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Sammanfattning 
Sedan 2003 har företag kunnat utbilda sig på högskolenivå för att öka sin 
kompetens. Dessa kurser kallas Bättre-kurser, och har utformats i samarbete 
mellan Borås Högskola, HTU och Högskolan i Skövde. Syftet med uppsatsen var att 
på uppdrag av Högskolan i Borås ta reda på hur tekniken skulle kunna förbättras, 
och vad som skulle kunna göras mer med hjälp av tekniken i kurserna. Fem 
intervjuer med deltagare från olika företag som hade gått kurserna gjordes. Jag 
gjorde även omfattande litteraturstudier och sökningar på Internet. Undersökningen 
visade att kurserna var väldigt uppskattade, fastän det fanns vissa brister, både 
tekniskt och pedagogiskt. Diskussionsforum användes inte alls som 
kommunikationshjälpmedel mellan deltagare. Även telebildtekniken angavs fungera 
dåligt, vilket kunde bero på både uppkopplingssvårigheter och pedagogiska brister. 
Slutsatsen blev att mer kraft måste läggas ner på planering av teknik och 
kursmaterial, samt på utbildning av kursledare. Även en blick i framtida möjligheter 
med hjälp av RSS-teknik gjordes, för att kunna öka servicen till deltagarna. 
 

 



Abstract 
Since 2003 companies have been offered an opportunity to University education for 
competence improvement. These courses are called ”Bättre-kurser”, and they are 
worked out in collaboration with the University of Borås, the University of 
Trollhättan/Uddevalla (HTU), and the University of Skövde. The purpose of this 
essay was to find out how to improve the technology, and what else could be done 
with help of technology for these courses. This was a request from the University of 
Borås. Five interviews were made with former participants from different 
companies. I also made extensive documentary research and information research 
on the Internet. The research showed that the courses were very appreciated, 
although there were some deficiencies, both technologically and pedagogically. The 
discussion forum was not used at all as a communication aid between participants. 
The interactive television was also said to have functioned poorly, partly due to 
connection difficulties and pedagogical deficiencies. The conclusion was that there 
has to be more effort made on planning for technology and course material, 
together with education for course leaders. Also a glimpse of future possibilities with 
the help of RSS technology has been made, to be able to increase the service to the 
participants. 
 
 

 



Innehållsförteckning 
 

INTRODUKTION ................................................................................................................................................ 1 
FÖRSTUDIE ......................................................................................................... 2 

SYFTE.................................................................................................................................................................... 2 
FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................................................................... 2 
METOD ................................................................................................................................................................. 2 

KVALITATIV METOD............................................................................................... 2 
INTERVJUFRÅGOR................................................................................................. 3 
INTERVJUPERSONER.............................................................................................. 3 
URVAL ............................................................................................................... 4 
PÅLITLIGHET....................................................................................................... 4 
LITTERATUR OCH VETENSKAPLIGA ARTIKLAR............................................................... 4 
GENOMFÖRANDE AV UPPSATSEN............................................................................... 4 

TEORI.................................................................................................................................................................... 5 
VUXENSTUDERANDES KRAV..................................................................................... 5 
LÄRARSTILAR ...................................................................................................... 5 
STUDIEHANDLEDNING ........................................................................................... 6 
TEKNIKORIENTERING ............................................................................................ 6 
KVALITET ........................................................................................................... 7 
DISKUSSIONSFORUM............................................................................................. 7 

Diskussionsforum i näringslivet ...................................................................................................................... 8 
Diskussionsforum i utbildning......................................................................................................................... 8 

TELEBILDTEKNIKEN............................................................................................. 10 
Synkrona föreläsningar med asynkrona diskussioner................................................................................... 11 
Informationsdesign- och kvalitet................................................................................................................... 12 
Personalutveckling för telebild ..................................................................................................................... 12 
Kompensation ............................................................................................................................................... 13 

RSS OCH DESS ANVÄNDNINGSOMRÅDE.................................................................... 13 
PODCASTING ..................................................................................................... 14 

Fördelar med Podcasting.............................................................................................................................. 14 
RESULTAT......................................................................................................................................................... 14 

ALLMÄNT OM KURSFORMEN ................................................................................... 14 
TELEBILDSÄNDNINGAR ........................................................................................ 15 
WEBCT SOM PLATTFORM...................................................................................... 16 
STREAMADE FÖRELÄSNINGAR ................................................................................ 16 
DVD-SKIVOR .................................................................................................... 17 
MAIL ............................................................................................................... 17 
DISKUSSIONSFORUM........................................................................................... 17 
KOMMUNIKATION MED ANDRA DELTAGARE................................................................ 18 
ÖVRIGA FUNDERINGAR ........................................................................................ 18 

 



DISKUSSION...................................................................................................................................................... 19 
PLANERING....................................................................................................... 19 
ANSVAR ........................................................................................................... 20 
TEKNIKGENOMGÅNG............................................................................................ 20 
OSÄKERHET....................................................................................................... 21 
STUDIEHANDLEDNING ......................................................................................... 21 
TELEBILDTEKNIKEN............................................................................................. 21 

Viktigt med utbildning i tekniken................................................................................................................... 22 
Effektiv användning....................................................................................................................................... 22 

STREAMADE FÖRELÄSNINGAR ................................................................................ 23 
DISKUSSIONSFORUM........................................................................................... 24 

Kursledarens roll i diskussionerna ............................................................................................................... 25 
Diskussionsforum i näringslivet .................................................................................................................... 25 
Diskussionsforum i Bättre-kurserna ............................................................................................................. 26 

FRAMTIDA UTVECKLING AV TEKNIKEN...................................................................... 26 
RSS-tekniken ................................................................................................................................................. 26 

REKOMMENDATIONER.......................................................................................... 27 
Telebildteknik................................................................................................................................................ 27 
Diskussionsforum.......................................................................................................................................... 27 

SLUTSATS .......................................................................................................................................................... 28 
FRAMTIDA ANVÄNDNING ...................................................................................... 29 
FRAMTIDA FORSKNING ........................................................................................ 29 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 30 
BILAGA 1  - ORDLISTA 
BILAGA 2 – INTERVJUFRÅGOR 

 
 
 

 



Introduktion 
I dagens hektiska puls, har företagen ofta svårt att hinna med att utveckla sig 
själva, genom att skicka sin dyrbaraste tillgång, sina anställda, på 
kompetenshöjande kurser. Detta kan leda till att man går miste om viktiga 
marknadsandelar, ökad omsättning, större vinster osv. Detta fenomen är 
framförallt vanligt i glesbygd, där utbildningsnivån är extra låg jämfört med 
storstäderna. Ett steg i rätt riktning för att befrämja utbildningsnivån och 
utvecklingen för företagen, är något som kallas för Bättre-kurser, som idag är en 
samverkan för bättre kompetensutveckling mellan högskolorna i Borås, Skövde 
och Trollhättan/Uddevalla. Från början var det bara Borås som var aktör.  

Det hela började med att en undersökning bland de 100 största företagen i 
Lidköping visade att det fanns ett tydligt behov av utbildning i produktions-
teknik. Under våren 2003 börjades en verkligt anpassad kurs att utarbetas, som 
inte liknade någon traditionell distansundervisning. Kursen skulle heta Bättre 
produktion, 10 p och i september 2003 startade den första kursen på lärcentrat i 
Tidaholm, där 17 företag hade registrerat sig. I slutet av maj 2004 avslutades 
den första kursen med god respons från deltagarna. Detta ledde till att 
högskolorna i Skövde och Trollhättan bjöds in till ett samarbete med Bättre-
konceptet som grund. Det går att läsa mer om Bättre-kurserna på 
www.battre.se.  

Under hösten 2004 startades tre Bättre-kurser; förutom Bättre produktion även 
Bättre logistik och Bättre produktutveckling. Ytterligare fyra utvecklades under 
hösten – Bättre automation, Bättre TPM (Total Productive Manufactoring), Bättre 
ekonomi och Bättre information.  

Kurserna ska innehållsmässigt kunna tillämpas i det företag som deltagaren 
arbetar i genom att instuderings- och inlämningsuppgifter tillämpas på verkliga 
frågeställningar med syfte att förbättra processer i deltagande företag.  

Kurserna bedrivs på kvartsfart och innehåller max tre heldagar per termin och 
tre eftermiddagstimmar per vecka. Däremellan används kursplattformen WebCT, 
CD/DVD-utskick, streamad video, telebildsändningar och konferensverktyg. Man 
träffas en gång per vecka fysiskt, på lokalt lärcentrum och kursledaren ska träffa 
deltagarna minst tre gånger under en kurs. Föreläsningar distribueras streamat, 
eftersom telebildtid anses vara alltför värdefull för monolog kommunikation 
(föreläsningarna). Dessutom kan de som inte har möjlighet av andra skäl att 
titta på de streamade föreläsningarna, beställa dem via CD/DVD. På så sätt kan 
man titta på dem hemma i lugn och ro. Att föreläsningarna är streamade, 
betyder att det går att se föreläsningen på datorn via Internet, och via en länk 
på kursportalen. Men eftersom det inte går att ladda ner hela föreläsningen på 
en gång på grund av dess storlek, buffras filen istället, dvs filen laddas ner till 
datorn bit för bit under föreläsningens gång.  

Efter att ha utformat kurserna till innehåll och utförande, insåg man att arbetet 
med tekniken för kursen inte hade gåtts igenom så mycket som det hade 
behövts. Man ville alltså att tekniken skulle vara till hjälp för kursdeltagarna, inte 
till belastning. Frågan är då hur deltagarna kan hjälpas så att de känner sig 
hemma med tekniken och hur de ska kunna implementera tekniken i sin 
kompetensutveckling på bästa sätt?  

För att se vad som kunde göras åt detta, valde jag att intervjua några tidigare 
kursdeltagare för att se hur de hade upplevt tekniken, och om de hade några 
åsikter när det gällde tekniken som använts i kurserna. Jag ville alltså försöka ta 
reda på vad som kunde göras för att utnyttja tekniken bättre. För om deltagarna 
inte känner sig hemma med tekniken och känner att det är ett hinder, faller 
syftet med att kunna studera på distans för dessa företag, som redan har 
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tidsbrist och behöver vara effektiva när de nu har avsatt tid för 
kompetensutveckling.   

Förstudie 
Inför intervjuerna hade jag möjlighet att träffa en hel grupp nya deltagare vid 
ett kurstillfälle i Trollhättan, där jag frågade hur de upplevde tekniken i ett så 
tidigt skede i kursen, då detta var deras andra kurstillfälle. Det visade sig då att 
nästan samtliga deltagare uttryckte svårigheter med att se de streamade 
föreläsningarna på grund av företagens policy att inte tillåta programvaran Real 
Player inom företagens väggar. Och eftersom hela kursen skulle ske på 
arbetstid, var det alltså problem med att se på dessa. Dessutom kände man sig 
osäker på hur man skulle bete sig med det material som låg på kursplattformen. 
Med detta i åtanke anpassade jag intervjuunderlaget och litteratursökningen 
efter det som de nya kursdeltagarna delgav mig.  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att hjälpa till med att förbättra användning av 
tekniken i Bättre-kurserna. Hittills har tyngdpunkten lagts på att koncentrera sig 
på innehåll och utformande av kursen, rent teoretiskt. Det har inte fokuserats så 
mycket kring detta med hur tekniken kan användas på bästa sätt. För några av 
lärarna är tekniken med telebild helt ny och de har inte erfarenhet av hur en 
föreläsning mot en kamera hålls, fastän man kanske är en mycket duktig 
pedagog i traditionella undervisningssammanhang. Men man måste även tänka 
på att det krävs ett annat djupare engagemang gentemot kursdeltagarna. Det är 
viktigt att kursledaren ligger steget före hela tiden, och detta motsvarar heller 
inte det arbetssätt som de är vana vid sedan innan. Därför vill jag på detta sätt 
belysa vad som måste förändras, både tekniskt och tankemässigt för att Bättre-
kurserna ska bli så bra som de egentligen redan är.  

Frågeställningar 
Hur kan tekniken i Bättre-kurserna användas bättre? 
Vad kan göras mer med hjälp av tekniken?  

Metod  
I denna avdelning kommer jag att förklara hur arbetet med att färdigställa 
denna uppsats har gått till. Det omfattar förstudien, funderingar över urval, hur 
intervjufrågorna skapades, hur intervjuerna genomfördes och hanteringen av 
litteraturen. 

Kvalitativ metod 
Jag har valt att arbeta med en kvalitativ ansats, eftersom jag ville få fördjupade 
insikter i hur kursdeltagarna på Bättre-kurserna verkligen upplevde de tekniska 
verktygen som de hade att tillgå och hur de fungerade. Eftersom alla människor 
är olika och upplever sin situation på olika sätt, skulle inte de rätta 
sammanhangen komma fram om jag hade valt ett annat arbetssätt. Om jag 
hade valt att lämna ut en enkät, skulle heller inte samma känslor runt det hela 
komma fram. Eftersom detta har med människor och deras utveckling att göra, 
är det svårt att få fram en rättvisande bild av läget med en kvantitativ ansats. 
Dessutom tror jag att det är lättare att uppfatta vad som kan göras för att 
förbättra det hela om man träffar personerna som det berör.  

Holme och Solvang (1997) skriver att kvalitativa data och metoder har sin styrka 
i att de visar på totalsituationen, och att en sådan helhetsbild möjliggör en ökad 
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förståelse för sociala processer och sammanhang. Det är just denna helhet och 
den sociala processen som jag har velat fånga upp.  

Holme och Solvang (1997) påpekar även att man i den kvalitativa 
undersökningen måste kunna ändra på uppläggningen under själva 
genomförandet av undersökningen. Om vi under undersökningens gång 
upptäcker att vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats fel, rättar vi till 
detta. Detta hände hela tiden under intervjuerna; nya situationer berättades och 
jag var tvungen att vara så pass flexibel under intervjun att jag fick anpassa 
resten av frågorna därefter. På detta viset blev även intervjuerna bättre och 
bättre för varje respondent som intervjuades.  

Intervjufrågor 
Arbetet med att skriva ner intervjufrågorna var en process som tog över en 
vecka totalt. Jag började med att först skriva ner de frågor som verkade viktiga 
och relevanta, varefter jag la det hela åt sidan ett tag för att sedan komma 
tillbaka till frågorna för att fylla på och ta bort. Nya frågor kunde komma till mig 
när jag minst anade det, och då gällde det att ha papper och penna till hands för 
att få ner dessa på pränt. Andra frågor kändes inte längre relevanta och togs 
därför bort. Några av frågorna var självklara efter förstudien, vilket ökade 
kvaliteten på de kommande intervjuerna.  

Efter en vecka kändes det som att arbetet med frågorna var klart, och det blev 
till slut 18 frågor som intervjuunderlag. Arbetet med att skriva frågorna pågick 
under samma tid som jag pratade med de blivande intervjupersonerna i telefon. 
Även detta gjorde att jag fick en djupare känsla för hur frågorna skulle utformas. 
Att frågorna kom till på detta iterativa sätt, kändes bra, eftersom de fick mogna 
och jag hann reflektera över deras relevans och deras bidrag till ett bra resultat.  

Jag ställde bland annat en del frågor om intervjupersonernas bakgrund och 
annat som hade med deras upplevelse av själva kursen att göra. Med denna 
information kunde jag lättare komma fram till lämpliga åtgärder under rubriken 
Diskussion. De frågor som förbereddes inför intervjuerna finns som bilaga, men 
under intervjuernas gång tillkom även följdfrågor som finns återgivna i de 
utskrivna intervjuerna, som också finns att tillgå.  

Intervjupersoner 
För att kunna få en djupare insikt i hur man ska kunna förbättra teknikens 
användning, valde jag att intervjua tidigare deltagare från några av Bättre-
kurserna, för att få en djupare uppfattning om hur de har upplevt tekniken och 
det som tekniken har förväntats att tillföra deras inlärning. För att få en 
ytterligare djupare förståelse för situationen, valde jag att intervjua både kvinnor 
och män från både små och medelstora företag.  

Det första urvalet gjordes av uppdragsgivaren Peter Kammensjö från Högskolan i 
Borås och Bättre-kursernas övriga kursledare. Utifrån deras 13 förslag på 
intervjupersoner, valde jag sedan ut åtta personer. Av dessa valde fem personer 
att låta sig intervjuas av mig – två kvinnor från Borås och Herrljunga och tre 
män från Borås, Ljung och Älvängen.  

På väg till den kvinnliga respondenten i Borås, ringde de från företaget och 
talade om att hon var sjuk den dagen. Istället erbjöd sig hennes kollega att 
hoppa in, eftersom även han hade gått samma kurs. Så det gick jag med på och 
fortsatte färden mot Borås.  

Med denna plötsliga ändring fick jag slutligen intervjua en kvinna och fyra män 
från medelstora företag. Dessa företag låg i Ljung, Herrljunga, Borås och 
Älvängen. Två av företagen låg i Borås.  
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Intervjuerna genomfördes via personligt besök hos intervjupersonerna och tog 
mellan 30 minuter och ca 60 minuter. För intervjupersonernas skull, återges här 
inga namn.  

Urval 
Jag har funderat lite över hur urvalet av intervjupersoner egentligen gick till. Hur 
kommer det sig att alla var såpass datorvana? Varför fick jag inte prata med 
dem som hade sämre tekniska förutsättningar? Var det ett medvetet urval av 
uppdragsgivaren eller blev det bara så? Det hade varit intressant att få prata 
med dem som verkligen hade problem med tekniken, inte bara dem som redan 
var på hugget, så att säga.  

Även om det var viktigt att få djupare insikter i kursdeltagarnas upplevelser 
kring tekniken, skulle det vara intressant att få reda på hur det såg ut hos ännu 
fler än fem intervjupersoner. Men eftersom tid och resurser är begränsade, går 
det ju inte att genomföra. Så jag valde ändå att koncentrera mig på de fem som 
jag ändå fick kontakt med. Tyvärr så blev alltså en av de två kvinnorna i 
urvalsgruppen sjuk just den dagen som jag var i Borås, och eftersom avståndet 
dit är långt, fanns det inte möjlighet att vänta och ta det en annan gång, utan 
jag valde då att ändå träffa hennes en kollega istället; en yngre man som kanske 
inte är så representativ när det gäller problem med tekniken. Hur skulle det ha 
sett ut om det hade funnits fler kvinnor som respondenter? Detta skulle vara 
intressant att ta upp speciellt i en annan undersökning.   

Pålitlighet 
När gäller att lita på att respondenterna och denna metod har givit pålitliga svar, 
känns det troligt att så verkligen är fallet. Detta beror på den närhet till 
intervjupersonerna som råder när man får informationen (Holme & Solvang, 
1997). Men jag är även medveten om att det finns en viss risk att respondenten 
ibland kan växla mellan både en överdrivet positiv uppfattning om sin egen 
tekniska förmåga och även en överdrivet negativ uppfattning. Sammantaget 
kändes det ändå som att både jag och respondenterna hade tillit till varandra 
och det kändes bra när jag var klar med varje intervju.  

Eftersom könsfördelningen mellan intervjupersonerna var något ojämn, känns 
validiteten något osäker. Men osäkerheten gäller även om respondenterna var 
representativa för genomsnittet.  

Litteratur och vetenskapliga artiklar 
Utöver intervjuerna läste jag vetenskapliga artiklar som berör tidigare forskning 
och även böcker om distansstudier och om pedagogiska ansatser när det gäller 
undervisning för vuxna. Artiklarna hade jag tillgång till via HTU:s bibliotek och 
fick även tips på webbplatser där artiklar fanns av lärare på HTU, som dagligen 
arbetar inom detta område. Böcker har jag själv samlat på mig under årens 
lopp. Sökorden som användes för att hitta artiklar var ”video conferencing” ihop 
med ”distance education”, ”interactive television”, ”web streaming” ihop med 
”distance education”, ”distance education” ihop med ”society” och slutligen 
”podcasting”.  

Genomförande av uppsatsen 
Det inledande arbetet bestod av förstudien, då jag träffade deltagare från en 
nystartad kurs. Med deras kommentarer i färskt minne, började jag att sätta 
ihop frågorna. Arbetet med att sätta ihop frågorna pågick emellertid under 
någon vecka, samtidigt som jag sökte upp respondenter via telefon och bokade 
tid med dem för intervju. Intervjuerna gjordes under två dagar; den 4:e och 5:e 
oktober 2005, då jag åkte till respektive respondents arbetsplats. Jag gjorde tre 
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intervjuer den första dagen och två den andra. Det kändes bra att göra dem så 
här koncentrerat, eftersom frågorna mognade på vägen och jag kunde anpassa 
resten av intervjuerna medan de som redan var gjorda satt färskt i minnet.  

Intervjufrågorna skickades även till respondenterna i förväg via e-post, eftersom 
jag antog att svaren på detta vis skulle bli mer genomtänkta och mer tagna på 
allvar än om de bara hörde frågorna direkt vid intervjutillfället.   

När intervjuerna var gjorda, skrev jag ut dem från diktafonen som jag hade med 
mig på. Eftersom detta arbete var ganska omfattande, varvades detta med 
litteraturstudier. När intervjuerna sedan var utskrivna, påbörjades arbetet med 
själva uppsatsen. Detta arbete var verkligen iterativt, eftersom diskussionsdelen 
kopplades till teoridelen och empirin och tvärt om. Det var intressant att uppleva 
det djup i ämnet som jag kände växte under tiden, och förståelsen för både 
intervjupersoner och de ansvariga för Bättre-kurserna.     

Teori 
Här kommer jag att redogöra för de artiklar och vetenskapliga studier som jag 
har hittat. Först går jag igenom rent allmänt vad det innebär att vara 
distansstuderande och den oerhört viktiga roll som handledaren/kursledaren för 
en distanskurs innehar. Sedan fortsätter jag med att gå igenom vad som 
behöver göras för att en distanskurs ska bli så bra som möjligt. Och med Bättre-
kurserna i åtanke, lägger jag vikt vid just de delar som behöver belysas extra, 
för att frågeställningen sedan ska kunna besvaras, även om det till viss del även 
innehåller en smula pedagogiska inslag, vilket är oundvikligt för att få en helhet i 
problematiken och bra förslag på lösningar i slutet. Vidare har jag lagt stor 
tyngdpunkt på diskussionsforum, och till sist telebildtekniken och streamade 
föreläsningar samt podcasting (för vidare utveckling av den tekniska servicen till 
kursdeltagarna).  
 

Vuxenstuderandes krav 
2003 ökade distanskurserna med nästan 20%, vilket syns när man ser på vem 
som utbildar sig på distans. Undersökningar har visat att distansutbildning är 
mer attraktivt för äldre studenter som arbetar och som har mindre möjligheter 
att delta i traditionella campusutbildningar (Simonson, 2005). 

Nationellt centrum för flexibelt lärande [CFL] (2004) skriver att 
vuxenutbildningen under en mycket lång tid har haft en central roll i svenskt 
samhällsliv. Förväntningarna är att vuxenutbildningar ska möta många krav. De 
ska medverka till att kompensera dem som i ungdomen inte hade möjlighet att 
följa en lång utbildning. Därför behöver utbildningarna anpassas till vuxnas 
livsvillkor. De ska även bidra till att arbetsmarknaden får sitt behov av 
välutbildad arbetskraft tillgodosett. För detta krävs det av utbildningarna att de 
är verktyg i en process där människors kompetens och arbetsmarknadens behov 
fås att överensstämma. Utbildningssystemen måste möta dessa krav och därför 
förändras radikalt (CFL, 2004). Det sker en radikal maktomfördelning i 
utbildningssystemen när studerande sätts i centrum för verksamheten och ramar 
och arbetsformer avpassas efter dem. Tiden då alla skulle följa samma väg till 
kunskap måste lämnas.   

Lärarstilar 
Många forskare och utbildare uttrycker vikten av att man bör använda sig av en 
deltagarcentrerad strategi för att reducera social och psykologisk distans mellan 
deltagare och kursledare. Detta säger Dupin-Bryant (2004) i sin artikel om 
lärarstilar vid undervisning via telebild. Hon skriver vidare att en 
deltagarcentrerad strategi gör att deltagarna är med aktiva och deltagande i 
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inlärningsprocessen. Detta innebär även att kursledaren uppmuntrar till 
personlig utveckling istället för att bara tillhandahålla information. Denna form 
av strategi har visat sig vara den mest effektiva när det gäller vuxenutbildning 
och akademiska studier (Dupin-Bryant, 2004).  

Den studie som Dupin-Bryant (2004) gjorde, gick ut på att undersöka hur det 
egentligen förhöll sig med fördelningen mellan kursledare som hade en 
deltagarcentrerad inställning till lärprocessen via telebild, jämfört med de 
kursledare som hade en mer lärarcentrerad inställning. Tidigare resultat hade 
nämligen indikerat motsägelser mellan vad forskning och verklighet säger vara 
den lämpligaste lärarstilen inom distansutbildning och vad som faktiskt används 
vid telebildundervisning. Respondenterna var telebildlärare som kom från nio 
olika universitet i USA, där 62% av 330 telebildlärarna hade lämnat giltiga 
enkätsvar.  

Det som kom fram vid studien var att lärarstilen faktiskt var lärarcentrerad hos 
dessa telebildlärare. En förklaring kunde vara geografisk separation, tekniska 
barriärer och/eller brist på support till lärarna. Detta sammanföll med tidigare 
forskning som har visat att telebildlärarna återfaller till en traditionell lärarstil.  

Det var bara 20% av lärarna som ansåg sig ha en mer deltagarcentrerad lärarstil 
och 4% av dessa ansåg sig ha ett mycket starkt åtagande mot det deltagar-
centrerade synsättet. Sammantaget visade detta resultat i alla fall att 
telebildlärare visar en kombination av båda stilarna, med en tydlig dragning åt 
det lärarcentrerade förhållningssättet. 

Studiehandledning 
Ett sätt att hålla motivationen uppe hos kursdeltagare är att redan från början 
dela ut en studiehandledning som är detaljerad och som täcker hela kursen. 
Enligt Bååth (2001) bör man tänka på följande när en studiehandledning skrivs: 

• Skriv om syftet med studiehandledningen – att den är den 
sammanhållande länken i kursen och ska till stor del fungera som 
”lärare”. Där kommer deltagaren att få anvisningar, tips, förklaringar, 
kommentarer, frågor, uppgifter, återkoppling osv. Den ska fungera som 
utgångspunkt för studierna.  

• Berätta om inlämningsuppgifter, tentamen och om vad som förväntas för 
att det ska bli bra. Och hur man beter sig. Eftersom deltagarna kanske 
inte har suttit på skolbänken, kan det kännas ganska konstigt för dem att 
ta till sig en metod som kursledaren själv kan utan och innan. Berätta 
även vart och hur inlämningsuppgifter ska lämnas in. 

• Redogör för syftet med telebildsändningarna, de streamade 
föreläsningarna och hur dessa tekniker fungerar.  

 
Teknikorientering 
Inför en distanskurs är det viktigt att allt fungerar från första början. Får vi inte 
med oss kursdeltagaren från första början, finns det en risk att han eller hon inte 
kommer igång överhuvudtaget. Bortfallet är proportionellt störst just i starten 
(Bååth, 2001).  

Även Christensen, Anakwe och Kessler (2001) säger samma sak. De anser att 
endast anordna en miljö för distansutbildning inte är tillräckligt, eftersom 
distanselever behöver teknisk träning i teknologiskt perspektiv. Det är minst lika 
viktigt att hjälpa och assistera eleverna som att införa och lägga till program för 
distansutbildning, så att de blir bekanta med miljön kring distansutbildningen 
och blir bekväma med alternativet av utbildningsteknik (Yixin, 2005). 
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Om universitet och andra utbildningsenheter skall utveckla distansutbildning så 
måste de införa ny teknik och anpassa sig. Teknikorientering och handledning till 
distansstudenter är en förutsättning för att skapa en distansutbildningskurs. 
Distansutbildningskurser borde innehålla en teknisk orientering för att minimera 
problem som studenter kan råka ut för, med kompletta instruktioner så att 
studenterna ska få en bekväm och framgångsrik distansutbildningserfarenhet 
(Yixin, 2005). 

Kvalitet 
Kvalitet inom distansutbildning är en aspekt med många infallsvinklar. En del ser 
det som en fråga om planering; andra som att det handlar om 
kommunikationen. Hjärtat i distansundervisningen är tvåvägskommunikationen 
mellan kursledaren och kursdeltagaren (Fåhræus & Jonsson, 2002). 

För att distansutbildning till företag ska fungera på ett bra sätt, ställer det högre 
krav på kursledaren eller handledaren än vid traditionell undervisning och även 
distansutbildning för elever på skolor. Och eftersom kraven på effektivitet inom 
företagsvärlden troligen är större än vad elever på traditionella kurser är vana 
vid, är det även viktigt att kursledaren är medveten om detta och handlar 
därefter. Och att arbeta som lärare på en distanskurs skiljer sig ganska mycket 
från att undervisa i en traditionell kurs, eftersom man till största delen 
undervisar med det skrivna ordet. Bååth (2001) skriver i sin bok ”Handbok för 
distansutbildare”, att betydelsen av god planering av distansutbildning knappast 
kan överskattas. Vid andra typer av utbildning kan brister i planeringen oftast 
repareras efter hand. Men inom distansutbildning finns det mycket mindre 
utrymme för improvisation. Om ett distansprojekt blir misslyckat beror detta 
alltså i regel ytterst på bristfällig planering. 

Och att detta är mycket viktigt, uttrycker även Roger Säljö (2000), som skriver 
att det som tekniken erbjuder har hyllats i många sammanhang. Men för att 
skapa och vidmakthålla varaktiga lärgemenskaper, krävs det dock att deltagarna 
får något innehållsligt utbyte och att verksamheten institutionaliseras i sådana 
former att den upplevs som att den överensstämmer med sitt syfte.  

Säljö (2000) skriver vidare att erfarenheter av nätbaserad utbildning visar att 
sådana här verksamheter måste söka sina former, eftersom 
studieavbrottsfrekvensen ofta är mycket högre än vid reguljär undervisning. 

 

Diskussionsforum 
Kursledarens roll i diskussionsforumen är väldigt viktig. Man måste vara 
allkonstnär och kanske ha kunskaper och insikter som lärare för traditionella 
kurser inte har. Det är helt upp till kursledaren att styra upp aktiviteten på 
diskussionerna utan att det blir varken för lite eller för mycket av inblandning. 
Creanor (2002) skriver så här om att vara distanshandledare: ”Att vara en 
effektiv handledare för distansstudier kräver kunskap och insikt om länkning 
mellan personer, idéer och koncept. Man ska vara flexibel och tålmodig. Man ska 
guida konversationen, men inte dominera den”.  

Creanor (2002) skriver vidare att relationer i lärandet är utan tvekan nyckeln till 
framgångsrik handledning och inlärning. I en studie undersökte man en distans-
kurs i livslångt lärande 1998 i ett samarbete mellan universitet i Glaskow och 
Stirling. Där kom de fram till att de studenter som var med på en introduktion 
ansikte mot ansikte, var mer säkra när de gjorde inlägg i diskussionerna, medan 
andra gjorde visst motstånd till att delta. Detta beror på att de andra deltagarna 
är okända för dem och att de är osäkra på vilken nivå som krävs för bidragen till 
diskussionerna. Här är det då handledarens roll och kunskap som är nyckeln till 
att sätta tonen och fokus på interaktionen (Creanor, 2002). 
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Det är det första meddelandet i en diskussion som sätter tonen; deltagare bjuds 
in till att presentera sig själva och att svara på den inledande frågan. Detta är en 
rättfram process, men det är så viktigt att få rätt balans mellan introduktion och 
akademisk input. Det är även värdefullt att göra en kort introduktion om sig 
själv som kursledare när man ber deltagarna att göra likadant (Tolley, 2000). 

För att hålla motivationen till att föra diskussionerna på nätet uppe, måste 
handledaren vara alert på de latenta bidrag till diskussionen som finns i varje 
meddelande, och att locka fram kopplingarna. Den relevanta tekniken kallas för 
”weaving”; en klurig uppgift som innebär att man bollar med ett antal bidrag 
från deltagarnas meddelanden till ett meddelande som leder diskussionen vidare. 
På detta sätt erbjuder det elektroniska mediet en möjlighet att följa upp 
deltagarnas bidrag och bygga upp deras förtroende genom att utveckla deras 
idéer. Deltagare gör bra ifrån sig när de blir uppmuntrade att dela med sig av 
det som de har lärt sig med gruppen. Naturligtvis kan diskussionen utvecklas på 
ett oväntat sätt och det är det som gör det så attraktivt (Tolley, 2000). 

I Jobrings (2004) bok ”Lärgemenskaper på nätet”, skriver Andersson och Aurell 
att en fördel med diskussionsforum är att alla kan läsa allas inlägg och att de 
ligger kvar efter att de har publicerats. Detta betyder att ett lärande sker även 
bland dem som bara läser inläggen och att deltagarna inte begränsas av att 
behöva delta samtidigt. Men det kan även vara en nackdel om man inte känner 
sig trygg i gruppen eller litar på tekniken. En annan fördel med diskussionsforum 
är att man har tid att reflektera över det som har skrivits och det som man själv 
ska skriva.  

Diskussionsforum i näringslivet 
I England finns det en lärgemenskap som heter Talking Heads, och är en samling 
rektorer (ca 6000) som stöttar varandra på detta sätt. Det finns 22 handledare 
till hands, som på heltid stöttar dem och håller liv i debatterna. Utöver att utbyta 
goda idéer, minska isolering och stödja kollegor som är nya, bjuds även gäster 
in för att diskutera frågor som rör deras situation. På så vis får de både 
emotionellt och professionellt stöd (Russell & Thompson, 2002).  

Diskussionsforum i utbildning 
Att utveckla sin kompetens via nätet är fortfarande en företeelse som befinner 
sig i sin linda. Det är viktigt att kursdeltagaren känner sig bekväm med den 
programvara som ska användas, speciellt om man inte har provat på detta med 
diskussioner på nätet innan. I Canada undersöktes ett program för 
sjuksköterskor, där de i slutfasen av sin utbildning spetsade sina kunskaper med 
hjälp av diskussioner på nätet med andra sjuksköterskestuderande på andra 
orter. Dessa diskussioner pågick under den sista terminen av den fyra år långa 
utbildningen. Under de första sju terminerna, studerade de ihop gruppvis, lärde 
känna varandra och lärde sig att resonera, tänka kritiskt och att reflektera 
kritiskt. Det var bara under fem till sex veckor varje termin som de inte 
träffades, då de istället var ute och praktiserade på var sitt håll. Men det var 
alltså under den åttonde terminen som de var helt separerade från varandra och 
gjorde sin praktik på olika orter.  

Tidigt under denna termin, började lärarkåren förstå att det förekom en hel del 
lärande bland studenterna, fastän sjuksköterskorna inte längre befann sig på 
skolan. Så därför beslöts det att börja undersöka hur effektiv användningen av 
asynkron kommunikation via WebCT var under dessa fyra år som utbildningen 
pågick, och speciellt då under den sista terminen (asynkron kommunikation 
betyder att man inte kommunicerar i realtid, utan när man vill och har 
möjlighet; man behöver inte vara uppkopplad samtidigt).  

Samtidigt som sjuksköterskorna praktiserade under den sista terminen, hade de 
även en teoretisk självstudiekurs att gå igenom. De blev då ombedd att skicka 
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minst två inlägg per vecka i diskussionsforumet, där de skulle reflektera över allt 
nytt de hade lärt sig och det som de tidigare hade lärt sig på kurserna som de nu 
hade användning av under praktiken. Lärarna utvärderade dessa inlägg med 
tanke på kritiskt tänkande, beslutsfattande, problemlösande och på att de hade 
tagit till sig kunskaperna på egen hand.  

För att studenterna skulle klara av att hantera diskussionsforumet erbjöds en av 
de teoretiska kurserna som en webbaserad kurs med hjälp av WebCT. Kursens 
upplägg, instruktioner, kommentarer från lärare, allt som skulle läras in och 
lämnas in lades ut för varje vecka. Och för att studenter som inte var vana vid 
detta sätt att arbeta, erbjöds dessutom ett två timmar långt seminarium, där de 
funktioner som fanns i WebCT presenterades. Sålunda hade studenterna 13 
veckor på sig att bekanta sig med teknologin genom att använda 
diskussionsforum och chattrum inför den sista terminens nätdiskussioner.   

Några studenter tog tillfället att ta till sig detta sätt att lära sig och var mycket 
aktiva i diskussionerna. Andra valde att inte delta i dem alls. Dessa hade då 
svårigheter i början av sista terminen att klara av teknologin.  

Tre lärare hade ansvar för att hålla igång varsin diskussionsgrupp. Grupperna 
hade sju till nio deltagare, men alla grupper hade insyn i varandras diskussioner 
och uppmuntrades att läsa de andra gruppernas inlägg, men avråddes från att 
aktivt delta i dem på grund av mängden text som då skulle behöva läsas av de 
andra. Avhopp från kurser som dessa är i vanliga fall ganska vanligt, men i detta 
fall hade dessa studenter inte något alternativ, eftersom de behövde poängen för 
att få examen.  

Analysen av den undersökning som gjordes om hur dessa studenter (som var 
mellan 24 och 47 år) upplevde att använda sig av denna teknologi var följande:  

• Alla utom två (av 19) var mycket nöjda med sin upplevelse av att 
använda asynkron kommunikation.  

• De som inte tyckte att diskussionsforumet var värdefullt, kände att de 
inte hade tillräckligt med tid för att lära sig teknologin.  

• Många utökade sin bekvämlighetszon när det gällde tekniken och kände 
att de även ökade sin förmåga att lära från andra, speciellt från sina 
kurskamrater.  

• Studenterna fick mer inspiration från kurskamraterna än från lärarna, 
vilket inte är så konstigt med tanke på att diskussionerna leddes av andra 
studenter och inte alltid av lärare.  

• De utvecklade sina intellektuella förmågor, sin kompetens och skapade 
även en djupare mening med det yrke som de läste till.  

• Över hälften av studenterna skulle ha deltagit i diskussionsforum även 
om de inte var betygsatta, men hälften av dessa förväntade sig att bli 
betygssatta för sin insats. Resten tyckte att man inte skulle bli betygsatt.  

Ytterligare kommentarer från studenterna var att uppskattningen för sina 
klasskamrater ökade, de kände att de ville hjälpa andra och att det var ett bra 
sätt att hålla kontakten med varandra. Det var bara en person som tyckte att 
det hela var väldigt opersonligt, att kurskamraterna inte tillförde något. En 
tyckte även att det hela var konkurrensmässigt och orättvist. Efter den tid som 
det var obligatoriskt att delta i diskussionerna, minskade aktiviteten drastiskt.  

När det gällde själva inlärningen var man positiv; att söka efter information, 
sätta ihop det på ett sätt som var lämpligt och sedan dela med sig av det, var 
för många det bästa sättet att lära sig på. De fick verkligen koppla ihop det som 
lästes till själva arbetet. Även stöd och återkoppling från kurskamraterna bidrog 
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mycket till inlärningen. De kände sig inte ensamma och att andra delade samma 
erfarenheter och bekymmer.  

Alla kände att diskussionerna ökade deras kunskaper. De lärde sig om olika 
områden inom yrket tack vare att andra delade med sig av sina erfarenheter, 
vilket ledde till att den egna kunskapen ökade. De fick kunskaper inom andra 
områden som man kunde ha nytta av själv, men som de annars inte hade fått.  

De blivande sköterskorna jobbade alltså heltid, letade efter information och 
gjorde inlägg två gånger i veckan, vilket beskrevs som ganska stressigt av några 
av studenterna. Speciellt när de dessutom behövde läsa andras inlägg och 
reflektera över dessa. Så när någon hade skrivit ett mycket långt inlägg, kändes 
det extra jobbigt att behöva läsa det och sedan komma på något bra att skriva 
som svar själv. Men samtidigt uttryckte merparten att detta sätt att jobba på 
ökade deras intellektuella färdigheter. Man lärde sig att vara rak, koncis och 
ansvarig för sina egna ord. Genom att läsa andras inlägg gjorde att de tänkte 
och reflekterade och drog sina egna slutsatser, vilket stimulerade till inlärning. 
De lärde sig även att göra saker på andra sätt än innan, och även att se sitt eget 
ämne från ett annat perspektiv och utforska sitt ämne djupare. (Buckingham, 
2003) 

Telebildtekniken 
Enligt Bååth (2001) krävs det att telebildtekniken ger något som deltagarna inte 
skulle ha kunnat få på annat sätt för att det ska kännas meningsfullt, t ex 
kunskapsfördjupning i seminarieform, demonstrationer, kommunikationsträning 
och andra former som annars inte går att ersätta med vanlig distansutbildning.  

I Arizona Western College har telebildbaserade kurser tillhandahållits sedan 
1991. Där studerades vilka speciella problem denna teknik för med sig, och även 
vilka fördelar den har. Sålunda har Lund och Sanderson (2000) kommit fram till 
att telebildtekniken har en del speciella hinder för inlärning. Och det finns 
troligen inte någon kursledare som kan säga att det inte finns hinder som 
normalt sett inte finns vid traditionell undervisning. Några av hindren är att man 
kan bli irriterad av andras ljud när man har mikrofonen på, material som har 
funnits för traditionell undervisning, kan inte direkt användas för telebildkurser, 
osv. Men det finns metoder för att komma över dessa hinder, vilket följande 
sidor kommer att visa. Lund och Sanderson (2000) har följande förslag till 
förbättringar när det gäller att komma över dessa hinder och för att hjälpa 
studenter att känna sig mer tillfreds i en telebildsituation:  

Först av allt borde kursledaren kontakta kursdeltagarna innan det första 
kurstillfället, t ex via brev, där det förklaras vad som kommer att hända. Sedan 
är det bra att ha med lite personlig information om den som ska leda 
telebildsändningen. De föreslår även att man har på lite svag musik i 
bakgrunden vid första kurstillfället under tiden som kursdeltagarna kommer till 
lokalen, den första gången. Detta för att få dem att känna sig bekväma i den 
högteknologiska miljön (Lund & Sanderson, 2000). 

Lund och Sanderson (2000) fortsätter med att rekommendera att man ger 
noggranna instruktioner till hur telebildtekniken fungerar, innan själva kursen 
startar upp. Man skulle till och med kunna spela in sådana instruktioner på video 
och skicka ut i förväg. Det är även viktigt att få återkoppling från kursdeltagarna 
i anslutning till kurstillfället om hur det kändes att uppleva telebildtillfället. De 
fortsätter med att uppmuntra till att kursledarna besöker distansorterna 
åtminstone en gång per termin och undervisa därifrån om det är möjligt, 
eftersom det är bra för kursdeltagarna att träffa kursledaren personligen. 

En stor fördel med att spela in föreläsningar är enligt Lund och Sanderson 
(2000) att kursdeltagare som missar ett kurstillfälle har möjlighet att ta igen 
detta. Det gör även att kursdeltagarna kan se om delar av en lektion som de 
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fortfarande är lite osäkra på. Och att spela in lektionerna fungerar även som en 
säkerhetsåtgärd mot tekniska problem. Om systemet kraschar, kan 
distansdeltagarna ha en möjlighet att se de lektioner som de har missat. Fusk 
har även kunnat spåras via inspelningar, då kursdeltagare faktiskt har spelats in 
när de har fuskat. De har helt enkelt inte tänkt på att de har blivit inspelade.  

De fortsätter med att rekommendera kursledare som håller i telebildsändningar 
att inte ha på sig kläder som inte är för mönstrade eller som är för uppseende-
väckande. Inte heller smycken som tar upp för mycket uppmärksamhet bör 
användas. Smycken får inte låta eller bäras i närheten av mikrofonen. Och att 
använda namnskyltar på deltagare från andra orter, gör att det blir lättare att 
lära känna varandra.  

Lund och Sanderson (2000) berättar även om att de använder sig av en åtta 
timmars workshop, fördelat på två dagar, för dem som är intresserade av att 
lära sig hålla föreläsningar med denna teknik. Att undervisa via telebild är inte 
gjort för alla, men de har heller aldrig behövt tvinga någon att göra det. För om 
kursledaren inte känner sig bekväm med tekniken, gör inte heller kursdeltagaren 
det.  

Synkrona föreläsningar med asynkrona diskussioner 
Synkron betyder att undervisningen sker i realtid och att ingen fördröjning sker. 
Men den asynkrona delen, diskussionsforumet, går ut på att man inte 
kommunicerar i realtid utan har tid för reflektion mellan interaktionstillfällena. 
Northern Arizona University använder sig också sen en lång tid tillbaka av den 
synkrona telebildtekniken (Collins & Berge, 1998). Där har observerats att det 
inte är alla kursdeltagare som får en möjlighet att uttrycka sig till sina 
kurskamrater eller lärare. Därför har de utökat kommunikationen med 
webbaserade diskussioner. En plattform valdes som alla skulle kunna komma åt 
via en webbläsare, oberoende av plattform eller Internetleverantör. Så steget för 
att börja med detta skulle inte kännas så stort (Collins & Berge, 1998).  

Uppgifterna som eleverna hade att göra under en termin var 12 till antalet, alltså 
en uppgift per vecka. Innan diskussionerna i forumet började, sparade de flitiga 
eleverna sina uppgifter i en mapp i sin dator och skickade in alltihop i slutet av 
terminen. De som inte var lika flitiga sparade sitt arbete till de sista veckorna 
och hade det ganska jobbigt att hinna klart i tid. Men sedan diskussionerna via 
forumet inleddes, började man interagera tillsammans via nätet istället. 
Uppgifter skrevs inte ut på papper längre, utan lades ut på diskussionsforumet 
där de fortsatte att diskuteras. Tack vara diskussionerna, lärde de sig att koppla 
namn till ansikten under telebildsessionerna och på så sätt blev dessa 
uppkopplingstillfällen mer personliga och givande (Collins & Berge, 1998). Det 
visade sig också att mycket tid lades ner på varje uppgift efter att 
diskussionerna började– ungefär åtta timmar mer per vecka än innan.  

Collins och Berge (1998) berättar också att innan man började med detta med 
diskussionsforum, så kände läraren endast till de elever som brukade prata 
mycket vid telebildsändningarna. Läraren behövde inte heller spendera lika 
mycket tid med att kommentera uppgifterna, eftersom eleverna skötte detta till 
stor del själva i forumet. Dessutom kunde han nu istället lägga mer tid på var 
och ens inlärning. Och saker som kom upp vid telebildsändningarna fortsatte att 
kommenteras och behandlas i diskussionsforumet. Under telebildsändningarna 
kommenterar läraren dessutom vad han har läst i diskussionsforumet (Collins & 
Berge, 1998).  

Allt detta har gjort att diskussionerna nu kan pågå 24 timmar per dygn, sju 
dagar i veckan, och har gjort det möjligt för alla deltagare att tillföra något till 
diskussionerna, utan att känna sig pressad av tidsbegränsningen vid 
telebildsändningen eller av att det kan kännas obehagligt att prata inför en 
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kamera. Collins och Berge (1998) skriver också att eleverna arbetade hårdare 
under dessa kurser än under andra. De flesta upplevde även större personlig 
utveckling och fick intellektuella verktyg som de kunde använda i andra kurser. 
Några elever var frustrerade för att de kände att de inte fick tillräckligt med 
lärarledd struktur och saknade den undervisningsmodell som de var vana vid. De 
presterade inte alls lika bra när de inte blev bedömda varje vecka med 
inlämningsuppgifter och betygsatta prov. 

 
Informationsdesign- och kvalitet 
Det finns tre viktiga punkter som Major och Levenburg (1997) har ställt upp när 
det gäller att översätta en kurs som innan har fungerat i traditionell undervisning 
till att bli en distanskurs med hjälp av telebild. Det första är att se över 
informationskvaliteten, eftersom de skiljer sig en del från traditionellt upplägg. 
Man måste tänka om och anpassa materialet till den nya situationen. Det är 
viktigt att tänka på att det tar tid och kraft att planera för detta. Det går inte att 
gå genvägar genom att inte avsätta tillräckligt med tid. Kvaliteten på 
distanskurser hänger på att kursledaren har avsatt tillräckligt med tid innan 
kursen startar (Major & Levenburg, 1997).  

Om förberedelserna inte har varit tillräckliga har det ofta blivit själva 
telebildtekniken som har fått stå för orsaken, när det egentligen handlar om 
planering och anpassning. Det man måste göra är att utveckla och implementera 
ett system som gör att deltagarna kan arbeta tillsammans i grupper, att utveckla 
förmågan till kritiskt tänkande, att praktisera komplicerad problemlösning, att 
deltagarna utvecklas till att bli självgående i ett livslångt lärande och att lära sig 
hantera effektiv kommunikation. Det har även visat sig att kursledare har fått 
tänka om sin informationsdesign och sina aktiviteter, och detta har ofta lett till 
förbättrade kurser (Major & Levenburg, 1997).   

Personalutveckling för telebild 
Major och Levenburg (1997) fortsätter med att spalta upp vad som är viktigt att 
tänka på när det gäller att utbilda den personal som ska arbeta med 
telebildsändningar. Här är dessa rekommendationer:  

• Välj lärare som vill lära ut med telebildtekniken. Använd inte lärare som 
är helt nya för tekniken, eller som inte tror på dess fördelar.  

• Se till att det finns möjlighet för lärarna att träna på tekniken, åtminstone 
tre gånger innan det första kurstillfället och åtminstone tre månader 
innan kursen börjar. Då hinner läraren även göra om sin design och 
anpassa kursen för telebildtekniken.  

• Förse lärarna med en informationsmodell som fungerar och som passar in 
för att användas för telebildtekniken.  

• Upprätta en checklista som talar om vad som behövs göras från det att 
de sätter i nyckeln i låset till rummet där telebildutrustningen står, tills de 
låser dörren efter sig när det hela är klart. Gå igenom checklistan steg för 
steg.  

• Skicka ut ett brev till deltagarna innan kursen startar, som förklarar vad 
som kommer att hända, vilka fördelarna är och de hinder som eventuellt 
måste kommas över.  

• Se till att läraren har förslag till deltagarna för att hjälpa dem att 
orientera sig med tekniken vid första kurstillfället, hur de ska presentera 
sig för varandra osv. De måste få deltagarna att känna sig bekväma med 
tekniken och eliminera eventuell osäkerhet.  
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• Tänk efter hur kompletterande kommunikation mellan deltagare och 
lärare ska ske (e-post, telefontider mm), hur uppsatser ska skickas till 
läraren osv.  

• Fundera på vad som ska vara med i studieplanen. Så gott som alla 
utskick skulle kunna vara med i studieplanen i ett kurspaket, som skickas 
till varje ort och till varje deltagare innan första kursdagen.  

• Se till så att läraren har koll på att alla deltagare är aktivt deltagande och 
att de känner sig som en del av hela gruppen.  

• Upprätta en kontaktlista för support om finns lätt tillgänglig för alla, om 
något inte fungerar.  

• Upprätta ett kompensationssystem som belönar lärarna för att de arbetar 
för att bli mer effektiva med telebildtekniken med ovanstående punkter.  

 
Kompensation 
Det går inte att undgå att det krävs mycket mer planering och arbete för lärarna 
än vid traditionella kurser, för att distanskurserna ska bli framgångsrika. Av 
denna orsak är det många institutioner som har upprättat ett kompensations-
system som uppväger den extra insats som lärarna lägger ner tid på (Major & 
Levenburg, 1997).  

Vid Grand Valley State University har ett system upprättats som används när en 
lärare antingen aldrig förut har undervisat med telebildtekniken och/eller när 
kursen inte har erbjudits via telebild innan. På detta sätt vill man uppmuntra 
lärarna att undervisa via telebild och även att uppmuntra institutioner att 
expandera antalet kurser som ska finnas tillgängliga via telebild. Ersättningen 
ligger på mellan $500 och $1500, beroende på antalet deltagare på en kurs. De 
deltagare som sitter i samma lokal som läraren räknas inte med i ersättnings-
underlaget, utan endast dem som sitter ute på distansorterna (Major & 
Levenburg, 1997). 

RSS och dess användningsområde 
På webbplatsen WikiPedia – den fria encyklopedin, skrivs så här om den teknik 
som har kommit för att stanna: RSS är en samling XML-baserade filformat som 
används för att syndikera webbinnehåll och används av bland annat nyhetssidor 
och webb-bloggar. RSS kan stå för en av tre standarder:  

• Rich Site Summary (RSS 0.9x)  
• RDF Site Summary (RSS 0.9 och 1.0)  
• Really Simple Syndication (RSS 2.x)  

RSS används för att tillhandahålla förkortningar av eller det fullständiga 
innehållet i en webbaserad text tillsammans med en länk till den fullständiga 
versionen på webben. Det kallas för en syndikering. Informationen presenteras 
som en XML-fil, som kan kallas för RSS-flöde, RSS feed, RSS Stream osv. För att 
uppmärksamma personer som besöker en webbplats med denna tjänst, visar 
man en orange ikon med texten XML eller RSS i ( ). Då vet man att det 
finns en möjlighet här att prenumerera eller syndikera på innehållet på den 
webbsidan.  

Det var under 2005 som användandet av RSS-filerna började öka markant, då 
många av de större nyhetsorganisationerna började tillhandahålla sina nyheter 
som RSS efter att webb-bloggar och tekniskt orienterade webbplatser hade 
använt sig av tekniken i flera år. Nu har de flesta av nyhetssajterna någon form 
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av syndikering av sina nyheter, vilket innebär att webbplatsen inte längre 
behöver besökas för att kunna ta del av nyheterna.  

Men för att kunna ta del av dessa RSS-flöden måste man använda sig av 
särskilda program som installeras på datorn. Det finns även de som är 
webbaserade. Dessa program kallas för nyhetsaggregatorer (eller engelskans 
feed readers eller aggregators). Programmen kontrollerar automatiskt de RSS-
flöden som man prenumererar på och presenterar nya inlägg på ett överskådligt 
sätt. Användaren behöver då inte aktivt söka upp webbplatser för att få 
uppdaterad information. 

RSS används flitigt för webb-bloggar för att dela med sig av inlägg och 
kommentarer. På senare tid har tekniken även börjat användas för att bifoga 
mulitmediafiler till RSS-flödena, t ex Podcasting. 

Podcasting 
Ordet Podcasting är en sammansättning av två ord: iPod och broadcasting. iPod 
är en digital musikspelare från Apple och broadcasting betyder sändning. Så 
Podcasting betyder alltså att det går att ladda ner digitala program, och sedan 
prenumerera på dem med hjälp av en RSS-spelare (Really Simple Syndication). 
Dessa program kan sedan avlyssnas på via ett antal olika utrustningar, som t ex 
en vanlig dator, en iPod eller en Mp3-spelare (Kaplan-Leiserson, 2005).  

De Mp3-filer som skapas är ganska lätta att skapa och kräver inte någon dyr 
utrustning, vilket gör att ”vem som helst” kan spela in ett program utan en stor 
investering i tid eller pengar. Dessutom gör den RSS-teknologi som laddar ner 
nya bloggar automatiskt till en aggregator, så att läsare inte behöver besöka 
varje individuell webbplats, att även ljudfiler laddas ner automatiskt (när man 
har prenumererat på en webbfeed). Sedan kan podcast-sändningen höras på en 
dator, eller laddas ner på en portabel ljudspelare eller till en mobiltelefon som 
kan spela ljudfiler (Kaplan-Leiserson, 2005).  

Genom att använda denna teknik kan kostnader elimineras för att bränna och 
distribuera cd-skivor till anställda över hela världen. Nu kan ljudprogrammen 
istället föras över till en Mp3-spelare (Kaplan-Leiserson, 2005).  

Fördelar med Podcasting 
Metoden är asynkron och mobil – man kan nå människor när och där de är. Det 
är en kostnadseffektiv kanal rätt i örat på de anställda. Och eftersom band-
bredden hela tiden byggs ut och priset på Mp3-spelare sjunker, kommer 
möjligheterna för denna nya kanal att bli tämligen gränslös (Kaplan-Leiserson, 
2005).  

Att lägga ut Mp3-filer på ett företags intranet eller på en utbildningsportal är ett 
sätt att nå ut med information på ett smidigt sätt. Ett sätt att hinna med att 
lyssna på föreläsningar kan vara att göra det medan man kör bil, går ut med 
hunden eller springer på löpbandet (Kaplan-Leiserson, 2005).  

 
Resultat 
Allmänt om kursformen 
Man fick väldigt mycket ut av att träffa andra företag, det viktigaste med kursen 
enligt fyra av fem intervjupersoner. Den femte tyckte inte att det gav så mycket 
att träffa andra företag, eftersom de inte hade något gemensamt, mer än 
möjligen belysning och ventilation. En av dem som tyckte att det var bra att 
träffa andra företag sa så här:  
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”Själva mixen av folk på kursen gör ju att det finns enormt mycket 
erfarenhet. Det är väl nästan det som är största fördelen. Man hade 
ju alltid nån att fråga i vilket ämne som helst”. 

Ett av företagen som uttryckte att det var en fördel att komma och träffa andra, 
uttryckte samtidigt att eftersom de bara var två personer från detta företag och 
inga mer alls på lärcentret, tillförde det egentligen ingenting just det här med att 
åka till lärcentret. Men att de skulle ha fått ett större utbyte om det hade funnits 
andra företag på samma lärcentra att prata med.  

Alla intervjupersonerna hade stor datorvana, från lite över medel till mycket 
datorvan. Det var inte någon av dem som hade fått någon inledande genomgång 
av varken telebildtekniken eller hur WebCT var upplagt. Det enda som de fick 
var ett dokument som talade om hur man tog sig in på WebCT och med 
nödvändig information för att kunna använda det viktigaste på webbplatsen. Två 
av intervjupersonerna tyckte heller inte att det behövdes någon genomgång alls, 
eftersom webbplatsen kändes självinstruerande. Dessa två personer hade stor 
datorvana. Två personer tyckte inte att det behövdes någon genomgång för 
egen del, men sa att det fanns de på kursen som inte hade så stor datorvana, 
och att det skulle vara bra med en genomgång för dem som behövde, både när 
det gäller WebCT och hur telebildtekniken används.  

När det gällde att koppla upp sig på lärcentret, uppgav ett företag att de fick 
hjälp första gången av en tekniker på plats, som hjälpte till med att koppla upp 
anläggningen. Andra gången var teknikern också med, men då fick de koppla 
upp själva. Efter det har de fått klara sig själva. Men utöver problematiken med 
uppkopplingen sa samma person så här:  

”Det var väldigt god stämning. Det var roligt att gå dit.” 

En av personerna upplevde att kursledningen inte tänkte på att de hade med 
företag att göra och att kraven på att material läggs ut i god tid är viktigt. Detta 
kändes viktigt, på grund av att en del av kursdeltagarna reser i jobbet och inte 
hinner med uppgifterna om de inte läggs ut tidigt. Det fanns även önskemål om 
att få tillgång till uppgifterna två veckor i förväg.  

Fyra företag upplevde att uppgifter kom ut på webbplatsen för sent, och att de 
gick in på WebCT bara för att leta efter dessa. Ett av dessa företag uttryckte 
detta som att de var ”kroniskt sena”.  

Telebildsändningar 
Samtliga upplevde att telebildtekniken fungerade dåligt. Det var inte i någon 
grupp där det fungerade helt och hållet under hela kursen. Oftast var det i 
början som uppkopplingsproblemen var som störst.  

En upplevde även att telebildtekniken kändes dålig på grund av att läraren inte 
hade förmågan att anpassa sin pedagogik utefter den tekniken. Dessutom sa en 
annan att det kändes konstigt att läraren tittade i kameran istället, när de satt i 
samma rum, vänd åt ett annat håll. Mannen som sa detta sa även så här: 
 

”Ibland tyckte jag att tiden på lektionerna utnyttjades lite dåligt. 
Det är lite grand upp till en själv också, men det var väl egentligen 
det enda som jag inte tyckte funkade riktigt bra – det var den här 
telebildsändningen.” 
 

En tycker även att kommunikationen under telebildsändningarna kan bli bättre, 
men tror även att det beror på att folk är rädda för att prata inför en kamera och 
att vissa lärare även är det. En annan av deltagarna tyckte att det skulle kännas 
mer naturligt om man körde över Internet istället. Han sa även så här: ”… för 
med telebilden är det ju lite strul med, det har vi ju sett. Och det måste bokas 
och ibland blir något försenat och så är det inte bokat längre och så bryter det.” 
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Eftersom detta är en form som inte är så vanlig för de flesta, kom denna 
reflektion från en av kursdeltagarna efter en omgång med telebildsändning: ”Sen 
när vi kom dit så hade Peter lite dragning och lite frågor om det var nåt. Sen 
efter 10 minuter så var det färdigt, nerkopplat och klart. Det kändes väldigt 
konstigt”. Samma person uttryckte ändå att det var en vanesak att umgås med 
den tekniken. Det kändes bättre efter ett tag. Han fortsätter: ”Men det var ju 
alltid det här med att man ser inget och nån hör inget och så vidare. Alltid är det 
nåt”. 

En man tyckte att det var bra att ha någon tekniker tillgänglig på plats på 
lärcentret när man skulle koppla upp sig: ”Det märks ju att det är viktigt att man 
har någon bra ute på de här lärcentrerna för är det minsta krångel så är man ju 
borta”. Samma man fortsätter med att säga att det ibland kändes lite överflödigt 
med telebildsändningen: ”Man kopplar upp sig i början och sen så frågar de om 
det har varit några frågor. Och är det inga frågor så… så blir det ju inte så 
mycket mer då. Så en hel del av detta kanske hade gått precis lika bra att köra i 
WebCT och inte vara så uppbunden tidsmässigt”. 

WebCT som plattform 
En person tyckte att WebCT som kursplattform kändes lite gammalt och att det 
säkert skulle finnas något bättre, eftersom utvecklingen går framåt.  

Generellt användes inte WebCT mer än några gånger per vecka, då för att hämta 
uppgifter, titta på föreläsningen och för att kontrollera så att det inte var något 
som behövde besvaras. Någon gick in ca tre-fyra per vecka.  

Det var ingen som egentligen saknade någon funktion i WebCT. Det var heller 
ingen som la någon direkt vikt vi layout eller design av plattformen, utom en, 
som uttryckte att användargränssnittet för mailen och diskussionsforumen inte 
var så där jättebra, om man jämförde med annat. Han tyckte även att hela 
WebCT skulle förbättras om gränssnittet förbättrades. En annan person 
påpekade att WebCT hade varit ett bättre instrument om man hade varit fler 
kursdeltagare och inte bara sex, sju stycken, som i hans fall.  

På ett av företagen tyckte man att enda nackdelen med WebCT, var att det 
fanns vissa presentationer som stöddes av PowerPoint-dokument. Dessa kunde 
man hämta hem, men det gick inte att spara ner dem i digital form. 

Samma person uttryckte att WebCT som kursplattform kanske inte var så roligt, 
men huvudsaken var ju att det fungerade med informationen och att det var 
lättarbetat - ett hjälpmedel. Personen tyckte även att informationen på 
webbplatsen ibland kändes lite ”råddig”, dvs lite otydlig, speciellt när det gällde 
namnsättning på filnamnen som lades ut. Det skapade förvirring över vad som 
var vad i början. Kommunikationen kunde ha varit tydligare, som det uttrycktes. 
”Det fyller sin funktion”, var det en person som uttryckte sig om WebCT, ”varken 
mer eller mindre”.  

Streamade föreläsningar 
Alla hade möjlighet att ladda ner de streamade föreläsningarna. Men eftersom 
det av olika orsaker ändå inte gick att titta på dem (inget bredband hemma, 
stressigt på jobbet osv), var det några som även beställde DVD-skivor. En kunde 
inte titta på dem i streamat format på arbetstid, eftersom han blev störd av det 
öppna landskapet på företaget och det industriljud som fanns runt där hela 
tiden. En person hade inte tid att sitta på arbetstid och titta på dem, utan fick se 
dem på DVD hemma istället, eftersom det inte fanns bredband hemma.  

I början angav en person att det knappt gick att se föreläsningen streamat alls, 
eftersom det tog 10 minuter att buffra en kort sekvens och sen tog det 10 
minuter till innan nästa sekvens kunde ses osv. Detta ansågs bero på att filerna 
sparades i ett annat format på högskolan, som var olämpligt.  
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För övrigt tyckte alla att de streamade föreläsningarna var bra, men att det 
märktes att en del lärare var ovana vid tekniken att sitta framför en kamera. 
Fyra tyckte att föreläsningarna kom ut alldeles för tätt inpå nästa kurstillfälle, 
eftersom de då inte hann förbereda sig tillräckligt på uppgifterna inför nästa 
träff. Så här sa en annan av respondenterna:  

”Ofta var ju inte föreläsningen ute förrän samma dag 
nästan eller de kom på förmiddagen den dagen vi 
skulle träffas. Det var mycket krångel med det.”  

Två personer uttryckte att de saknade möjligheten att spara ner föreläsningarna 
på sin dator. Eftersom det var streamat, fanns ju inte den möjligheten.  

Eftersom det inte går att gå fram och tillbaka i föreläsningen hur som helst, var 
det någon på en av kurserna som hade föreslagit att det skulle stå en liten 
notering om vilken tid, hur långt in i föreläsningen det var. ”Det är ju ofta som 
man börjar på pappret och så var det något intressant. ”Vad var det han sa?”. 
Som det är idag då, så går man ju inte in och letar i en halvtimma eller ser om 
alltihopa då, för då blir det ju inget avét”. 

DVD-skivor 
Fyra av fem företag hade skaffat DVD-skivor på föreläsningarna. Överlag har 
dessa fyra klagat över att DVD-skivor som beställdes när de inte hade tillgång till 
att se på föreläsningarna på arbetet, alltid kom väldigt sent. Men annars var de 
bra att ha hemma, eftersom man oftast inte hade tillgång till bredband där. 
Dessutom tyckte två av dessa fyra, att det märktes att lärarna inte var vana vid 
att hålla föreläsningar på detta sätt.  

Mail 
Samtliga använde mailen i WebCT för att skicka uppgifter och ta emot respons. 
Tre personer använde även sin jobbmail för att hantera kommunikationen mellan 
deltagarna i gruppen.  

En av intervjupersonerna kommenterade att det gick fortare att få respons från 
läraren om man använde sin jobbmail istället för den som fanns i WebCT. En 
annan använde mailen i WebCT, eftersom han trodde att han snabbare skulle få 
svar med den än med sin jobbmail. Annars var det denna funktion som 
användes mest, både i kommunikation med lärare och vid arbetet med 
uppgifterna.  

Diskussionsforum 
Samtliga intervjupersoner uppgav att man inte använde diskussionsforumet, 
åtminstone inte till det som det är menat att användas till. Det användes mest 
som anslagstavla, där både lärare och ibland deltagare skickade ut information. 
En kursdeltagare anger emellertid att de på anmodan har skrivit inlägg, men att 
det verkligen inte är mycket. Han säger även att det borde ligga något i forumet 
från början för att man själv ska börja använda det, att det saknades en styrning 
av det.   

Alla utom en tyckte att det skulle vara bra med en inledande introduktion till vad 
ett diskussionsforum är och hur det kan användas. Samma personer medgav 
dessutom att det kunde vara en fördel att även lägga in ett visst slag av 
obligatoriska inlägg, för att få fart på diskussionerna. Men en av dem som först 
tyckte att det vore bra att ha obligatoriska inlägg, tyckte sen att det inte skulle 
vara obligatoriskt, men att man framhöll hur bra det var och att man istället på 
ett aktiv sätt skulle uppmana till att använda det.  
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En av männen tyckte att diskussionsforumet var en bra grej, men att tiden inte 
räckte till för att använda det. Han tyckte även att det var värt ett försök med 
att göra vissa inlägg obligatoriska.  

Kommunikation med andra deltagare 
Ingen av intervjupersonerna har haft någon digital kontakt med någon från de 
andra orterna som har varit med i kursen. Man har hela tiden hållit sig till sin 
egen grupp på orten. Ett förslag till att förbättra möjligheterna till bättre 
kommunikation var att man skulle kunna skriva en kort presentation om sig själv 
och lägga ut detta på WebCT, tillsammans med bild. Då hade det enligt denna 
person blivit mer naturligt och mer personligt.  

En av intervjupersonerna tyckte att det inte var någon idé att kommunicera med 
andra, eftersom företagen var så olika. Men resten tyckte att det var intressant 
att höra hur andra tacklar samma typ av problem som de själva hade.  

Om det var någon kommunikation alls mellan kursdeltagare på andra orter, så 
var det i diskussionsforumet som detta gjordes, sa man på ett företag.  

En av personerna på ett av företagen går sin andra Bättre-kurs just nu. På 
denna andra kurs har information om var och en i kursen lagts ut. Detta 
uppskattades som en bra inledande övning att göra. Han trodde även att detta 
skulle leda till ökad kommunikation kursdeltagarna emellan.    

Övriga funderingar  
En person trodde att telebildtekniken kommer att utvecklas mot en bättre 
variant eller att kommunikationen istället kommer att vara webbaserat inom fem 
år.  

Ingen hade något konkret förslag till vad som skulle kunna göra för att förbättra 
WebCT i framtiden.  

En person var lite nyfiken på att testa något annat program för kommunikation, 
som till exempel Skype. Två personer hade redan provat på det på företaget och 
tyckte att det skulle kunna vara något att utveckla i framtiden. En av dem kunde 
tänka sig att använda detta program till handledning. Övriga intervjuperson hade 
aldrig hört talas om programmet.  

Det fanns även en som uttryckte att telebildtekniken inte behövde utvecklas, 
utan att den var bra som den var, bara den fungerade.  

En utav de manliga intervjupersonerna trodde att telebildtekniken kommer att 
utvecklas, och att det kommer att leda till att man möts mer på Internet. Sen 
om det är telebild eller Internet, det hade han ingen uppfattning om. Han tyckte 
även att det är en vanesak att mötas på det sättet. 

När det gäller uppfattningen om distansutbildning som en företeelse i sig, tyckte 
intervjupersonerna generellt att det var bra att det fanns. Men att det är bättre 
med traditionell kursform om det fanns möjlighet till det. En pekade just på 
friheten med tid och rum vid distansutbildning.  

Det var bara ett av företagen som nämnde ordet chatt. Att det skulle kunna vara 
ett alternativ till diskussionsforumet, tack vare att man då får respons direkt 
istället för att vänta på en reflektion från någon annan. Han föreslog att man 
skulle kunna bestämma en tid för att träffas på chatten för att diskutera på det 
sättet istället. Men eftersom det inte finns någon chatt, så är det heller inte ett 
alternativ. Han hade heller inte hört någon annan prata om det någon gång.  
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Diskussion 
Ju längre tid som jag har tillbringat med detta ämne, desto klarare har det blivit 
att teknik och pedagogik går hand i hand och ofta flätas samman med varandra. 
Detta kan göra det svårt att utesluta att prata om pedagogiken på kurserna, 
eftersom det handlar om hur kursledaren använder tekniken och därmed 
påverkar kursdeltagarnas sätt att i sin tur använda tekniken. Det är därför som 
det i resultatavsnittet ibland har dykt upp en del pedagogiskt inriktade inslag, 
men jag anser att de är viktiga för helheten när det gäller just teknikens 
användande och för vad som kan göras för att använda den bättre.  

Tänker man ett steg ytterligare, kan kanske ett likhetstecken sättas mellan 
kvalitet och pedagogik. Dessa två begrepp känns i alla fall väldigt nära varandra 
här. Inom Bättre-kurserna upplevde fyra av fem av intervjupersonerna att det 
fanns brister i planering, vilket kan betyda att pedagogiken inte har anpassats till 
den teknik som har använts för kurserna. Alltså måste en annan pedagogik 
användas för att kursen ska fungera fullt ut. Alla tyckte till exempel att 
telebildtekniken fungerade dåligt, vilket faktiskt kan vara ett tecken på att 
kursen helt enkelt inte har planerats tillräckligt mycket, med tanke på hur 
tekniken används. Liknande värderingar har Major och Levenburg (1997) 
uttryckt, som säger att det ofta är telebildtekniken som får kritik, när det 
egentligen är i förberedelserna som problemet ligger.  

Så oavsett om lösningarna på problemställningarna inte är lätta att finna, 
eftersom de kan vara av både pedagogisk-, teknisk- eller av planeringsart, anser 
jag ändå att jag har lyckats besvara dem. Så nu är det dags att knyta ihop den 
teoretiska delen med empirin för att få en smidig lösning på frågorna.   

Planering 
Att undervisa vuxna som går på kurs och som samtidigt jobbar heltid, eller 
driver företag, är inte en lätt uppgift. Det ställer högre krav på att kursen 
verkligen är planerad, att den ger den kunskap som efterfrågats och att hela 
konceptet lyser igenom med effektivitet och lyhördhet. Det var just avsaknaden 
av effektivitet som påpekades av några av respondenterna. De tyckte inte att 
uppgifter kom ut i tid och att detta påverkade möjligheten att följa kursen på ett 
bra sätt, vilket är samma sak som att inte syftet överensstämmer med 
verksamheten (Säljö, 2000).  

Säljö (2000) skrev också om ”att söka sina former”, vilket jag anser i detta fall 
betyda att ”regler” måste upprättas i förväg för hur framförhållningen när det 
gäller till exempel att lägga ut uppgifter inför kommande träffar och 
inlämningsuppgifter ska vara. Och för att Bättre-kurserna ska överensstämma 
med sitt syfte, gäller det först och främst att titta på syftet ur kursdeltagarnas 
synvinkel, alltså att utefter deras verklighet i näringslivet skapa förutsättningar 
för att få ut så mycket som möjligt av den tid som avsätts av dem. För det är 
inte samma sak att undervisa studenter vid traditionella kurser som drivna 
företagare och deras anställda.  

I näringslivet har man hela tiden pressen på sig att vara effektiv. Det går inte att 
vara sen med uppgifter på ett företag, för då kanske man tappar möjligheten att 
vara med alls nästa gång. Och eftersom jag själv har 11 års erfarenhet av att 
driva företag och ännu längre tid med att planera och genomföra kurser för 
företag, vet jag att det är så. Så därför måste mer respekt visas för 
kursdeltagarna och den tid som de trots allt lägger ner, genom att se till att 
planera och göra det som måste göras i tid. I fallet med Bättre-kurserna innebär 
det att planera kurserna så att allt material ligger ute i tid, att kursledarna vet 
exakt hur telebildutrustningen fungerar och att material kommer ut till 
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lärcentren i god tid. Eftersom många företag är på resande fot, krävs det mer 
planering från deras sida än för studenter. I detta ligger även att se till att det 
finns klara instruktioner för hur allt ska gå till; vad som förväntas av deltagaren, 
redan inför första kurstillfället. På Nationellt centrum för flexibelt lärande (2004) 
uttrycker de sig på liknande sätt, då de menar att distanskurser måste anpassas 
efter vuxnas livsvillkor. Jag skulle då även vilja lägga till att de måste anpassas 
efter företagens livsvillkor.  

Problemet med brist på planering uppstod även för många när de inte fick sina 
DVD-skivor i tid. För de som inte kunde se de streamade föreläsningarna av 
någon orsak, kunde denna försening göra att de inte hann se det som var viktigt 
inför träffen. Återigen en orsak till att se över rutinerna för att ha detta klart i tid 
och att se till att deltagarna får ut dem i god tid.  

Det framkom även vid intervjuerna att en del av kursdeltagarna hade problem 
med att få snabb respons på mailfrågor. Samma problem som ovan, bara att 
formen är en annan. Återigen, det gäller att ha rutiner som fastställer hur dessa 
frågor ska hanteras.  

Ansvar 
Men det är naturligtvis inte bara kursutvecklare och kursansvariga som har 
ansvar för att kursen ska fungera på bästa sätt. Även deltagarna har ett stort 
ansvar när det gäller att verkligen använda de redskap som finns till hands. En 
plattform som WebCT står och faller med att deltagarna är tillräckligt aktiva, att 
det sker en interaktion som alla uppfattar som värdefull och givande. Och för att 
detta ska ske, behövs det egentligen inte så väldigt mycket aktivitet från varje 
deltagare. Men det finns även en risk för att om inte kursdeltagaren är aktiv, 
eller känner sig omotiverad, blir det kursens kvalitet och/eller kursledarens 
kompetens som kritiseras istället för att se till kursdeltagarens eget ansvar för 
sin inlärning.  

Teknikgenomgång 
Efter att ha gått igenom och analyserat vad kursdeltagarna på Bättre-kurserna 
berättade för mig, verkade det som att just dessa personer inte kände ett så 
stort behov av en teknisk genomgång, men att de visste att det fanns 
kurskamrater som behövde det. Jag håller inte riktigt med i att de är så säkra på 
att de kunde tekniken helt och hållet. För varför använde de den då inte fullt ut?  

Av egen erfarenhet vet jag att den upplevda kompetensen bland kursdeltagare 
inte alltid stämmer med vad de egentligen kan. Och om man inte är medveten 
om detta, kan det föra med sig konsekvenser av att kursledaren tar för givet att 
kursdeltagarna har angett sin påstådda kompetens. Och inte skulle jag i alla fall i 
efterhand tala om inför alla orter via telebild att jag inte förstår hur tekniken 
fungerar. Det är väl så som människor fungerar; det är lite pinsamt att visa att 
man inte hanterar det som man tror förväntas att man ska kunna hantera. 
Därför menar jag att en teknikgenomgång borde erbjudas, vare sig det behövs 
eller inte. Den kan vara frivillig, men den bör ändå erbjudas.  

Att en teknikgenomgång är viktig anser även Yixin (2005), som påstår att en 
teknikgenomgång är en förutsättning för att bedriva distansutbildning, och 
skapar även förutsättningar för framgångsrika studier. Jobbar man på ett företag 
”på golvet” och anmäler sig till en Bättre-kurs, är det ju inte säkert att man har 
den datorvana som till exempel en produktionschef har. Detta måste kursledaren 
ta hänsyn till och agera därefter.  

Varför gapade diskussionsforumen tomma? Jo, för att deltagarna inte visste hur 
de skulle användas, eller för att de väntade på att kursledaren skulle sätta igång 
det hela. Initiativet togs inte själv av kursdeltagarna för att vara tillräckligt aktiv 
i detta fall, men här är det ändå kursledarens ansvar att sätta tonen.  
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Osäkerhet 
I den förstudie som jag hade möjlighet att göra innan intervjuerna, fick jag träffa 
kursdeltagare från en Bättre Produktionskurs med deltagare från Trollhättan, 
som var inne på sin andra kursvecka. Under deras självständiga arbete efter den 
gemensamma telebildsändningen, gick jag runt bland grupperna och pratade 
med dem ganska informellt om hur de upplevde tekniken så här långt. Det kom 
då fram en helt annan bild av hur tekniken hanterades jämfört med de personer 
som jag senare intervjuade. Det visade sig att många av dessa nytillkomna 
kände sig mycket osäkra på vad som förväntades av dem, hur de skulle hantera 
inlämningsuppgifter och de verkade även sakna en ordentlig genomgång av hur 
det hela skulle fungera. Är kursledarna kanske så vana vid att hantera 
högskolestudenter som redan är bekanta med tekniken och terminologin att man 
glömmer bort att dessa deltagare dels är äldre och dessutom i många fall inte 
har suttit på skolbänken på väldigt länge? 

Hur det nu än var med den saken, hävdar jag ännu en gång, att det verkligen är 
jätteviktigt att hålla en genomgång i början, vilket även framgår av Yixins 
(2005) resonemang. Även Bååth (2001) trycker på detta när han säger att det 
finns risk för att man tappar kursdeltagare om inte allt fungerar från början. 

Studiehandledning 
Efter vad jag har förstått så har inte någon studiehandledning använts, som 
täcker hela kursen och allt vad kursdeltagarna kan tänkas behöva. Detta anser 
jag vara en mycket viktig del i att en kurs som denna kommer att bli lyckad och 
det finns minst två anledningar till detta. Den första är att det är distans-
deltagare som är målgruppen. Detta innebär att de inte har samma möjlighet att 
ställa frågor och få respons på situationer så som traditionella kursdeltagare har, 
som träffas regelbundet. Den andra anledningen är att det är företag som är 
kunden. Och eftersom många av kursdeltagaren har en framträdande ställning 
på företaget, är de vana vid att vara pådrivande och effektiva och att allt är 
planerat. Och är det då inte det, skapar det irritation. Det var de reaktioner som 
jag fick av intervjupersonerna. Och att studiehandledning är viktig, stöds av 
Bååth (2001).  

Med en studiehandledning finns ju även en chans att marknadsföra kursen och 
locka deltagarna att engagera sig mer. Här får kursdeltagaren svar på alla frågor 
och de känner sig tryggare när de vet vad som väntar, vad som förväntas och 
vad som krävs.    

Telebildtekniken 
Samtliga intervjupersoner klagade på telebildtekniken – att den fungerade 
dåligt. Och eftersom denna teknik inte har använts för rena föreläsningar, vilket 
är bra att det inte har gjorts, kom det även funderingar över varför detta 
användes alls. Det krånglade så mycket att flera kände att det var slöseri med 
tid och att man lika gärna skulle ha kunnat köra denna stund över nätet på ett 
eller annat sätt.  

Oftast tar det en liten stund innan kontakt har upprättats med alla orter, och 
denna procedur tar tid och känns onödig för de deltagare som inte eftersöks av 
kursledaren och får sitta och vänta. Efter att ha kollat så att alla är på plats, tar 
kursledaren upp om det är något speciellt, man går igenom frågor och veckans 
övningar och sen kopplar man ner. Detta tar högst 30 minuter. Efter detta sitter 
man i grupper och går igenom uppgifterna, vilket brukar vara mycket positivt 
och ger mycket till deltagarna. Oftast sker sedan åter en kontakt via telebilden 
igen med en ort i taget. Om det blir försenat kan det emellertid hända att 
sändningen bryts, och det är kanske inte så trevligt om hela uppkopplings-
proceduren har varit försenad från början. Det blir ett onödigt stressmoment. 
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Kanske kommer tekniken att utvecklas framöver, så att strulet med 
uppkopplingarna försvinner.  

Viktigt med utbildning i tekniken
Men kanske är det inte tekniken det beror på mest, utan det kanske är 
bristfälliga instruktioner som har försvårat hanteringen av den. Någon kursort 
hade en tekniker tillgänglig de första gångerna, men sen var de på egen hand 
om något strulade, vilket det ofta gjorde. Att teknik och pedagogik blandas ihop 
tror jag är uppenbart här. Hade kursledarna varit helt säkra på tekniken, hade 
inte heller deltagarna upplevt frustration. En annan anledning till att tekniken 
kanske inte uppskattas, är att kursledaren inte har den speciella pedagogiska 
förmåga som krävs för att det ska bli riktigt bra. En lärare som länge har 
undervisat på traditionellt sätt kanske upplever detta sätt att undervisa på som 
rent skräckinjagande. Detta syns ju med en gång och gör att även 
kursdeltagarna blir osäkra. Även kursdeltagarna kan känna att det är otrevligt 
att sitta och synas i bild och säger kanske inte så mycket av rädsla för att 
uppfattas på fel sätt och så vidare.  

Lund och Sanderson (2000) pekar åt samma håll då de framhåller hur viktigt det 
är med att lärare som ska undervisa via telebild får ordentlig utbildning själv i 
hur det fungerar. Samma sak säger Major och Levenburg (1997), som har satt 
upp noggranna rekommendationer för personer som ska använda sig av 
tekniken i sin undervisning.  

Så vad kan göras åt problem på dessa Bättre-kurser? Det finns kurser i hur man 
beter sig när man uppträder vid telebildkonferenser och vad man bör tänka på, 
bland annat via IT-universitet i Göteborg. Dessa kunskaper bör sedan föras 
vidare till kursdeltagarna vid en inledande introduktionsträff innan kursstart, plus 
detaljerade instruktioner i studiehandledningen om hur utrustningen ska 
hanteras. För om tekniken fungerar (med kunskaper som verktyg), måste detta 
ändå vara en bra metod för att hålla en inledning inför kurstillfällenas aktiviteter. 
Det är inte meningen att en regelrätt föreläsning ska hållas via telebild, utan 
bara att ge det extra som annars inte skulle kunna föras ut. Och även om det 
finns vissa hinder för att telebildtekniken ska fungera optimalt, så är den ändå 
en förutsättning för att det ska kunna gå att genomföra dessa kurser alls, och för 
att kunna ha den interaktion med de andra företagen på orten, som ju är så 
värdefull. Att kontakten med de andra företagen var så viktig, tyckte nästan alla 
intervjupersonerna.   

Effektiv användning 
Sammantaget tycker jag att den forskning som har gjorts inom telebildtekniken 
sammanfaller med det som jag själv har upplevt och det jag har hört från 
intervjuerna. Det finns ett fåtal undantag och ett såg jag faktiskt under det 
kurstillfälle då jag gjorde den lilla förundersökningen hos gruppen i Trollhättan. 
Peter, som höll i telebildsändningen, var väldigt proffsig, tycker jag. Det var inte 
någon föreläsning utan bara en kort redogörelse för vad som skulle komma att 
hända under kvällen och om det var frågor som var oklara samt information som 
inte hade lämpat sig så bra i skriftlig form. Men som det nästan alltid är, tog det 
ett tag innan alla orter hade givit sig till känna och först efter ca 10 minuters 
sändning kunde man konstatera att alla var med. Efter detta flöt det väldigt bra. 
Men det gjorde det tack vare att Peter hade förmågan att informera på ett sätt 
som var lämpligt för målgruppen och att det var deltagarcentrerat i allra högsta 
grad. Och efter över tre år av egna distansstudier vet jag att detta inte är 
vanligt.   

Faktum kvarstår emellertid att det ändå är uppkopplingsförfarandet som verkar 
ha skapat störst irritation när det gäller telebildtekniken. Det var här som 
intervjupersonerna kände att de slösade bort tiden. Och när inte distansorterna 
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får den assistans som behövs när det inte fungerar (vilket var ofta), skapar det 
frustration.  

Varför används telebildtekniken fortfarande till rena föreläsningar 
(=lärarcentrerad lärstil)? Att lägga ut dessa via Internet, gör ju att både lärare 
och deltagare blir friare i tid, vilket är mycket värdefullt. Detta har jag sett i 
Bättre-kurserna; de kör inga rena föreläsningar via Telebild. De spelas in och 
läggs ut för att man ska kunna se dem när man vill. 

Varför kontrolleras inte utrustningen så att allt fungerar innan kursstarten? Vem 
har ansvaret för att detta ska fungera? Att det händer vid enstaka tillfällen är en 
sak, men när det upprepas gång efter gång är det något som är fel. Därmed inte 
sagt att det inte finns bra exempel, men detta förfarande är alldeles för vanligt. 
Sammantaget handlar väl detta om brist på planering, såväl som med allt annat 
som inte fungerar ihop med distansutbildning.  

Allt detta sammanfaller med det som Major och Levenburg (1997) skriver; man 
måste vara förberedd. Ska kursen bli lyckad måste både kursledare och 
kursdeltagare få kunskaper om hur tekniken fungerar. I Arizona hade de en två 
dagars workshop för alla som ville undervisa med telebildteknik. Lärarna skulle 
verkligen få prova på det hela och få en chans att känna sig säker på uppgiften. 
Och även om det tar tid och kostar pengar, är det väl satsade pengar, anser jag. 
I förlängningen kommer det att innebära fler deltagare och därmed fler kurser, 
vilket i slutänden leder till högre kompetens, framför allt på landsbygden.  
 

Streamade föreläsningar 
Att föreläsningarna låg ute på WebCT var en klar fördel, tyckte alla 
intervjupersonerna. Man var inte bunden av att se dem en viss tid, eller att man 
behövde åka någonstans för att få se föreläsningen. Det gick även att se om 
dem om man ville. Och när det dessutom är företag som är kursdeltagare, är 
detta en bra service när många är på resande fot under veckorna. Finns det bara 
en snabb Internet-uppkoppling tillgänglig, kan de se den oberoende av tid och 
rum. Annars kunde kursdeltagaren se föreläsningen efter resan istället. 
Problemet var för dem som av någon anledning inte kunde se föreläsningarna på 
detta sätt. Det fanns två orsaker till detta:  
 
1)  Det var inte tillåtet att ladda ner lämplig programvara på företaget av 
 säkerhetsskäl 
2) Det fanns inte tillräckligt med tid eller möjlighet att titta på föreläsningarna 
 på arbetstid och de hade en långsam Internet-anslutning hemma  

För att ändå kunna följa föreläsningarna, kunde deltagarna köpa dem inspelade 
på CD/DVD. Då kunde man sitta hemma och titta på föreläsningarna i lugn och 
ro. Men en nackdel var att de oftast kom väldigt sent, vilket ju egentligen är 
fullständigt onödigt. Detta gör ju att deltagarna inte hann se föreläsningarna i 
tid, och missade således det som var viktigt inför nästa träff, vilket i sin tur 
gjorde att de kände att de slösade bort tid. Varför inte helt enkelt se till att 
dessa föreläsningar spelas in i god tid och sedan få ut dem i god tid? Det handlar 
återigen bara om planering. Egentligen skulle ju allt sådant vara klart redan 
innan kursstart. Enligt Major och Levenburg (1997) går det inte att komma 
undan att det krävs mycket mer planering och arbete för lärarna än vanliga 
kurser, för att det ska bli lyckat, och jag tror att det är dags att få upp ögonen 
för detta, innan bristen på planering gör att intresset för dessa, annars ypperliga 
kurser, rinner ut i sanden.  

Pedagogiken när det gäller de förinspelade telebildframträdandena kan bli bättre, 
uttryckte intervjupersonerna. Det är ju annorlunda att sitta och prata med en 
kamera istället för ansikten. Hela sättet att föra ut kunskaperna på är 
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annorlunda. Allt material måste anpassas och även hur det presenteras. Enligt 
Major och Levenburg (1997) har detta ofta lett till förbättrade kurser.  

Diskussionsforum 
Diskussionsforum är en metod för inlärning som är underskattad. Och även om 
konsekvenserna av denna typ av inlärningsmetodik kanske inte märks direkt, 
händer det ofta att återkoppling sker till en diskussion som har förts tidigare, till 
exempel när en situation som har med ämnet som att göra diskuteras. Denna 
upplevelse har jag själv haft, som deltagare i en distanskurs i distanspedagogik 
via Göteborgs Universitet, där största delen av inlärningen faktiskt skedde med 
hjälp av detta verktyg. Framför allt kändes det värdefullt att få respons från de 
andra kursdeltagarna på det som jag själv hade skrivit, och att dessutom att 
sätta sig in i andras tankegångar. Jag klev på detta sätt utanför mina vanliga 
tankeramar och lärde mig att faktiskt tänka ”större” även vid andra situationer. 
Efter kursen kunde vi konstatera att alla tyckte att detta var ett bra sätt att 
arbeta på. Stressen försvann och vi var fria i både tid och rum. Men sen kan 
man fråga sig varför just vi var så oerhört positiva till denna form av utbildning. 
En orsak kan vara att alla som gick på denna kurs, egentligen hade anmält sig 
till kursen för att man själv sedan skulle kunna skapa egna distanskurser. De 
flesta var redan lärare och hade för avsikt att fortsätta sin yrkesbana med hjälp 
av distanskurser på ett eller annat sätt. Så med denna erfarenhet i ryggen kände 
jag att detta verkligen är något att arbeta på att föra ut i samhället, och det är 
därför som jag har satt detta med diskussionsforum i första rummet i denna 
uppsats.  

Som parallell till min egen upplevelse av diskussionsforum tänker jag på den 
lärgemenskap i England (Russell & Thompson, 2002), där 6000 rektorer kan 
träffas digitalt och stötta varandra. Detta är ju vad alla yrkesgrupper skulle ha 
tillgång till, speciellt de yrkesgrupper där man arbetar ganska isolerat. På så vis 
behöver personen aldrig känna sig ensam och kan alltid få respons på sina 
problem eller själv stötta andra, vilket också ger tillfredsställelse.  

Det var dessvärre inte många som använde diskussionsforumet i Bättre-
kurserna som det ypperliga verktyg det egentligen är. Och eftersom det heller 
inte fanns någon diskussion runt det, fanns det troligen inte heller någon 
kunskap om hur detta sätt att kommunicera kan tillföra oerhörda värden i form 
av både ökad kunskap och ett ”nätverkande”. Detta kan i sin tur leda till en 
djupare upplevelse av inlärningen. Det verkar som att diskussionsforumet oftast 
har använts i WebCT mer som en anslagstavla, där läraren har gett respons på 
inlämningsuppgifter och där kursdeltagarna har ställt enklare frågor som rör 
kursen. Varken lärare eller kursdeltagare har fört några direkta diskussioner.  

Det som har satt stopp för att ens ha tänkt tanken till att använda forumet på 
lämpligt sätt kan ha varit flera. Ett är att kursledaren inte själv har haft 
kunskaper om hur ett diskussionsforum kan fungera. Eller så har kursledningen 
inte ansett att det är ett tillräckligt bra verktyg att använda. En annan anledning 
kan vara att företagen inte tycker att det finns tid över för att ”hålla på med 
sånt”.  

Fördelen med diskussionsforum är ju just att man får tid att reflektera och att 
arbetssättet inte är bundet till tid eller rum. Detta upplevdes även i Canada 
(Buckingham, 2003), där de blivande sjuksköterskorna praktiserade på heltid 
och ändå samtidigt höll igång diskussionerna. Att på detta sätt öppna sig för 
kunskaper inom andra områden är något som jag tror är viktigt för deltagarna i 
Bättre-kurserna. Jag ser inte bara en fördjupad inlärning under tiden som kursen 
pågår, utan även att företagen efter kursens slut är öppna för att leta upp 
gemenskaper på nätet som stärker yrkesrollen, vilken bransch det än är. Tänk 
vilka möjligheter som öppnar sig när man plötsligt får tillgång till andras 
kunskaper och råd. Och det är ju dessutom en fri tillgång, inte något som är 
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obligatoriskt eller som ska betygsättas. Och idag finns det ju diskussionsgrupper 
för i stort sett vartenda ämne eller yrke på jordklotet och fler tillkommer hela 
tiden. Som företagare finns det ju även stora möjligheter till nya affärskontakter 
som man annars inte hade fått tillgång till.   

En nackdel med diskussioner på nätet, skulle kunna vara att det krävs ett visst 
självförtroende för att dela med sig av sina funderingar. Det kanske finns en 
rädsla för vad andra ska tycka och det kanske känns som att man inte är 
tillräckligt intressant eller att det finns en rädsla att få kritik för det som man har 
skrivit eller för att ingen ska svara alls och vad det innebär för självförtroendet. 
Samtidigt kan det ju vara så att skrivandet och reflekterandet leder till att idéer 
kommer fram som inte hade dykt upp annars. Och det måste ju vara positivt. 
Hur som helst så är detta ett underskattat verktyg för djup inlärning och 
kommunikation och därmed utveckling. Och det är inte bara ens egna kunskaper 
som utvecklas; man utvecklas även själv som person, eftersom reflektioner över 
sina egna åsikter och det man har lärt sig, medvetandegörs på ett sätt som 
troligtvis inte har gjorts innan. Man lär sig att vara rak, koncis och ansvarig för 
sina egna ord. Samma egenskaper har även setts hos sjuksköterskorna i Canada 
(Buckingham, 2003).  

Kursledarens roll i diskussionerna 
När diskussionerna har inletts i en kurs, bör allt som har med planering och 
utläggning av material, vara avklarade och fokus bör från och med nu ligga på 
kommunikation och inkännande av hur deltagarnas inlärning sker under 
diskussionernas gång. Och så får kursledaren ta fram allkonstnären i sig och 
skapa en miljö som understödjer kursdeltagarnas utveckling.  

Kursledaren har ett stort ansvar för att diskussionerna ligger på rätt nivå. Det 
gäller att hon eller han inte lägger sig i för mycket och inte heller för lite. Och 
som kursledare i en Bättre-kurs gäller det även att ha i åtanke att det är företag 
som är målgruppen. Det är viktigt att förbereda dem på detta sätt att studera 
och att även uppmuntra dem till att fortsätta med diskussioner även efter att 
kursen är över. Det kanske vore bra om information diskussionsgrupper som 
finns inom deltagarnas eget yrkesområde läggs ut, annars är det nog lätt att 
motivationen tryter och kursdeltagarna tar inte tag i det efteråt, eftersom de inte 
riktigt vet hur de ska gå tillväga. Får de denna service, tror jag att de snart 
återkommer i andra Bättre-kurser eftersom deras förtroende kommer att öka 
och att de vill utveckla sina idéer ytterligare (Tolley, 2003). 

Efter att ha läst undersökningen från Canada med de blivande sjuksköterskorna, 
kan de väl bara konstateras att det är kursledaren/handledaren som måste 
agera för att upprätthålla intresset hos deltagarna. Men det är inte alltid att det 
ändå lyckas. Det beror ju faktiskt även på vilka deltagare som finns. Har man 
otur kan det finnas deltagare som inte ger någonting, men om deltagarna är 
normalt intresserade, ligger det på handledaren att veta när de ska lägga sig i 
diskussioner och när de inte ska det. Om diskussionerna inte håller den röda 
tråden, är det återigen handledaren som på ett lämpligt sätt måste ta tillbaka 
fokus. Om det finns deltagare som inte deltar aktivt ligger även det på 
handledaren att entusiasmera till ett deltagande som kan kännas bra för 
deltagaren. Och att använda sig av deltagarnas svar för att leda diskussionerna 
framåt med nya inlägg därifrån är också handledarens balansakt. Ingen lätt 
uppgift, men inte heller omöjlig. Handledaren måste även vara väl bekant med 
tekniken, för det finns inget som är så oproffsigt som när en handledare inte kan 
hantera den utrustning i form av datorer och programvara som står till buds. 

Diskussionsforum i näringslivet 
Det viktigaste för att hålla diskussionsforum levande är alltså att handledaren 
eller kursledaren är aktiv på rätt sätt. Ett annat sätt att hålla intresset vid liv och 
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för att tillföra ännu mer värde för deltagarna, skulle kunna vara att bjuda in 
experter inom områden som har med ämnet att göra. Denna expert skulle då 
kunna vara tillgänglig via ett speciellt forum, där frågorna läggs ut och görs 
tillgängliga för alla. På detta sätt kan även de som i vanliga fall tycker att det är 
obehagligt att ställa frågor inför en grupp när en expert är på besök, komma till 
tals på ett bekvämt sätt, ungefär så som rektorerna i Talking Heads (Russell & 
Thompson, 2002) hade möjlighet till. Om företagen får en ordentlig introduktion 
i hur diskussioner på nätet utförs, kan detta även ligga till grund för företagen 
att sedan på egen hand ta initiativ till att starta egna gemenskaper på nätet. På 
så vis kan företagen få hjälp med att utveckla sina företag och att känna 
delaktighet och både få och ge kraft till utveckling. Och eftersom man inte är 
geografiskt beroende, behöver man inte heller känna någon konkurrens. 

Exempel på experter som kan bjudas in till diskussionerna kan ju vara 
Skatteverket, konsulter inom företagsutveckling, informatörer från EU eller 
framgångsrika företagsledare, som delar med sig av sina erfarenheter. Här 
måste företagen ju se de enorma fördelar som detta för med sig: om de inte är 
speciellt framåt kan de ändå ställa frågor, när de kanske inte hade yttrat sig vid 
ett fysiskt seminarium. De är inte heller bundna av tid eller rum och kan delta 
och ”träffa” experterna fastän de är bortresta eller är geografiskt belägna så att 
de inte kan delta fysiskt.  

Diskussionsforum i Bättre-kurserna 
När jag har läst om undersökningen från Canada och pratat med intervju-
personerna som har deltagit i Bättre-kurser och sedan fått reflektera över det en 
stund, slår det mig att detta med experter är något som jag själv skulle vilja se i 
Bättre-kurserna. Tänk att få företagen att fördjupa sina kunskaper på dessa sätt. 
Ser man dessutom på hur rektorerna i England använder forumet för att få stöd 
av varandra, i ett mer yrkesmässigt syfte, måste det finnas en medelväg för att 
företagen som deltar i Bättre-kurserna ska få ett extravärde av den tid som de 
lägger ner. Dessutom utnyttjar de ju på så vis tekniken till det som den 
verkligen är avsedd för.  

Framtida utveckling av tekniken 
Ett sätt att modernisera hanteringen av teknologin i Bättre-kurserna, skulle 
kunna vara att använda sig av RSS-tekniken och av Podcasting. Dessa två är 
tämligen nya företeelser på nätet och används mest för att få webbaserade 
ljudfiler skickade till sig med automatik i mp3-format. Från början är det en 
teknik som gör att man kan prenumerera på en textmassa, men nu finns det hur 
många tillämpningar som helst. Eftersom detta är en så pass ny teknik, finns det 
inga vetenskapliga artiklar om detta, utan man får vända sig till dem som i 
realiteten håller på att arbeta med detta (L. Bernhardsson, personlig 
kommunikation, 21 november, 2005). 

RSS-tekniken 
Om kursdeltagarna har en läsare på sin dator, kommer den att regelbundet 
kontrollera en speciell webbplats. Detta leder till att deltagaren skulle kunna få 
ett meddelande om att nytt material finns att tillgå, ungefär som när man får  
e-post. Från utbildningsportalens sida behöver det skapas en RSS-fil, som kan 
skapas automatiskt med speciell programvara (L. Bernhardsson, personlig 
kommunikation, 21 november, 2005). Detta är i alla fall något som jag tror 
skulle kunna ge kurserna en touch av att man ligger i framkant även när det 
gäller tekniken, vilket även skulle underlätta för deltagarna att delta i kursen. 
Det innebär en effektivare hantering av tillgången till kursmaterialet. 
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Rekommendationer 
Nedan följer rekommendationer för hur man skulle kunna förbättra Bättre-
kurserna, när det gäller telebildteknik och diskussionsforum.  

Telebildteknik 
Telebildsändningar är en teknik som kommer att finnas kvar, men som behöver 
anpassas när det gäller tre saker: 
 
Kursledarens attityd till kursdeltagare via telebild - kursdeltagaren måste 
få känna sig synlig även som åskådare i samma rum som den som leder 
sändningen. Några av intervjupersonerna upplevde att läraren inte ”ser” 
kursdeltagarna som sitter på campus vid samma bord som läraren som sänder. 
Lärarna måste dessutom se till så att deltagaren verkligen känner sig sedd; en 
av intervjupersonerna som satt i samma rum som läraren som sände, sa att det 
kändes konstigt när man blev behandlad som om man inte var där, eftersom 
fokus hos läraren låg på distansorterna. Detta är en öm tå, och jag har själv 
upplevt samma sak vid några tillfällen. Om då inte uppkopplingen fungerar 
samtidigt, blir det ju inte någon bra upplevelse för kursdeltagaren. 

Kunskap och support kring själva tekniken måste finnas, både hos den som 
sitter bakom lärarkameran och ute på lärcentren. Det får inte vara så att läraren 
kommer vid samma klockslag som kursen börjar, sätter sig och frågar om det är 
någon av deltagarna som ”kan med” tekniken. När ingen kan och strulet har 
fortsatt ett tag, tillkallas kollega eller vaktmästare. Detta har naturligtvis även 
med kursledarens inställning till tekniken att göra. Men faktum är att det 
fortfarande förekommer. Det är slöseri med tid och lite respektlöst mot 
kursdeltagarna.  

Kunskaper om på vilket sätt man bör undervisa på via telebild. 
Telebildtekniken passar ju bäst för envägskommunikation, åtminstone i 
undervisningssammanhang med mycket folk på olika orter. Tvåvägs-
kommunikation fungerar bra om det bara är några få personer inkopplade. Och 
om man tittar lite framåt, så finns det stora möjligheter att använda RSS-
tekniken för att deltagarna ska kunna tanka ner föreläsningarna till sina Mp3-
spelare så småningom.  

Diskussionsforum 
Här kommer en del förslag till åtgärder för diskussionsforum i Bättre-kurserna 
utifrån egna erfarenheter, mina empiriska studier inför denna uppsats och det 
som forskning (Buckingham, 2003; Creanor, 2002) och läroböcker (Bååth, 2001; 
Jobring, 2004) i ämnet säger:  

• Inled det hela med en två timmars inledande genomgång i 
seminarieform, där det gås igenom vad ett diskussionsforum är, vad det 
används till och vad det kan leda till för den enskilde. Mycket viktigt att 
även tala om fördelarna med det hela: 
 
a)  Deltagaren skriver när han eller hon vill eftersom tid och rum inte är 
  avgörande  
 
b)  Goda idéer utbyts, det minskar eventuell isolering som företagare, 
  och man lär sig förstå att andra delar samma erfarenheter och  
  bekymmer 
 
c)  Det kan ge både emotionellt och professionellt stöd 
 
d)  Inbjudna experter kan ge råd som deltagaren inte hade fått annars 
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e)  Deltagaren lär sig att tänka kritiskt, se problem från en annan  
  synvinkel, löser problem, ökar förmågan att lära från andra, utvecklar 
  sin intellektuella förmåga och sin kompetens, skapar en djupare  
  mening till sitt yrke 
 
f)   Problemlösandet gör att deltagaren lär sig att koppla ihop det hon  
  eller han läser till sin egen situation  
 
g)  Deltagaren lär sig att vara rak, koncis och ansvarig för sina ord 
 
h)  Bekvämlighetszonen utökas när det gäller tekniken 

• Gör en manual till WebCT med ett speciellt avsnitt om hur 
diskussionsforum fungerar och vad de kan leda till i fråga om de positiva 
effekterna av det 

• Ett obligatoriskt inslag med ett eller två inlägg per vecka bör läggas med, 
där man anmodas att delge sina egna tankar och erfarenheter i ämnet 
som är aktuellt för veckan. Troligtvis finns det massor med erfarenhet 
från alla företagsamma människor i företagen, som kan bistå med 
information, utan att de känner att de utelämnar varken sig själva eller 
företaget för mycket.  

• Rekommendera att man loggar in sig en gång om dagen för att hålla sig 
uppdaterad på inläggen. Men man behöver ju inte svara med en gång för 
att man har läst ett inlägg. Även inläggen ger ju inlärning i sig. Det är 
inte alltid som inlärningen kommer just när man svarar.  

• Det är mycket viktigt att det finns en handledare eller någon kunnig 
person inom området, som tar tag i diskussionen och är ”lagom” aktiv. 
Att vara lagom innebär att i början vara ganska aktiv som handledare, 
men att den så småningom intar en mer avvaktande roll och griper in när 
takten avtar. Handledaren måste även vara uppmärksam på om någon 
inte hänger med och som verkar ha extra svårt för detta. Dessutom 
måste man dämpa dem som är alltför ”pratsamma” och se till att det 
finns en struktur i det hela.  

• En distanskurs är inte lik den andra. Man kan aldrig veta hur de slutar. 
Det gäller att kursledaren är beredd för alla eventualiteter och tillskansar 
sig lämpliga strategier för att klara av oväntade situationer. 

 

Slutsats 
Bättre-kurserna är ett utbildningskoncept som är uppskattat av deltagarna. 
Mötet med andra företag är viktiga och ger väldigt mycket. Denna undersökning 
har emellertid visat på att det finns vissa brister, både tekniskt och pedagogiskt. 
Det främsta här gäller kunskaper om hur telebildtekniken fungerar, planering av 
material och kursernas anpassning till distansformen.   

Föreläsningarna, som har distribuerats på olika sätt, har varit uppskattade tack 
vare den frihet i tid och rum som de innebär. Deltagarna har uppgivit att de 
dessvärre inte har fått tillgång till materialet i tid.   

Undersökningen visar även att diskussionsforum inte har använts som 
kommunikationshjälpmedel mellan deltagare alls. Det har inte heller använts 
mellan kursledare och deltagare, utom för delgivning av information. Det finns 
oerhörda kunskapskällor att ösa ur, och jag anser att dessa kunskaper skulle 
kunna föras ut mer effektivt om man använde sig av diskussionsforum, där man 
med viss grad av styrning från kursledare skulle kunna skapa djupare inlärning.   
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Framtida användning 
En intressant aspekt att undersöka tror jag skulle vara hur man kan använda sig 
av RSS-tekniken för att utöka servicen till deltagarna, eftersom denna teknik gör 
att deltagarna skulle kunna erhålla materialet på ett smidigare sätt och även 
hantera informationen på ett annorlunda sätt än tidigare, till exempel via en 
mp3-spelare.  

Framtida forskning 
Under mötet med denna form av samarbete mellan högskola och näringsliv, har 
jag blivit intresserad av hur dessa kurser skulle kunna spridas mer geografiskt 
och vad konsekvenserna av detta skulle kunna bli. Ute i glesbygden finns väldigt 
många företag som verkligen behöver få nya infallsvinklar för att förstärka sin 
existens och även för sin överlevnad. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt 
till fortsatta studier. Hur skulle samhället påverkas om alla företag plötsligt 
skulle ha tillgång till denna möjlighet och inte bara de företag som ligger hyfsat 
nära en högskola?   
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Bilaga 1  - Ordlista 
 
Aggregator Programvara som samlar ihop syndikerat 

webbinnehåll 

Asynkron Flervägskommunikation som inte sker samtidigt  

Blogg En typ av dagbok på nätet där läsare har 
möjlighet att kommentera det som skrivs. De 
nyaste inläggen visas längst upp i listan 

iPod Bärbar MP3-spelare som tillverkas av Apple. 
Den har antingen hårddisk eller flashminne 

MP3-spelare Bärbar apparat som kan spela upp ljud. Ljudet 
lagras som MP3-filer 

Podcasting En metod för att publicera ljudfiler via Internet. 
Podsändningar skiljer sig från andra sätt att 
tillhandahålla ljudfiler genom att RSS-flöden 
används för ändamålet. Därmed laddas filerna 
ner automatiskt när ett nytt avsnitt publiceras. 

RSS RSS är en samling XML-baserade filformat som 
används för att syndikera webbinnehåll och 
används av bland annat nyhetssidor och 
bloggar. RSS används för att tillhandahålla 
förkortningar av eller det fullständiga innehållet 
i en webbaserad text tillsammans med en länk 
till den fullständiga versionen på webben 
(syndikering).  

Syndikering Gör så att material blir tillgängligt för flera 
tidningar eller stationer samtidigt 

Synkron Flervägskommunikation i realtid 

Webbfeed Ett XML-baserat dokument som består av 
summerat innehåll från bloggar eller nyheter, 
med länkar till fullständiga versioner.  

XML Ett markeringsspråk för att skapa dokument för 
speciella syften och som kan beskriva många 
olika typer av data. Meningen är att man ska 
kunna dela informationen via olika system via 
Internet.  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

1. Vilken av bättre-kurserna gick du och när gick du den? 

2. Hur stor datorvana har du?  

3. Hur upplevde du den information som du fick om hur du skulle använda 
tekniken i början av kursen? Fick du information om hur du med hjälp av 
tekniken skulle genomföra kursen?   

4. Vilka tekniska hjälpmedel använde du i kursen?  

5. Hur tyckte du att telebildsändningarna har fungerat?  

6. Skulle du kunna tänka dig att dessa telebildsessioner genomfördes med 
annan teknik?  

7. Har du kommunicerat digitalt med de andra kursdeltagarna från andra 
företag och/eller kursledarna under kurstiden? I så fall hur (t ex via telefon, 
mail, diskussionsforum, skype, marratech, telebild)?  

8. Borde man ha lagt ner mer kraft på att understödja kommunikation mellan 
deltagare och mellan deltagare och kursledare?  

9. Hur använder du WebCT och hur ofta?  

10. Vad tycker du om detta verktyg? Saknar du någon funktion?  

11. Fick ni någon genomgång i hur WebCT fungerar? Om inte, skulle det 
behövas?  

12. Hade du möjlighet att ladda ner föreläsningarna via nätet på arbetet? Om 
inte, hur har ni löst detta? 

13. Använder du diskussionsforumet i WebCT? Om inte, varför? 

14. Om du använder diskussionsforumet, på vilket sätt använder du det då? Till 
exempel för att läsa kursledarens instruktioner och respons, att ställa 
frågor till kurskamrater för att diskutera en inlämningsuppgift? Bara läsa 
andras inlägg? Lämna in uppgifter?  

15. Skulle det behövas en genomgång av vad diskussionsforum innebär och 
nyttan av det?  

16. Använder man den ”privata” mailen istället för WebCT för kommunikation?  

17. Har du några förslag på vad man skulle kunna göra mer med WebCT?  
Hur kan den användas på bättre sätt?  

18. Vad tycker du generellt om distansutbildningar?  

 

Tack för din hjälp med att ställa upp på intervjun. Dina svar kommer att vara 
anonyma och hanteras på ett sätt som inte kan härledas till namn eller företag.  
För att kunna bearbeta svaren ordentligt, kommer intervjun att spelas in och jag 
hoppas att detta är ok för dig.  

 

Annette Palmqvist, Informatikprogrammet HTU  

 

Annette Palmqvist                                                                                      1 
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