Backman (1991) var tidigare dist-
ribution per post det vanligaste mediet i distansutbildning i norra Sverige. Övriga 
medier har använts i väldigt liten utsträckning. Korrespondens per brev har också oftast 
varit av informativ karaktär, mer sällan undervisning, det vill säga regelrätta lektioner.

Traditionell distansundervisning i norra Sverige innebar, och i mångt och fortfarande 
innebär, att studenterna studerar enskilt i bostaden mellan sammankomsterna som 
anordnas cirka en gång per månad. Kontakten mellan studenter och lärare utanför 
lektionerna i samband med sammankomsterna skedde företrädesvis med telefon. De 
flesta kontakter hade karaktären av individuella samtal där läraren förklarat någon 
svårighet för en enskild student. Sällan var det frågan om ren undervisning med hjälp av 
medierna.  

1 Dual-mode institutions, är konventionella närutbildningsinstitutioner som i sitt utbud även erbjuder 
kurser på distans. Bates (1993) menar att det finns en uppenbar risk att distansutbildningen blir satt på 
undantag och inte ses som särskilt viktig och högprioriterad. Sådana institutioner är vanligast i bland 
andra Sverige, Nya Zeeland och fram till nittiotalets början även Australien. Dock har man i Australien 
under 1990-talet börjat att gå mot en mer centraliserad modell, med färre institutioner som specialiserar 
sig på distansutbildning (Johnson, 1991).  
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Ljoså (1990) menar att det inte längre är frågan om distansutbildning om den fysiska 
separationen endast avhjälps med resor till och från sammankomsterna, som i sin tur 
sker ”face-to-face”. Enligt Ljosås resonemang kan det alltså ifrågasättas huruvida det 
hittills i norra Sverige bedrivits distansutbildning, eller utbildning med fördröjd 
studietakt och ett ovanligt stort inslag av självstudier. 

Med teknikens utveckling har dock interaktiv video alltmer börjat användas i under-
visningen. Tack vare att bild- och ljudöverföringen sker genom telefonnätet är det i 
princip möjligt att installera en interaktiv videoutrustning överallt där telefon finns. De 
flesta kommuner i Norrbottens län byggde under 80-talet upp videostudior, vars expli-
cita syfte var att tillgodose medborgarnas önskemål att kunna delta i högskoleutbildning 
utan att de skulle behöva resa till högskoleorterna Luleå eller Umeå. 

Interaktiv video har vetenskapligt utprovats i undervisningssammanhang. Simpson, 
Pugh & Parchman (1991) visade i en undersökning i den amerikanska flottan, att det 
kommunikationssystem som tillät den högsta graden av aktivitet mellan lärare och 
student, det vill säga interaktiv video, också gav bäst resultat i såväl prestations- som 
attitydmått. Ett vanligt antagande är att distansutbildning endast passar vissa ämnen, där 
tryckt inlärningsmaterial till största delen används. Enligt Lester (1993) finns det skäl 
att hysa optimism vad gäller att bedriva konststudier på distans, dock är det viktigt att 
inte all undervisning sker med IV, konstutbildningar måste också har inslag av ”face-to-
face”.

Under senare delen av nittiotalet har datorn på allvar tagit en naturlig plats i 
undervisningssammanhang, dels som pedagogiskt hjälpmedel i vanliga klassrum, och 
dels som ett mycket användbart hjälpmedel för att bedriva undervisning på distans.  I 
samband  med datorns intåg på arena har också 

Distansutbildning med hjälp av distansöverbryggande teknik i realtid var i Sveriges 
utbildningssystem en företeelse som nästan uteslutande har återfunnits i högskole- och 
universitetsvärlden. I princip fram till millennieskiftet var det väldigt sällan den typen 
av undervisning bedrevs i de lägre skolformerna. Denna studie beskriver att projekt där 
distansöverbryggande teknik används i gymnasieskolan. 

Syftet med studien 

Syftet med föreliggande arbete var att utvärdera projektet ”Det virtuella gymnasiet”. I 
planeringsskedet av projektet uppställdes ett antal mål vilka avsågs att uppfyllas. Dessa 
mål var: 

– Högre tillgänglighet till utbildning (tids- och rumsoberoende). 
– Främja individualiserad, elevcentrerad utbildning. 
– Tillhandahålla möjligheter för läraren att individualisera utbildningen med hjälp av 

distansöverbryggande teknik. 
– Kunna skapa och tillhandahålla insändningsuppgifter, kompetensprov, etc. via nätet 

och kunna ge snabb feedback på dessa. 
– Via utbildningens uppläggning stimulera till en aktiv elevroll. 
– Kunna tillhandahålla bredare kursutbud än vad som kan erbjudas lokalt. 
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Förutom att besvara huruvida målen ovan har uppfyllts eller ej, var även syftet att 
undersöka närmare avseende de studerandes lärande, främst att försöka utröna hur 
kvaliteten avseende elevernas lärande har påverkats.  

Metod

Försökspersoner 

De personer som deltagit i utvärderingen är elever i utbildningarna Musik, Natur-
kunskap A och Visual Basic; samt lärare i nämnda kurser och även Filosofi, Spanska, 
och Datorkunskap. Beträffande eleverna har totalt 29 elever besvarat enkäterna, fem 
musikelever, 12 naturelever samt 12 elever från kursen Visual Basic.  

Urvalet av eleverna skedde enligt principen att erhålla svar från olika grupper avseende 
uppläggning, tyvärr kunde svar ej erhållas från eleverna som läste filosofi eftersom de 
redan hunnit avsluta kursen innan utvärderingen startade.

Beskrivning av kurser ingående i utvärderingen 

Datorkunskap genomfördes under en vårtermin med en grupp elever i Haparanda. 
Utbildningsanordnare var Tornedalsskolan i Haparanda. Lektionerna anordnades i 
klassrum med läraren fysiskt närvarande. Uppgifter och prov gjordes virtuellt med 
datorn som hjälpmedel. 

Filosofi genomfördes under en hösttermin med 12 elever i Övertorneå. 
Utbildningsanordnare var Tornedalsskolan i  Haparanda där läraren befann sig och 
kommunicerade med eleverna med hjälp av videoteknik, det vill säga ett interaktivt 
videokonferenssystem. Samtliga lektioner genomfördes med hjälp av videoteknik, utom 
första och sista tillfället då läraren åkte till Övertorneå och träffade eleverna i ett 
klassrum. Prov och andra uppgifter skickades till expeditionen i Övertorneå som 
ombesörjde att eleverna tilldelades dessa, samt såg till att elevernas lösningar på 
uppgifterna återsändes till läraren. Expeditionen ombesörjde även att en skrivvakt fanns 
i samma lokal som eleverna under skrivningarna, vilka var tre till antalet. 

Musik genomfördes under en vårtermin med fem elever i Överkalix. 
Utbildningsanordnare var Furuhedsskolan i Kalix. Läraren åkte till Överkalix cirka 
varannan vecka för att hålla lektioner i ett klassrum. Utöver lektionerna i på plats i 
Överkalix användes en programvara för att lärare och elever skulle kommunicera med 
varandra, vilken användes cirka varannan lektion, det vill säga de veckorna de inte 
träffades i klassrummet. Det var den teoretiska delen av musikkursen som lades ut som 
en webbaserad applikation i vilken läraren lade ut de avsnitt som skulle läsas, eventuellt 
med länkar vidare till andra källor. 

Naturkunskap genomfördes under en vårtermin med cirka 20 vuxenstuderande i Kalix. 
Utbildningsanordnare var Kalix vuxenutbildning. Lektionerna genomfördes i vanligt 
klassrum, som stöd användes nätbaserat material som läraren till största delen själv 
producerat.
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Spanska genomfördes under läsåret ett läsår, höst- och vårtermin, med två elever i 
Överkalix. Utbildningsanordnare var Furuhedsskolan i Kalix. Uppläggningen var sådan 
att läraren åkte till Överkalix för att träffa eleverna i klassrum  varannan vecka. Övriga 
lektioner användes ett så kallat Desktop Conferencing, vilket är ett datorkommu-
nikationssystem med rörlig bildöverföring. Utöver detta användes även telefon, fax och 
e-post som var tänkta att fungera som stöd utöver lektionerna. 

Visual Basic genomfördes under en vårtermin med cirka 25 elever från Kalix. 
Utbildningsanordnare var Furuhedsskolan i Kalix. Undervisningen bedrevs på två 
ställen samtidigt, med en grupp på gymnasieskolan och den andra sittandes i företaget 
Mirrors lokaler, eleverna alternerade så de satt varannan vecka på respektive ställe. 
Läraren alternerade också mellan att närvara på de olika ställen så till vida att han första 
passet var på ena stället och andra passet på det andra.

Instrument

De instrument som användes i utvärderingen var enkäter till eleverna och intervjuer 
med lärarna. Enkäterna (se bilaga 1) bestod av 31 och 32 frågor, varav de fem sista var 
så kallade öppna frågor. Antalet frågor varierar mellan kurserna beroende på att 
avsnittet som handlar om måluppfyllelse enligt kursplanen innehåller olika antal frågor 
för respektive kurs. För samtliga utbildningar mättes följande dimensioner: 

• Användningstillfällen under lektionerna (nio frågor) 
• Sammanfattande värderingar avseende undervisningsformen (sex frågor) 
• Helhetsbedömning av kursen (åtta frågor) 
• Måluppfyllelse enligt kursplanen (fyra eller fem frågor) 

Utöver ovanstående dimensioner tillkommer fem övriga frågor, samt namn och 
genomförd kurs. Konstruktionen av enkäten bygger beträffande själva kommu-
nikationsprocessen huvudsakligen på en modell presenterad av Biner (1993). Biner 
menar att de flesta instrument som använts för att underöka attityder till undervisningen 
i utbildningar med distansöverbryggande hjälpmedel konstrueras utifrån utvärderarens 
personliga uppfattningar om vilka aspekter som varit viktiga. För att eliminera 
personliga uppfattningar om vad som är viktigt att mäta, och kunna konstruera valida 
frågor har Biners modell genomgått en process i fyra steg, och kan därigenom betraktas 
som välkonstruerad. 

Dimensionerna som anges ovan mättes med hjälp av påståenden och sjugradiga skalor 
av Likerttyp, med extrempunkterna ”instämmer helt” och ”avvisar helt”. Vissa av 
påståendena är så kallade inverterade påståenden, vilket betyder att ifall den som  
besvarar enkäten anser sig ha en positiv uppfattning om det påståendet avser så ska 
densamma avvisa påståendet, det vill säga ett avvisande ska tolka i dessa fall tolkas som 
en positiv uppfattning. Anledningen till de inverterade påståendena är att minimera 
risken att idel positiva påståenden påverkar den besvarande i alltför positiv uppfattning.  

Procedur

Enkäterna delades ut till eleverna och samlades in med hjälp av de inblandade lärarna. 
Lärarna lämnade ut enkäterna i samband med ett lektionstillfälle, eftersom deltagarna 
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tidsmässigt bereddes möjligheter att besvara enkäten på plats kunde insamling av de 
besvarade enkäterna ske vid samma tillfälle som de delades ut.  

Intervjuer genomfördes med lärarna i de kurser som nämns ovan. I de flesta fall 
genomfördes intervjuerna per telefon och bandades. En intervju genomfördes ”face-to-
face” på lärarens tjänsterum på gymnasieskolan. Var och en av intervjuerna tog mellan 
45 minuter och en timme. I efterhand har samtliga intervjuer avlyssnats och skrivits ut 
till intervjuutskrifter.  

Scoring

Utfallet på svaren i enkätens fasta svarsalternativ har sammanställts och visas i 
tabellform i resultatdelen. Vid val av testmetod för att utföra statistiska jämförelser 
mellan grupperna, måste beaktas dels aktuell datanivå, och dels storleken på de grupper 
som jämförs. Det kan tyckas tveksamt huruvida skattningsskalor av den typ som 
används i föreliggande undersökning är på sådan nivå att parametriska metoder kan 
användas, det vill säga intervall eller kvotskala (se bl. a. Henriksson, 1996; Siegel & 
Castellan Jr, 1988; Rudberg, 1993). Eftersom skalan innehåller sju steg som visuellt är 
lika stora tack vare indelningen i rutor kan skalan betecknas som approximativt 
ekvidistant avseende de sju stegen.

Med hänvisning till ovanstående resonemang bestämdes att presentationen i 
resultatdelen av skattningarna totalt görs med såväl medelvärde som median. 
Presentation av de enskilda gruppernas skattningar görs med medelvärden och 
standardavvikelser. Den främsta anledningen till det senare är att medelvärden ger en 
tydligare jämförelse mellan grupper än medianvärden gör, eftersom samtliga personer i 
gruppen ingår i medelvärden. De statistiska jämförelserna mellan gruppernas 
skattningar görs med hjälp av icke parametriska metoder. Den främsta anledningen till 
detta är att grupperna som ingår i föreliggande undersökning är relativt små, särskilt en 
av grupperna, och icke parametriska  är mindre känsliga för små undersökningsgrupper.  

Resultat
Nedan kommer resultaten att presenteras i två delar, dels avseende på elevernas svar på  
enkätfrågorna och dels lärarnas intervjusvar. Allra först görs dock en sammanfattning 
av hur de olika utbildningarna har genomförts, avseende om kurserna kunde 
genomföras på det sätt som planerats, det senare framgår i metodavsnittet. 

Datorkunskap med elever och lärare på plats, det vill säga i samma klassrum, i 
Haparanda kunde genomföras enligt planerat, inga tekniska problem uppstod. 

Filosofi med lärare i Haparanda och elever i Överkalix genomfördes som planerat. 
Lektionerna genomfördes med hjälp av interaktiv video och inga tekniska problem 
uppstod.

Musik med elever i Överkalix och läraren delvis på plats i klassrum i Överkalix och 
delvis framför en dator på gymnasieskolan i Kalix. Programvaran för kommunikation 
med elever över datorn kunde inte användas förrän en dryg månad in på terminen. 
Kursen kunde till större delen genomföras som planerat. 
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Naturkunskap med vuxenelever i Kalix och lärare i samma klassrum. Nätbaserat 
material användes dels under lektionerna och dels under elevernas självstudietid. 
Kursen genomfördes som planerat. 

Spanska med elever i Överkalix och läraren i Kalix. Enligt planeringen skulle Desktop 
Conferencing användas ungefär hälften av lektionerna. Beroende på stora tekniska 
problem kunde datorsystemet endast användas de första månaderna. Eftersom tekniken 
havererade hölls ett större antal lektioner än först planerat i klassrum tillsammans med 
eleverna. I övrigt hölls lektioner företrädesvis med hjälp av telefon, till viss del även e-
post och fax. Kursen kunde endast till en mindre del genomföras som planerat. 

Visual Basic med två grupper av elever sittande i olika klassrum och läraren 
alternerande på plats i klassrummen med grupperna. Kursen genomfördes som planerat. 

Svarsenkäterna

Elevernas svar på frågorna i enkäten presenteras i nedanstående tabeller med 
kommentarer i form av löpande text i anslutning till tabellerna. Svaren på samtliga 
frågor presenteras i tabellerna och har grupperats utifrån innehållet i frågorna, innehållet 
utgör också rubriken på svarsgrupperingarna. Svaren presenteras under följande fyra 
rubriker: undervisningssituationen, elevernas lärande, helhetsbedömning samt överens-
stämmelse med kursplan.  

Ordningstalen för frågorna är samma som de har i den ursprungliga svarsenkäten, se 
bilaga 1. I tabellerna presenteras det totala medelvärdet, standardavvikelsen samt 
medianen på respektive fråga. I de fall där det föreligger signifikant differens mellan de 
olika elevgrupperna anges även p-värdet. Beroende på framför allt det låga antalet 
personer i en av grupperna har i de statistiska jämförelserna använts så kallade icke-
parametriska metoder vilka är mindre känsliga för små jämförelsegrupper. De metoder 
som använts är Kruskall Wallis vid jämförelse mellan alla tre grupperna, samt Mann 
Whitney vid parvisa jämförelser mellan gruppernas skattningar. 

Undervisningssituationen

Skattningarna på påståendena som avser att belysa själva undervisningssituationen visar 
en tämligen enhetlig uppfattning mellan de olika elevgrupperna, med vissa avvikelser. 
De påståenden som fått högsta medelvärden, det vill säga de som eleverna mest 
samtyckt till, är påståendet att kontakten varit god med lärarna samt att tempot under 
lektionerna varit lämpligt. Skattningarna på dessa påståenden har även låga 
standardavvikelser vilket kan tydas som att uppfattningen varit någorlunda enhetlig, en 
slutsats som även indikeras vid en jämförelse mellan medelvärdet och medianen. 

Beträffande de så kallade inverterade påståendena, det vill säga påstående d, f, g och k, 
så visar skattningarna att eleverna i de flesta fall avvisat påståendena, framför allt 
avseende att tempot under lektionerna inte ansetts vara för högt (d). Ett tydligt avvi-
sande kan däremot inte skönjas beträffande påståendet att det tagit lång tid för eleverna 
att lära sig hantera tekniken (g), 4,1 i medelvärde liksom 4 i median visar istället på en 
någon ambivalent uppfattning. Likande svarsbild finns på påståendet att lärarna skulle 
behövt lång tid för att lära sig hantera tekniken (f). 
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Tabell 1. Elevernas skattningar av påståenden avseende undervisningssitutationen.
Påståenden Medelv. Stand. Median Sign. 

c) Lagom tempo på lektioner 5,8 1,1 6  

d) För högt tempo 2,2 1,1 2  

e) Elevernas motivation hög 4,4 1,5 4 0,01 

f) Lång tid för lärarna bli vana 3,5 1,8 4  

g) Lång tid för eleverna bli vana 4,1 1,6 4  

h) Getts möjlighet ställa frågor 5,2 1,9 6 0,01 

i) Eleverna har ställt frågor 4,9 1,4 5  

j) God kontakt med läraren 5,9 1,1 6  

k) Osäker inför tekniken 3,1 1,8 3  

Skattningarna visar i två påståenden på signifikanta differenser mellan grupperna. Det 
gäller påståendena att elevernas motivation varit hög (e), samt att det under lektionerna 
getts tillräckliga möjligheter att ställa frågor (h). Beträffande elevernas motivation visar 
sig gruppen som läst naturkunskap ha skattat de högsta värdena, 5,3 i medelvärde, 
Visual Basic 4,3 samt Musik 2,8. Vid en statistisk jämförelse enligt Kruskall-Wallis 
metod erhålls följande värden [H(2)=8,66; p=0,01]. Parvisa jämförelser med hjälp av 
Mann Whitney visar signifikanta differenser mellan naturkunskap- och musikgruppen 
när det gäller påståendet att motivationen varit hög. 

Beträffande det andra påståendet vars skattningar visar signifikans, det vill säga 
huruvida det under lektionerna getts tillräckligt med möjligheter att ställa frågor är det 
återigen gruppen som läst naturkunskap som visar högsta skattningsvärden, hela 6,3 i 
medelvärde, att jämföra med Visual Basics 4,5 och musikgruppens 4,2. Statistisk 
jämförelse med Kruskall-Wallis ger värdena [H(2)=8,4; p=0,01], det vill säga 
signifikant differens. Vid parvisa jämförelser enligt Mann Whitney erhålls signifikanta 
differenser mellan naturkunskap och Visual Basic. 

Deltagarnas lärande 

Värdena i tabell 2 visar skattningarna till påståenden som avser att utröna elevernas 
uppfattningar om kvaliteten i deras eget lärande. Av tabellen framgår att de ganska 
tydligt anser att det överlag varit bra (d), 5,1 i medelvärde och medianen 6, och att de 
gärna gör om liknande utbildningsformer i framtiden (e), 5,5 respektive 6. Inte lika 
säkert är deras skattningar till påståendet att denna utbildning varit lika bra som vanlig 
klassrumsundervisning (a), medelvärdet 4,4 och medianen 4. Däremot finns ett tydligt 
avvisande av påståendet att undervisningssätten skulle haft en påverkan av lärandet i 
negativ riktning (b), medelvärdet 2,8 och medianen 4.  

Standardavvikelserna i tabell 2 visar på en ganska stor spridning mellan eleverna på i 
stort sett alla påståenden, störst är spridningen på påståendet att undervisningen varit 
lika bra som i vanlig klassrumsundervisning. Däremot är skillnaden mellan de olika 
grupperna inte märkbar, inga signifikanta differenser kan påvisas med hjälp av vare sig 
Kruskall-Wallis eller Mann Whitney. 
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Tabell 2. Elevernas skattningar av påståenden avseende deltagarnas lärande och 
kvaliteten på lärandet. 
Påståenden Medelv. Stand. Median Sign. 

a) Lika bra som närundervisning 4,4 1,8 4  

b) Negativ lärandekvalitet  2,8 1,7 2  

c) Motsvarat förväntningarna 4,7 1,5 5  

d) Det har överlag varit bra 5,1 1,4 6  

e) Gärna framtida utbildning 5,5 1,7 6  

Helhetsbedömning 

Påståendena inom avsnittet Helhetsbedömning består av så kallade motsatspar vilket 
framgår av tabell 3. Påståendena avser att få eleverna att ta ställning för hur de upplevt 
kursen i dess helhet. Högsta skattningsvärdena har eleverna gett för påståendena att 
kurserna varit intressanta samt att de varit självständiga, det vill säga a och f, med 5,8 
respektive 5,9 i medelvärde samt medianen 6. Skattningarna på dessa påståenden har en 
låg spridning, endast 1,0 i standardavvikelse och en endast marginell avvikelse mellan 
medelvärde och median. 

Lägsta värden uppvisar skattningarna som avser huruvida uppläggningen av kurserna 
varit oberoende av tid, det vill säga påstående h. Här finns också en förhållandevis hög 
spridning med 1,7 i standardavvikelse. Noterbart är också deltagarnas uppfattningar till 
kravnivån, medelvärdet 4,4 och medianen 4 visar att kraven varit varken för låga eller 
för höga. Detta påstående har även en extremt låg spridning, endast 0,9 i standard-
avvikelse.

Tabell 3. Elevernas skattningar av påståenden avseende helhetsbedömning av kursen. 
Motsatspar Medelv. Stand. Median Sign. 

a) Ointressant eller intressant 5,8 1,0 6  

b) Låga eller höga krav 4,4 0,9 4 0,02 

c) Tunn eller omfattande 4,9 1,6 5 0,03 

d) Rigid eller kreativ 5,3 1,4 5  

e) Tråkig eller rolig 5,4 1,3 6  

f) Detaljstyrd eller självständig 5,9 1,0 6  

g) Stressad eller avspänd 5,2 1,8 6 0,001 

h) Tidsbunden eller oberoende 3,2 1,7 3  

Beträffande eventuella skillnader mellan gruppernas skattningar så finns i tabellen 
signifikanta differenser i skattningarna till tre av påståendena. Störst tycks skillnaden 
mellan gruppernas uppfattningar vara till påståendet huruvida kursen varit stressad eller 
avspänd. Här har eleverna som läste Naturkunskap angett att kursen varit stressad i 
betydligt högre grad än de övriga grupperna. Beräkning med Kruskall-Wallis ger ett H-
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värde på hela 14,0, vilket betyder en signifikansnivå på mindre än 0,001. Medelvärdet 
för skattningarna på detta påstående är endast 3,9 för natureleverna, att jämföra med 6,5 
för Visual Basic och 5,2 för musikeleverna. Vid parvisa jämförelser med hjälp av Mann 
Whitney erhålls signifikant differens mellan naturgruppen och Visual Basic. Övriga 
jämförelser mellan grupperna avseende huruvida kursen upplevdes ha varit stressad 
eller avspänd ger små differenser. 

Noterbart är också att grupperna skiljer sig åt beträffande kravnivån, trots en extremt låg 
spridning. Här är det musikeleverna som upplevt att kraven varit höga, 5,2 i 
medelvärde, att jämföra med naturelevernas 4,5 och Visual Basics 3,8. Beräkning med 
Kruskall Wallis ger värdena [H(2)=7,5; p=0,02]. Parvisa jämförelser ger signifikanta 
differenser mellan Visual Basic och musik, samt mellan Visual Basic och naturkunskap. 

Skattningarna till påståendet avseende kursernas omfattning ger också signifikant 
differens enligt beräkning mer hjälp av Kruskall Wallis [H(2)=6,9; p=0,03]. Gruppen 
som läst naturkunskap visar högsta värdena med medelvärdet 6,8, musikgruppen lägst 
med 3,8, samt Visual mitt emellan med 4,4 i medelvärde. Parvisa jämförelser med 
Wann Whitney ger signifikanta differenser mellan grupperna musik och naturkunskap, 
samt mellan naturkunskap och Visual Basic. 

Uppfyllelse av målbeskrivningar i kursplanen  

Eftersom påståendena angående målbeskrivningarna i kursplanerna är specifika för 
varje kurs har i tabellen nedan endast angetts vilket ordningstal målbeskrivningen har. 
Exakta utformningen av påståendet finns i enkäten i bilaga 1. Kursplanernas 
målbeskrivning återges i bilaga 2. En sammanfattande kommentar till tabellen är att de 
allra flesta målbeskrivningar anses vara väl uppfyllda, framför allt när det gäller 
målbeskrivning d, med en median på hela 7, men även målbeskrivning a och b vilka har 
medianen 6. Tabellvärdena som avser standardavvikelserna visar också på en mycket 
låg spridning avseende skattningarna till nämnda målbeskrivningar. 

Tabell 4. Elevernas skattningar av påståenden avseende i vilken grad målbe-
skrivningarna i kursplanen anses uppfylld. 
Påståenden Medelv Stand. Median 

Målbeskrivning a 5,7 1,2 6 

Målbeskrivning b 5,8 1,1 6 

Målbeskrivning c 5,1 1,4 5 

Målbeskrivning d 6,3 0,9 7 

Målbeskrivning e 4,3 1,8 4,5 

Eftersom målbeskrivningarna är olika för varje elevgrupp görs här ingen jämförelse 
mellan gruppernas skattningar. 
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Enkätens öppna frågor 

Drygt hälften av eleverna svarade på samtliga övriga frågor. De allra flesta har svarat på 
åtminstone någon av dessa, endast tre personer valde att inte svara på någon fråga. På 
frågan vad de upplevt som mest positivt är det för nästan samtliga uppläggningen av 
kursen som anges. De flesta menar att uppläggningen inneburit att de kunnat arbeta mer 
självständigt än de tidigare varit vana vid. Någon enstaka anger också att innehållet i 
själva kursen varit det mest positiva eftersom de lärt sig något specifikt de anser sig har 
nytta av. 

Beträffande det mest negativa med kursen är det en betydligt större spridning bland 
svaren, vissa anger brist på lärarledning och att det varit svårt att få kontakt med läraren 
under lektionerna, andra menar att det varit för högt tempo och tidspress. Negativt 
upplevs också att det inte användes mer distansöverbryggande teknik i vissa 
utbildningar, här avses framför allt det så kallade Desktop Conferencing systemet. 

Nyttjandet av det ovan nämnda datorsystemet var också det vanligaste förslaget på 
förbättringar till nästa gång kursen ges. Vissa har också skrivit att det varit så pass bra 
så det egentligen inte behövs några förbättringar. 

Intervjuer med lärarna 

Sammanställningen av intervjuerna med lärarna har gjorts på så vis att svaren 
grupperats i ett antal kategorier, vilka redovisas nedan. Kategorierna är motiv till att 
delta i projektet, positiva uppfattningar om utbildningen, negativa uppfattningar om 
utbildningen, samt erfarenheter till framtida utbildningar. I anslutning till texten anges 
på vissa ställen några direkta citat från de intervjuade i avsikt att ytterligare belysa det 
som sägs i texten. 

Motiv till att delta i projektet 

När det gäller vilka motiv lärarna säger sig ha haft för att genomföra kurserna på det sätt 
som de gjort så är skillnaderna ganska stora mellan lärarna. Vissa säger sig helt enkelt 
vara nyfikna och vill få nya erfarenheter från sådant de inte provat förr. Andra har haft 
tydliga mål med genomförandet av kurserna, det vill säga de har använt kurserna för att 
utprova och utveckliga tekniska hjälpmedel att använda i framtida utbildningar. 
Gemensamt för samtliga inblandade lärare är dock att de drivits av nyfikenhet och en 
inspiration att pröva nya idéer. 

Positiva uppfattningar 

Bland det som upplevts som positivt av lärarna finns dels sådant som direkt har med den 
specifika kursen att göra, avseende uppläggning eller innehåll, dels uppfattningar av 
mer allmän karaktär som inte egentligen kan härledas till just den specifika kursen. 
Exempel på det senare är också den allra vanligaste uppfattningen, nämligen att det 
mest positiva med utbildningen var eleverna och deras uppträdande. Framför allt är det 
den uppfattning som först kommer till uttryck bland lärarna och som lärarna spontant 
kommer att tänka på. Främst handlar det om att eleverna varit flitiga och duktiga, 
lärarna upplever i de flesta fall att de haft ett utbyte med eleverna, att eleverna gett 
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respons på undervisningen. Det finns även uttryck av positiv förvåning att eleverna lärt 
sig trots att det funnits problem av större eller mindre karaktär. 

”Jag är förvånad hur duktiga elever det trots allt finns, att de ändå kunde lära sig så pass 
mycket och hålla ut trots allt trassel och strul med tekniken. Det är faktiskt så att jag är lite 
förvånad och imponerad över eleverna.” 

Positiva uppfattningar som mer direkt är knutna till de specifika kurserna som 
genomförts är främst sådana som avser tekniken och vilka möjligheter som öppnas när 
man använder sig av de tekniska hjälpmedlen. Exempelvis att man kan samla all 
information om elever på ett ställe, vilket skulle underlätta att följa eleverna under hela 
dess studietid. Det skulle också underlätta betygssättningen av eleverna.

Det finns också ett samhällsperspektiv i uppfattningarna, främst att användningen av de 
tekniska hjälpmedlen också innebär att det uppstår större möjligheter för kommuner och 
andra utbildningsanordnare att erbjuda kurser till elever som på ett bättre sätt än tidigare 
svarar mot elevernas behov och intresse, framför allt att man kan erbjuda elever i 
glesbygd ett större utbud av kurser. 

”Jag tror att det här är någonting som kommer mer och mer. Vi kommer att ha allt mindre 
gymnasier i våra avfolkningsbygder. Då tror jag att vi måste försöka komma överens att en 
del kommuner anordnar vissa program och andra kommuner anordnar sina. Med 
distansteknik skulle ju inte lärare eller elever behöva åka emellan.” 

Det finns även uppfattningar att den undervisning som bedrivits i vissa falla till och med 
kan vara bättre än vanlig klassrumsundervisning. Dessa uppfattningar finns främst bland 
lärare som använt datorer som hjälpmedel att kommunicera med eleverna. 
Uppfattningarna handlar om att det kan vara lättare för att eleverna att på ett friare sätt 
kommunicera med läraren när de övriga eleverna vare sig ser eller hör elevens 
kommentarer. Eleven skulle enligt detta resonemang inte behöva känna obehag inför 
övriga klassen.

Negativa uppfattningar 

Beträffande de negativa synpunkter som framkom kan de flesta härledas till den 
specifika kursen, dess specifika innehåll eller dess specifika uppläggning. I huvudsak är 
det ett antal faktorer om upplevts negativa, tidsbristen, tekniska avbrott, svårigheter att 
använda de tekniska hjälpmedlen samt att det till vissa delar inneburit merarbete jämfört 
med den undervisning de tidigare genomfört. 

Bristen på tid avser bland annat att vissa kurser hastigt fick avslutas innan tidigare utsatt 
datum. De inblandade i kurserna, såväl lärare som elever säger sig ha uppfattat att 
kurserna skulle sluta ett visst datum, men med några veckors varsel kom besked att de i 
själva verket skulle avlutas en dryg månad tidigare än planerat. Tidsbristen avspeglar 
också att vissa kurser varit nog så omfångsrika och ambitiösa i sin uppläggning, samt att 
eleverna visat ett starkt intresse för innehållet. ”Det blir ju lätt så att man hela tiden vill 
göra mycket mer.” 

De tekniska problemen har främst drabbat de kurser som planerades att genomföras 
med Desktop Conferencing. Svårigheter med att använda de tekniska hjälpmedlen har 
främst upplevts i de kurser där kommunikationen skett med hjälp av datorer utan 
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bildöverföring. Det som här avses är att det varit svårt för vissa elever att uttrycka sig i 
skrift, något som i högsta grad är väsentligt i de fall det saknas möjligheter att muntligt 
kommunicera med varandra. 

”Elevens förmåga att uttrycka sig i skrift blir viktigare beroende på att man inte får chans 
att ställa en motfråga (---) när vi sitter i ett klassrum och de säger att de inte riktigt förstått 
hur man menat så får man ju chans att förtydliga sig. När man använder datorn kan det ju 
hända att när eleverna frågar något måste jag ställa en motfråga eftersom jag inte riktigt 
uppfattat frågan.” 

Beträffande att det skulle innebära merarbete att arbeta på det sätt lärarna gjort är 
åsikterna lite tveksamma. Visserligen har det tveklöst inneburit merarbete för samtliga 
inblandade lärare, men samtidigt säger de flesta att det egentligen inte inneburit några 
problem eftersom de anser sig har fått ut mycket av att lägga ner extra arbete på att 
genomföra kurserna. 

Merarbetet består främst i förberedelser innan kursen, planering av lektionerna, samt i 
vissa fall även under själva lektionerna. Exempel på förberedelser gäller främst de lärare 
som avsåg att genomföra kursen med hjälp av Desktop Conferencing systemet, det var 
helt enkelt nödvändigt att lära sig hantera systemet för att kunna använda det i 
lektionssammanhang. Avseende planering av själva lektionerna är den allmänna 
uppfattningen att det krävts mer detaljerad planering och förberedelser av lektionerna i 
dessa kurser jämfört med undervisning i vanliga klassrum. Merarbete under själva 
lektionerna kan uppstå exempelvis då läraren kommunicerar med en elev i taget utan att 
övriga elever tar del av den kommunikationen. Det kan beskrivas med följande 
exempel: 

”Om man är på plats i klassrum och en elev ställer en fråga så hör ju resten av gruppen när 
jag svarar, vilket innebär att de andra inte behöver ställa samma fråga några minuter senare. 
Om jag i en distanssituation varit otydlig i en instruktion kan det ju innebära att jag får 
många frågor om samma sak från olika elever.” 

Erfarenheter att ta med sig i framtida undervisning 

Beträffande de erfarenheter lärarna dragit av kurserna är uppfattningarna långt ifrån 
eniga. Bland de som inte genomfört undervisning med hjälp av bildöverföring säger sig 
många vilja göra det i framtida kurser. Den uppfattningen delas inte av de som försökt 
använda Desktop Conferencing. Dessa lärare anser att det varit alltför mycket problem 
med att få tekniken att fungera så de skulle inte vilja göra om det. 

”Det skulle kunna vara så bra om tekniken fungerar, men om den inte fungerar är det 
jättedåligt – Usch! Ska jag göra om det här ska jag kunna garanteras att tekniken fungerar 
till hundra procent, annars får det vara.” 

Andra erfarenheter är förhållandet mellan vanliga lektioner i klassrum och lektioner 
med hjälp av distansöverbryggande teknik. Inte heller här är uppfattningarna entydiga, 
vissa anser att det bör vara mer lektioner i klassrum än via tekniska hjälpmedel, andra 
menar att det räcker med att träffas var tredje tillfälle och ytterligare några menar att det 
i princip skulle gå att genomföra kursen helt på distans. Skillnaderna i uppfattningar 
beror främst på ämnets karaktär, det är främst lärare i ämnen med betydliga inslag av 
praktisk karaktär som anser att klassrumslektioner bör dominera. 
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Diskussion
I detta avsnitt avses att föra en sammanfattande diskussion rörande rapportens tidigare 
avsnitt och försöka dra generella slutsatser. Diskussionsavsnittet består av tre delar, och 
inleds med en resultatdiskussion i vilken förs en diskussion huruvida syftena med 
undersökningen har uppfyllts. Därefter följer en diskussion om undersökningens 
reliabilitet och validitet och som avslutning görs en sammanfattning av de slutsatser 
som kan dras. 

Resultatdiskussion

De mål som ställdes upp under planeringsskedet av det projekt som har utvärderats 
framgår i inledningen under rubriken ”syftet med studien”. Av dessa mål är vissa 
enklare att besvara än andra, vissa mål kan även betraktas som mer centrala än andra. 
Nedan görs ett försök att besvara huruvida målen med projektet kan anses vara 
uppfyllda.

Högre tillgänglighet till utbildning 

Huruvida projektet har uppfyllt målet och högre tillgänglighet till utbildning är svaret 
inte helt entydigt. Det som avses är att skapa tids- och rumsoberoende i de ingående 
kurserna. Eftersom vissa kurser helt saknat inslag av distansutbildning kan man 
knappast säga att målet om rumsoberoende har uppfyllts.. I detta sammanhang kan 
återigen påpekas att de närliggande begreppen som nämns i inledningen, exempelvis 
”nätbaserat lärande” och webbaserad undervisning” inte med automatik betyder att det 
också är frågan om distansutbildning.  

Just avsaknaden av distansöverbryggande teknik är ju också det som många elever säger 
sig ha saknat. Bland enkätfrågorna behandlar det sista påståendet i tabell 3 huruvida 
deltagarnas anser att kurserna varit oberoende av tid. Elevernas svar visar ju ganska 
tydligt att de inser att kurserna varit tidsoberoende. 

Beträffande huruvida kurserna kan anses ha varit oberoende av tid kan man inte heller i 
det avseendet säga att alla kurser uppnådde det målet, i alla fall inte fullt ut eftersom 
vissa lektioner anordnades i realtid så att säga. I de flesta kurserna är det dock så att 
eleverna i stor utsträckning arbetat med innehållet på icke lektionstid, på ett betydligt 
mer aktivt sätt än att bara läst det textstoff som ingår i kurserna, det senare görs ju i alla 
kurser.

Man skulle kunna säga att alla kurserna i åtminstone något avseende uppnått tids- och 
rumsoberoende, i vissa kurser helt och vissa kurser i mindre grad. Tittar man på 
rubriken ”högre tillgänglighet till utbildning” så kan man ju säga att alla kurser har 
skapat en högre tillgänglighet, såväl rums- som tidsoberoende, om än alla kurser inte 
skapat oberoende fullt ut. 

Individualiserad, elevcentrad  undervisning 

När det gäller individualiserad och elevcentrerad undervisning så visar vissa av de 
ingående kurserna högt inslag av detta, exempelvis när eleverna själva söker 
information på webben, det måste ju betraktas som tämligen individualiserat lärande, 
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eller om man så vill ”elevcentrerat lärande”. De enkätfrågorna som behandlar dessa 
aspekter är exempelvis påstående h och i i tabell 1. Det vill säga i vilken utsträckning 
det getts möjlighet att ställa frågor och i vilken utsträckning eleverna verkligen utnyttjat 
möjligheten att ställa frågor. Helt klart är uppfattningen bland eleverna att det getts 
möjlighet att ställa frågor, även om vissa skillnader finns mellan de ingående grupperna. 
Till viss del kan ju även sägas att eleverna tagit vara på den möjlighet som beretts dem.  

Bland påståendena i tabell 3, där det finns ett antal motsatspar att ta ställning kan 
motsatsparet ”detaljstyrd eller självständig sägas beröra individualisering och 
elevcentrering. Uppfattningarna hos eleverna är entydig att kurserna i mycket hög grad 
varit självständiga, medianen är hela 6. Av bilaga 3 framgår också att ingen elev skattat 
lägre värde än 4 på detta påstående, vilket absolut måste uppfattas som att eleverna 
anser att kurserna har lagts upp så de att arbetat självständiga.

Ge läraren möjligheter att individualisera undervisningen med hjälp av 
distansöverbryggande teknik 

Denna målbeskrivning är ju mycket snarlik ovanstående målbeskrivning. Det som 
skiljer dem åt är att denna uttryckligen betonar distansöverbryggande teknik. Enligt 
påstående f i tabell 3 kan det rimligen anses som ställt utom allt tvivel att eleverna anser 
att kurserna främjat ett självständigt arbetssätt. Huruvida det är nyttjandet av 
distansöverbryggande teknik som får eleverna att anse detta framgår förvisso inte av 
svaren, men eftersom samtliga som besvarat enkäten också arbetat enligt ett webbaserat 
upplägg, det vill säga där eleverna själva sökt kunskap på nätet, skulle man nog kunna 
påstå att just detta påverkat uppfattningen om att de i hög grad arbetat individualiserat. 

Kunna skapa och tillhandahålla insändningsuppgifter och kompetensprov via 
nätet och kunna ge snabb feedback på dessa 

Denna målbeskrivning kan definitivt sägas vara uppfylld, i alla fall i de kurser som 
använde en nätbaserad undervisning. I samtliga kurser där datorn användes har 
insändningsuppgifter och kompetensprov funnits på nätet, ofta med automatisk 
ögonblicklig feedback. Däremot har inte regelrätta skrivningar, det vill säga 
slutexaminationer, kunnat utföras via nätet i samtliga kurser. Den möjligheten fanns 
endast i några av kurserna. 
Via utbildningens uppläggning stimulera till en aktiv elevroll 

I enkäten finns framför allt fyra påståenden som belyser en eventuell aktiv elevroll. I 
tabell 1 är det påståendena om elevernas motivation (e) samt om eleverna ställt frågor. 
Elevernas skattningar på dessa påståenden är något tveksamma, framför allt 
motivationen hos eleverna. Vidare finns i tabell 3 två påståenden som belyser en aktiv 
elevroll, påståendet om det varit intressant eller ointressant (a) samt om uppläggningen 
varit detaljstyrd eller självständig. Elevernas skattningar på dessa påståenden är utan 
tvekan att de anser att det funnits möjligheter till aktiv elevroll. Särskilt främjandet av 
självständighet hos eleverna. 

Möjligen finns en viss motsägelse här, eleverna anser att det funnit goda möjligheter till 
aktiverande, men samtidigt är det tveksamt om eleverna tagit tillvara möjligheterna. Det 
tyder också på en viss självinsikt hos eleverna. 
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Tillhandahålla bredare kursutbud än vad som kan erbjudas lokalt 

Det råder ingen som helst tvekan om att det samarbete mellan kommunerna och nyttjat 
av distansöverbryggande teknik inneburit bredare kursutbud. Framför allt för 
kommunerna runt Haparanda och Kalix. Eleverna i Överkalix skulle ju inte ha kunnat 
läsa musik och spanska om inte denna möjlighet getts dem, i alla fall inte på hemorten. 
Samma gäller för eleverna i Övertorneå som läste filosofi. 

Kvaliteten på lärandet 

Avseende om de uppläggningar de inblandade kurserna har skulle kunna inverka 
negativt på elevernas lärande är den gemensamma uppfattningen att så inte är fallet. 
Visserligen har det funnits problem, stora och små, men det har knappast inverkat på 
lärandet. Flera lärare säger exempelvis att eleverna har lärt sig oerhört mycket, det kan 
visserligen ha sin grund i att det rört sig om väldigt duktiga elever. Icke desto mindre är 
den gemensamma uppfattningen hos lärarna att eleverna lärt sig lika bra i dessa kurser 
som eleverna i andra kurser. 

Svarsenkätens påståenden som visas i tabell 2 belyser elevernas lärande. De flesta av 
dessa påståenden visar tydligt på positiva uppfattningar hos eleverna. Det finns en liten 
tvekan om detta varit lika bra som närundervisning, däremot tar eleverna tydligt avstånd 
från påståendet att den alternativa uppläggningen på kursen skulle inverkat negativt på 
deras lärande. Vid första anblicken kan detta tyckas som en motsägelse, men det faktum 
att man anser att det inte riktigt varit lika bra som med klassrumsundervisning behöver 
ju faktiskt inte betyda att man lärt sig mindre. 

Reliabilitet och validitet 

Beträffande undervisningens reliabilitet och validitet, det vill säga om det som avsågs 
att undersökas verkligen har undersökts är det några faktorer som är extra känsliga. 
Först och främst måste frågan ställas om instrumenten som använts varit tillförlitliga. 
Enkätens syfte var att få elevernas uppfattningar i stort om den kurs de genomfört, 
enkäten som sådan får nog sägas belysa detta, även om vissa frågor i enkäten är mer 
relevanta till de ursprungliga frågeställningarna, alltså målbeskrivningarna, än andra. 
Konstruktionen av enkäten bygger också på beprövade erfarenheter, dels från litteratur 
(bl. a Biner, 1993; Trost, 2001), och dels lång erfarenhet av konstruktören. 

Ett problem som dock uppstod i samband med enkätsvarandet är att det var relativt få 
som besvarade enkäten. Dels var det inte alla grupper som svarade och dels var 
bortfallet relativt stort från en av grupperna, nästan 50 procent. Ett annat liktydigt 
problem var att en av grupperna var så liten som fem personer, samtidigt var det faktiskt 
inget bortfall alls från den gruppen, vilket kan tolkas som att de som besvarade enkäten 
verkligen svarade för hela för hela gruppen. Den tredje gruppen hade ett bortfall på 
cirka 25 procent vilket får anses som fullt acceptabelt, särkilt med tanke på att samtliga 
som deltog i slutskrivningen också besvarade enkäten.  

Det viktigaste med bortfall i svarsenkäter är enligt Fink och Kosecoff (1985) inte hur 
stort bortfallet är, utan vilken typ av bortfall det är frågan om. Det är alltså  viktigt att 
skaffa sig en bild av vilka slags deltagare som fallit bort och därigenom försöka 
förutsäga vad det skulle inneburit för den sammantagna svarsbilden om även dessa 
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besvarat enkäten. Beträffande Visual Basic-eleverna finns det inte någon klar bild om 
vilka som fallit bort. När det däremot gäller natureleverna är det knappast en vågad 
gissning att tro att de elever som deltagit längst i utbildningen också är de som vet mest 
om hur utbildningen har varit. Självklart kan avhopp från kursen ha sin grund i ett 
missnöje med uppläggningen, men trots det får nog svaren från naturgruppen anses som 
representativa för hela gruppen 

Just på grund av de små gruppstorlekarna användes icke parametriska metoder för att 
göra statistiska jämförelser grupperna emellan. Dessa metoder är särskilt anpassade för 
att användas vid studier då man har små jämförelsegrupper att tillgå, och kan därför i 
sammanhanget anses som tämligen tillförlitliga (bl. a. Henriksson, 1989). 

Sammanfattande slutsatser 

De flesta kurser i projektet har i undervisningen använt virtuella miljöer för att stödja 
lärandet. Av olika skäl har dock inte riktigt alla använt virtuella miljöer. Det faktum att 
det i projektet använts en bred flora av hjälpmedel är i själva verket en styrka, trots att 
det innebär en viss avvikelse från namnet på projektet. Resultaten av utvärderingen 
tyder på att det, när det gäller distansutbildning, bör finnas en öppenhet för att nyttja alla 
slags distansöverbryggande medier som finns till buds, alla hjälpmedel är användbara, 
vare sig det är Desktop Conferencing, interaktiv video, olika chatprogram, e-post, fax 
eller telefon så går det att använda, och det enkla ska inte underskattas, som en lärare 
uttryckte:

”Det fungerar ju alldeles utmärkt att undervisa via telefon. Det trodde jag 
inte för ett år sedan, då trodde jag det var omöjligt att använda telefonen till 
att undervisa.” 

Dock ska man nog undvika att använda alltför många medier i en och samma kurs. 
Även om de enkla medierna har sina begränsningarna har de en stor fördel, nämligen att 
de är driftsäkra och pålitliga. Ny teknik är alltid spännande att arbeta med och kan 
ibland även vara förförisk (bl. a Garrison, 1993). Dock är det direkt förödande för 
motivationen när det visar sig att den nya tekniken inte går att använda. Detta ger ju 
också de lärare som skulle använt Desktop Conferencing systemet tydligt uttryck för.  

Nyttjande av distansöverbryggande teknik är, som också några av lärarna ger uttryck 
för, med all sannolikhet nödvändigt för att glesbygdskommuner i framtiden ska kunna 
bedriva gymnasieutbildningar med ett någorlunda brett utbud. Här är det väsentligt, för 
att inte säga direkt nödvändigt, att kommunerna samordnar mellan kursutbudet och 
klargör kostnadsfrågan, det vill säga vilken kommun som ska bära kostnaderna för 
respektive kurs.

Erfarenheter från detta projekt är ju också att det är viktigt att ”skynda långsamt” eller i 
alla fall ”skynda med säkerhet”. För att tillvarata och bibehålla lärarnas entusiasm bör 
de tekniska hjälpmedel som används vara utprovade och så långt möjligt kunna 
garanteras driftsäkerhet till nära 100 procent. Att de inblandade lärarna känt entusiasm 
inför projektet råder ingen tvekan om, det visar inte minst lärarnas inställning till att 
merarbetet som det faktiskt innebär definitiv inte upplevdes som ett problem, utan 
istället något som man ”har tillbaka längre fram”. 
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Desktop Conferencing systemet bygger på teknik som kräver bredbandsförbindelser, 
vilket också finns i de flesta skolor. För att kunna koppla upp flera datorer samtidigt 
krävs även stöd för så kallad multicast, och det är detta som i projektet inte har fungerat 
tillfredsställande. Eftersom det under hösten visade sig att tekniken inte fungerade 
tillräckligt säkert ändrades inriktningen i projektet till att istället använda webbaserade 
metoder, vilka inte kräver bredband. Meningen från första början var alltså att använda 
Desktop Conferencing i fler kurser än det nu blev.

De inblandade i projektet visade prov på flexibilitet genom att justera uppläggningen av 
kurserna och använda sig av den teknik som fungerar, exempelvis virtuella miljöer, 
chatprogram, telefon och e-post. Det är väl något av detta som distansutbild-
ningskommittén menar med begreppet flexibelt lärande (SOU 1998:83; SOU 1998: 84).
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Enkätfrågor för utvärdering av Det Virtuella Gymnasiet. 

1. Bakgrund 

a. Kursens namn 
……………………………………………………………………………………………

b. Är du: 
(   ) Man (   ) Kvinna 

Svara på nedanstående frågor genom att sätta ett kryss för lämpligt alternativ. Kryssa på 
det sätt som exemplet visar. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ex. Jag anser att Sverige är ett stort land till ytan. 
    

Avvisar helt          Instämmer helt 
    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exemplet ovan visar att du till en del instämmer i påståendet. Hade du mycket starkt 
delat den uppfattning som påståendet ger uttryck för, exempelvis om Sverige vore 
världens största land till ytan, skulle du valt rutan längst till höger. 

Utrymme för kommentarer ges efter varje grupp av påståenden. Om du tycker att 
svarsalternativen inte ger tillräcklig information, skriv då kommentarer eller förklaringar. 

2. Användningstillfällen, lektionerna 

c. Jag anser att lärarna i allmänhet har hållit ett lagom tempo vid genomgångar.
Avvisar helt          Instämmer helt 

d. Jag tycker att lärarna i allmänhet hade för högt tempo vid genomgångar. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

e. Jag anser att elevernas motivation till denna utbildning har varit hög.
Avvisar helt          Instämmer helt 

f. Jag anser att lärarna behövde många lektionstillfällen för att kunna hantera 
kommunikationssystemet tillräckligt bra. 

Avvisar helt          Instämmer helt 

g. Jag anser att eleverna behövde många lektionstillfällen för att kunna hantera 
kommunikationssystemet tillräckligt bra. 

Avvisar helt          Instämmer helt 

 h. Jag anser att det har funnits tillräckligt många tillfällen för att ställa frågor till läraren.
Avvisar helt          Instämmer helt 
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i. Jag anser att eleverna varit bra på att utnyttja de möjligheter att ställa frågor till läraren som 
erbjudits.

Avvisar helt          Instämmer helt 

j. Jag anser att kontakten med lärarna under lektionerna varit bra.
Avvisar helt          Instämmer helt 

Eventuella kommentarer: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3. Sammanfattande värderingar avseende undervisningsformen 

a. Jag kände mig osäker beträffande teknikens användbarhet före kursens start. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

b. Jämfört med vanlig klassrumsundervisning har denna undervisningsform varit minst lika bra.
Avvisar helt          Instämmer helt 

c. Kvaliteten på det jag har lärt mig har påverkats negativt av denna undervisningsform jämfört 
med klassrumsundervisning. 

Avvisar helt          Instämmer helt 

d. Kursen har i dess helhet motsvarat de förväntningar jag hade innan starten.
Avvisar helt          Instämmer helt 

e. Som sammanfattande bedömning av kursens uppläggning anser jag att det överlag varit bra. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

f. Jag vill gärna använda denna undervisningsform i framtida utbildning. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

Eventuella kommentarer: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Tack för din medverkan!
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Målbeskrivningar för kurserna Musik, Naturvetenskap och Virtual Basic 

Musik

a. Jag anser att kursen bidragit till att jag ökat min medvetenhet om musikens roll och 
användning. 

Avvisar helt          Instämmer helt 

b. Jag har tack vare kursen ökat min musikhistoriska allmänbildning. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

c. Kursen har hjälpt mig att utveckla min känsla för musikens värde och betydelse för 
individ och samhälle 

Avvisar helt          Instämmer helt 

Naturvetenskap

a. Jag har under kursens genomförande tillägnat mig naturvetenskapliga kunskaper om 
livets villkor och utveckling 

Avvisar helt          Instämmer helt 

b. Kursen har hjälpt mig att behärska de begrepp som krävs för att förstå ekosystemets 
struktur och dynamik 

Avvisar helt          Instämmer helt 

c. Tack vare kursen kan jag kritiskt granska argument rörande miljö och resursfrågor. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

d. Jag har under kursens genomförande tillägnat mig kunskaper för att ge exempel på 
naturliga kretslopp. 

Avvisar helt          Instämmer helt 

e. Kursen har inneburit att jag ökat min insikt i hur man med experimentell metodik kan 
undersöka och analysera olika fenomen i naturen 

Avvisar helt          Instämmer helt 

Målbeskrivning för kursen Virtual Basic. 

a. Tack vare kursen har jag lärt mig programmeringsspråkets grundläggande datatyper. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

b. Jag har under kursens genomförande skaffat mig kunskaper om programme-
ringsspråkets fördefinierade strukturer och funktioner. 

Avvisar helt          Instämmer helt 
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c. Tack vare kursen kan jag analysera programmeringsuppgifter. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

d. Jag har under kursen genomförande lärt mig att skriva enkla program. 
Avvisar helt          Instämmer helt 

e. Jag har under kursens genomförande lärt mig att konstruera enkla algoritmer. 
Avvisar helt          Instämmer helt 
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5,759 1,091 ,203 29 4,000 7,000 0

2,172 1,104 ,205 29 1,000 4,000 0
4,414 1,547 ,287 29 1,000 7,000 0

3,586 1,803 ,335 29 1,000 7,000 0

4,069 1,624 ,302 29 2,000 7,000 0

5,207 1,859 ,345 29 1,000 7,000 0
4,897 1,372 ,255 29 3,000 7,000 0

5,931 1,067 ,198 29 3,000 7,000 0

3,103 1,800 ,334 29 1,000 7,000 0

4,444 1,761 ,339 27 1,000 7,000 2
2,643 1,726 ,326 28 1,000 7,000 1

4,690 1,514 ,281 29 1,000 7,000 0

5,103 1,448 ,269 29 2,000 7,000 0

5,517 1,682 ,312 29 1,000 7,000 0
5,828 1,002 ,186 29 4,000 7,000 0

4,414 ,983 ,182 29 3,000 7,000 0

4,862 1,597 ,297 29 1,000 7,000 0

5,276 1,386 ,257 29 1,000 7,000 0
5,379 1,293 ,240 29 1,000 7,000 0

5,862 1,026 ,190 29 4,000 7,000 0

5,207 1,780 ,331 29 2,000 7,000 0

3,241 1,662 ,309 29 1,000 7,000 0
5,724 1,192 ,221 29 3,000 7,000 0

5,759 1,057 ,196 29 3,000 7,000 0

5,103 1,398 ,260 29 1,000 7,000 0
6,333 ,868 ,177 24 5,000 7,000 5

4,250 1,751 ,357 24 1,000 7,000 5

Mean Std. Dev. Std. Error Count Minimum Maximum # Missing

Lagom tempo

För högt tempo
Motivation hög

Många lektioner

Eleve lektion

Ställa frågor
Elever bra fråg

Kontakt med lärare

A Osäker teknik

Lika bra klass
Kvalitet negativ

Motsvarat förväntningar

Överlag bra

Gärna framtid
Ointr-intress

Låga-höga krav

Tunn-omfatt

Rigid-kreativ
Tråkig-rolig

Styrd-självst

Stress-avspänd

Tidsdund-obund
a Kursplan

b kursplan

c kursplan
d kursplan

e kursplan

Descriptive Statistics








