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Abstrakt
Distansutbildning har blivit alltmer populärt och fler kursen än någonsin erbjuds i denna
utbildningsform. Den har givit människor möjligheten att bedriva högre studier trots barriärer
som stora avstånd, familj och det tidigare hårda kravet på tid- och rumslokaliserade
utbildningar.

Vi har riktat in oss på att skriva om telebild/videokonferens, tekniken runt detta och hur
lärarna tycker att det förändrar deras lärarroll. Telebild är ett videokonferenssystem som
utnyttjar röststyrning för att styra bildväxlingen. I en kvalitativ undersökning har intervjuer
genomförts med nio lärare som alla jobbar med campus- och distansundervisning vid
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Observationer har även gjorts i form av närvaro vid två
telebildsändningar.

Lärarna anser att kommunikationen med studenterna försämras av att den går genom ett
media som i det här fallet är telebild/videokonferens. Det gör att studenterna inte vågar vara
delaktiga i undervisningen på samma sätt som vid campusundervisning. Man ställer inte alls
så många frågor av rädsla för att hamna i bild. Det är också svårt för lärarna att få någon
uppfattning om hur studenterna upplever föreläsningen. Hänger de med? Är det dags att ta
rast? Något som kan förenkla för vissa lärare är om man har studenter i studion samtidigt som
man sänder via telebild/videokonferens, då kan man få mycket respons från dem.

Lärarrollen förändras i och med att det är annorlunda att undervisa med tekniken i
telebildstudion, t ex måste man som lärare sitta ner under hela föreläsningen. Dessutom blir
det mer arbete med förberedelser inför en telebildföreläsning/videokonferens och man är mer
stressad eftersom man har begränsat med tid pga. att sändningen automatiskt kopplas ned på
en förutbestämd tid. Det blir även mer arbete på grund av den ökade kommunikation vid sidan
av föreläsningarna.



Abstract
Distance education has become increasingly popular and more courses than ever are offered
in this form of education. It has given people the possibility to carry out higher education
despite barriers like large distances, family and the previous hard requirement on time and
location for the education.

We have focused on writing about video-conferencing, technology concerning this and how
the teachers think that it changes their teacher role. Video-conferences use a voice activated
technique in order to control the change of image on the TV-screen. In a qualitative study
nine teachers, all working with both on-campus and distance education at the University of
Trollhättan/Uddevalla, have been interviewed. Observations have also been carried out
through presence at two video-conferences.

The teachers consider that the communication with the students deteriorated because of the
fact that it goes through a media, in this case video-conference. It results in students not
daring to participate in the teaching in the same way that they would do on-campus education.
They don’t ask as many questions, not wanting to appear on the TV-screen. It’s difficult for
the teachers to get an opinion of how the students experience of the lecture. Do they
understand? Is it time to take a break? Something that can simplify for certain teachers is if
there are students in the studio during broadcasting of the video-conference. In that case the
teachers can get response from them.

The difference in teaching with the technique in the video-conference studio and on campus
changes the teacher role, for example the teacher has to sit down during the entire lecture.
More preparations are needed before a video-conference and teachers are more stressed
because of the time limit when the conference automatically will close down, on scheduled
time. It addition there are extra communication between teacher and student, which adds to
the workload of the teacher.
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Bakgrund och inledning

Distansutbildning är en utbildningsform som ökat väldigt mycket de senaste åren, detta i och
med Internet som har revolutionerat utbildningsformens möjligheter. Omfattning och
prestanda har med avseende på överföringshastighet möjliggjort en ökning när det gäller
distribution av distansutbildningar. Detta kan främst bero på utvecklade överföringstekniker,
t ex bredband. Men fram till idag har det varit relativt ovanligt med videokonferenssystem på
grund av de höga kostnaderna. Antalet anläggningar för videokonferens har trots detta ökat
(Åström, 1998). Med dess möjlighet att kunna leverera både ljud och bild skapar detta
förutsättningar för en dubbelriktad kommunikation som är tidsmässigt synkroniserad.

Modellen där lärare och elev är fysiskt åtskiljda har visat att det fysiska mötet inte är
nödvändigt för att undervisning ska kunna ske. Utbildningarna erbjuds vanligtvis som mer
flexibla och i obundna utbildningsformer vilket skapar förutsättningar för de studerande att
fullfölja en utbildning även då det ibland kan ta längre tid att slutföra den. Ordet
distansutbildning kan liknas med uttrycket ”flexibel utbildning” (Jellbo, 2001). Detta
uttrycker på ett bättre sätt syftet med detta sätt att arrangera kurser. Det skall vara flexibelt i
rummet på samma sätt som ordet ”distansutbildning” antyder men det handlar även om
flexibilitet i tiden. Den har givit människor möjligheten att bedriva högre studier trots
barriärer som stora avstånd, familj och det tidigare kravet på tid- och rumslokaliserade
utbildningar. Högskolan har alltså försökt anpassa utbildningarna inte bara efter innehåll men
nu även i tid och rum. Denna anpassning ställer givetvis nya krav på lärarna som får lära sig
använda nya undervisningsformer och ny teknik och kanske även ändra på sina pedagogiska
upplägg.

Distansutbildning är när lärare och studenter är skilda åt i tid och/eller rum samt att kontakten
mellan lärare och elev sker via text-, ljud- och bildmedia. För att lärare och student ska kunna
kommunicera i en distansutbildning används olika kommunikationsmedel. Det som kommer
att behandlas i denna studie är telebild/videokonferens. Här kan lärare och student föra en
diskussion samtidigt som de ser varandra med hjälp av olika tekniker som t ex
dokumentkamera, tv-apparater och mikrofoner.

Många undersökningar har gjorts om vilka positiva och negativa konsekvenser denna
utbildningsform har haft på de studenter som har bedrivit den. Man har ofta fokuserat på de
tekniska aspekterna som denna utbildningsform är så beroende av. Men vi har hittat väldigt
lite material om hur lärarna som bedriver distansundervisning tycker att det fungerar, därför
tycker vi att det skulle vara intressant att fördjupa oss ytterliggare inom detta område för att
försöka ta reda på hur distansutbildning ses från lärarnas synvinkel.
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Problemformulering

Distansundervisning är en ny form av undervisning som kräver ny teknik och nytt tänkande.
Det är inte bara den studerande som ställs inför en ny situation vid distansutbildning.
Utbildningsformen ställer andra krav på läraren jämfört med en traditionell
klassrumsundervisning, vilken senare i studien även kommer att benämnas face-to-face. I ett
tidigare arbete inom samma område (Norén & Oskarsson & Edling, 2003) har vi funnit tecken
på att de flesta lärarna använder sig av samma pedagogiska upplägg oavsett om det är
traditionell undervisning eller om det är distansundervisning. Detta baserat på lärarnas egna
åsikter och självinsikter. Tekniken är även det ett nytt moment som kan påverka kvalitén på
undervisningen för många lärare. Det behövs mer forskning kring hur man skall utveckla
pedagogiken och tekniken bakom en distansutbildning. Vi vill nu granska en större population
för att undersöka om vi kommer fram till samma resultat.

Vi vill undersöka lärarnas syn på distansundervisning i stort, men riktar in oss på följande två
frågeställningar:

1. Hur upplevs lärarrollen vid distansundervisning via telebild jämfört med traditionell
undervisning?

2. Hur upplever lärarna att det är att undervisa med hjälp av telebild/videokonferens-
teknik och hur förändrar detta undervisningskvalitén?

Syfte

Syftet med föreliggande arbete är att utreda hur lärarna uppfattar sina lärarroller i
utbildningsformen distansundervisning, att samla ihop de olika åsikter som finns angående
telebild/videokonferenstekniken samt se om det finns anledning att skapa någon form av
internutbildning för lärare som bedriver distansutbildning. Byggt på vår rapport kan senare en
utvärdering skapas som kan vara till nytta för framtida utveckling och inköp av utrustning.

Denna uppsats kan ligga till grund för vidare forskning om distansstudier och dess
pedagogiska aspekter.

Avgränsningar

Vi avgränsar oss till att endast rikta in oss på distansundervisning via telebild. Därigenom
görs intervjuerna endast med lärare vid HTU som bedriver distansundervisning via telebild.
Dessutom har vi valt att inte göra någon jämförande studie mellan de olika campusen även
om det kan vara en intressant vinkling. Detta på grund av att vi tycker att vi har ett för litet
urval i vår studie för att kunna göra en sådan jämförelse.
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Metod

Det finns en rad olika angreppssätt som man kan använda sig av när man ska utföra
undersökningar. Dessa klassificeras oftast utifrån hur mycket man vet om ett visst
problemområde. Metoderna som har valts för att samla in kunskap om detta område har varit
litteraturstudier, kvalitativa intervjuer samt observationer.

”En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny
kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod.” (Holme &
Solvang, 1997, s. 13)

Anledningen till att flera olika metoder valts är för att på ett bra och heltäckande sätt belysa
det område som skall undersökas ur olika infallsvinklar, för att få insikt och djupare förståelse
för lärarna. Det förutsätter att vi använder oss av bl a intervjuer eftersom vi då kan undvika att
frågorna missförstås och att följdfrågor kan ställas vid behov. Genom att träffa
respondenterna öga mot öga får man bättre kontakt och större närhet till dem.

Med de kvalitativa angreppssätten är det forskarna själva som tolkar informationen med hjälp
av sina egna uppfattningar. En annan skillnad är att i en kvalitativ undersökning undersöks
djupet av ett problem, vilket innebär att man som forskare har ett litet antal
undersökningsenheter som man vill utvinna riktig information ur.

”Vill man ha en noggrann beskrivning av ett fenomens utbredning eller en
statistisk beräkning av sambandet mellan vissa fenomen väljer man en
kvantitativ metod. Vill man däremot ha en mer djupgående eller nyanserad
beskrivning av fenomenet är den kvalitativa metoden mer lämplig.” (Jensen,
1995, s. 39)

Holme och Solvang (1997) lägger stor vikt vid att den kvalitativa metoden präglas av stor
flexibilitet. Man kan rätta till felaktiga frågor och förklara om det är några problem ända fram
till dess att intervjun är slutförd. Om man däremot använder sig av enkäter så kan man inte
ändra något när man väl har lämnat ut dem till respondenterna.

Vi har gjort ett mellanting av strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Frågorna har med
stöd av intervjuguiden formulerats för varje respondent och så även följdfrågor.

”I de mest ostrukturerade intervjuerna är intervjuaren medveten om vilket
ämnesområde han ska täcka in, men han kan ställa sina frågor i den ordning
situationen inbjuder till, och han kan formulera dem på ett sätt som han anser
vara lättast att förstå för den intervjuade.” Winter (1992, s. 41)

Eftersom de intervjuade lärarna befinner sig mitt i distansundervisningen, alla undervisar, så
kan man säga att vi har använt oss av det som Holme och Solvang (1997) kallar
respondentintervjuer till skillnad mot informantintervjuer. Detta innebär att man intervjuar
personer som själva är delaktiga i det studerade, i detta fall lärare som undervisar på distans.
Informantintervjuer innebär däremot att man intervjuar någon som inte själv sysslar med, i det
här fallet distansundervisning, men har en massa att säga om det.
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Metoddiskussion

Det finns naturligtvis för- och nackdelar med alla metoder, men i den sortens undersökning
som vi vill göra så känns det naturligt att använda sig av en kvalitativ metod.

”En av de främsta fördelarna med intervjun jämfört med enkäten är att vi har
möjlighet att fortsätta fråga tills vi anser oss ha fått ett uttömmande och
begripligt svar.” (Ekholm & Fransson, 1984, s. 53)

Man breddar hela tiden sin uppfattning och förståelse för det undersökningen omfattar ju fler
intervjuer man gör. Det gäller att inte ändra för mycket på frågorna i slutet av intervjuserien
för då kan det vara bättre att börja om från början än att få problem med att det inte går att
göra någon jämförelse. Det har dock inte gjorts några större ändringar av intervjuguiden och
vid oklarheter i någon fråga har uppföljning genast gjorts med aktuell lärare.

”Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar
en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den
intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller
undersökningspersonerna. (Holme & Solvang, 1997, s. 99).”

Reliabilitet och validitet

Reliabiliteten handlar om hur pålitligt resultatet är, att det inte har påverkats av tillfälligheter,
hur noga man varit, hur säkert har man egentligen mätt det som avsågs? Validiteten ska
belysa huruvida resultatet är giltigt, dvs. om det man avsåg att mäta har blivit mätt och tolkat
på ett bra sätt.

Detta kan i vårt fall vara t ex hur intervjupersonen mår för tillfället, om han/hon sovit bra eller
inte eller om tankarna befinner sig på annat håll.

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och av hur noggranna vi är
vid bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter
och om detta är utklarat i frågeställningen.” (Holme & Solvang, 1997, s. 163)

I denna undersökning har reliabiliteten förstärkts genom att ta reda på information om vilka
lärare som verkligen ingår i målgruppen. Intervjuerna spelades in för att man inte skulle missa
något viktigt och för att säkerställa att inget bortfall av information uppstår. Senare var vi
noga med att ta hand om informationen omgående medan den var färsk och då få den
nedskriven och sammanställa resultatet.
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Population och Urvalsmetod

Intervjuer har gjorts med sex lärare under skrivandet av den här uppsatsen. I en förberedande
kurs gjordes tre stycken intervjuer som också kommer att används när resultatet ska
utvärderas. För att få fram en bild av populationen tillfrågades telebildansvarig på HTU om
vilka lärare som var kompatibla med kraven, dvs. har arbetat både med distans- och
traditionell undervisning och gärna har lite erfarenheter och synpunkter. Därigenom fylldes en
lista med ett antal namn. Tillräckligt många namn kom inte upp därför användes istället ett så
kallat snöbollsurval. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) innebär det att urvalet bestäms
successivt genom att den första intervjurespondenten ombeds ge förslag på lämpliga
intervjupersoner till kommande intervjuer. Snöbollsurvalet gick till på så sätt att när intervjuer
bokades tillfrågades respondenten samtidigt om han/hon hade förslag på fler lämpliga
intervjupersoner. Alla tillfrågade personer har deltagit i undersökningen utom två som var
fullbokade på aktuella tider. Man kan även säga att kvoturval användes vilket innebär, enligt
Lundahl och Skärvad, att undersökningspersoner väljs ur undergrupper. I vårt fall kan olika
institutioner och campus ses som undergrupper.

Intervjuförfarandet

Olika frågor arbetades fram som kunde vara intressanta att få svar på. Därefter plockades de
mest relevanta frågorna ut vilka skulle besvara den frågeställning vi skapat. Dessa frågor
omarbetades till intervjufrågeform och sattes i en sådan ordning att en så tydlig röd tråd som
möjligt skulle gå igenom intervjun. Vi har hela tiden känt att det är bättre att få för mycket
information än för lite vilket har medfört att vid osäkerhet angående vissa frågor och deras
relevans till problemformuleringen så har de alltid kommit med. Detta på grund av att det är
svårt att i efterhand ångra sig och på nytt kontakta samtliga respondenter. Det är då bättre att
ha ett för stort datamaterial som man kan plocka ut det väsentliga ur.

Intervjufrågorna som användes i undersökningen provades först på en grupp utvalda lärare
som deltog i en förundersökning (Norén & Oskarsson & Edling, 2003). Efter den
undersökningen så korrigerades frågeformuläret efter de erfarenheter som samlats, samt efter
de ändringar i problemformulering och avgränsning som gjordes inför denna studie.
Anledningen till detta var att försäkra oss om att frågorna var klart och tydligt utformade samt
gav oss ett resultat med en hög validitet. Frågorna var mer som en frågemall som användes
för att få fram en naturlig dialog. Frågorna utformades noggrant så att de inte skulle kunna
resultera i ledande frågor som drevs i en viss riktning utan snarare försöka ha en dialog med
respondenten. Grundsyftet var att kunna samla in så mycket information som möjligt och
därifrån kunna få fram något som vi annars hade kunnat glömma bort att fråga i intervjun.

Veckan innan intervjuerna startade togs kontakt via telefon med varje respondent för att
schemalägga en träff då intervjun skulle hållas. Intervjuerna förlades till respondenternas
arbetsplats under deras arbetstid. Respondenterna fick själva bestämma vilken dag samt
vilken tid som intervjuerna skulle ske. Detta för att respondenterna inte skulle känna sig
stressade vid intervjutillfället som varade i cirka 30 – 60 minuter. Intervjuerna skedde i vissa
fall på respondenternas rum eller i konferenslokal eller annat ledigt rum. Alla intervjuer
bandades efter tillstånd av varje respondent. De skrevs sedan rena samma dag eller
dagen/dagarna efter respektive intervju för att få allt så autentiskt som möjligt.
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Det gjordes även klart för lärarna som deltog i undersökningen att inga namn och andra
personuppgifter skulle lagras eller avslöjas i uppsatsen. Samtliga skulle vara anonyma. Frågan
om det gick bra att ta citat från det bandade materialet togs också upp.

Intervjuerna gick till på så sätt att intervjuguiden utgicks ifrån då frågor ställdes till
respondenten, var det någon fråga som inte var aktuell så hoppades den över och så skedde
också om respondenten redan ansågs ha svarat på just den frågan. Den person som höll i
intervjun förde inga anteckningar för att förhindra att den intervjuade skulle känna sig
förhörd. Målet var att utföra intervjun som ett samtal där den intervjuade är den styrande
parten men där frågor kunde kastas in från mallen för att försöka följa en röd tråd.

Frågeformulär
Utifrån litteraturstudier om hur en intervju skall utformas samt egna erfarenheter
konstruerades ett frågeformulär för lärarna, som innehöll frågor om följande:

- Bakgrund - Denna kategori tar fram bakgrundsinformation om respondenterna, t ex kön,
ålder, utbildningsbakgrund, hur länge de undervisat och hur mycket av sin tid de ägnar åt
distansundervisning.

- Kommunikation - Kategorin innehåller frågor om hur man uppfattar kommunikationen
med studenterna, vilka sätt man använder sig av, om man träffas och hur interaktionen
fungerar.

- Teknologi - Här handlar frågorna om hur man upplever och använder tekniken, vilka
sorter man provat, hur supporten fungerar och om man har några introduktionspass.

- Arbetssituation - Kategorin behandlar vad lärarna tycker om undervisningsformen, hur
de trivs, vilken undervisningsform som föredras samt för- och nackdelar med
distansundervisning.

- Pedagogik - Tycker man att det skiljer på pedagogiken när man undervisar via distans och
på campus? Examinationen är ett annat ämne som tagits upp.

- Svårighetsgrad - Här tas frågan upp om det är någon skillnad på svårighetsgraden och
om det finns någon skillnad i antalet avhopp och motivationen mellan campus- och
distansstudenter.

- Lärcentra - Man pratar i denna kategori om hur samarbetet fungerar, samt eventuella
förbättringar.

- Framtiden - Här diskuteras hur man ser på framtiden, hur distansutbildningen kan
utvecklas och om den kommer att öka eller minska framöver eller kanske t o m ersätta
face-to-face.

Frågeguiden i sin helhet återfinnes som bilaga 1.

Observationer

Parallellt med att vår kvalitativa undersökning genomfördes observationer. Syftet med dessa
observationer var att se om det fanns några faktorer som inte framgick genom intervjuerna
och som på ett eller annat sätt hade betydelse för resultatet. För detta ändamål närvarade vi
vid två telebildsändningar/videokonferenser.
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Fakta om distansutbildning

Vad är distansutbildning?

Distansutbildning kan beskrivas som att lärare och studenter befinner sig på olika platser då
en föreläsning hålls (www, Om distans på nätet, 2003). För att kunna kommunicera med
varandra använder man sig av olika datortekniker. En datorteknik kan t ex vara
telebild/videokonferens som kommer att beskrivas lite mer ingående i ett senare avsnitt.

Definitionen av distansundervisning är enligt Nationalencyklopedin:

”Distansundervisning, DU, undervisnings- och studieformer där studerande och
lärare befinner sig på olika orter och därför kommunicerar med varandra med
hjälp av tekniska medier.” (www, Nationalencyklopedins nätversion, 2003)

Distansutbildningens historia

Enligt Åström (1998) genomgick de svenska universiteten olika förändringar under 1960-
talet. En förändring i utbildningen var att man riktade in sig på sociala mål och inget annat.
Efter denna förändring blev utbildningens uppgift att stimulera, inte reflektera, utvecklingen i
samhället. Detta blev distansutbildningens födelse.

I en studie om distansutbildning med IT-stöd (Åström, 1998) kom man fram till att
universiteten kretsade runt två punkter som skulle uppfyllas efter den förändring som skedde:

� Social jämlikhet, alla skall ha lika stor chans till högre studier

� Geografisk jämlikhet, även de som bor långt från studieorten skall kunna studera utan
problem. Det skall vara samma förutsättningar för en som bor i Haparanda som för en
som bor i Göteborg. Rättvisan spelar stor roll.

Än idag är distansutbildningens mål att rikta sig till dessa grupper. 1973 startades för första
gången en distansutbildning på försök.

”… från 21 kurser 1973, till 54 kurser totalt i landet 1975” (Åström, 1998, s.
18)

Utifrån ovanstående siffror kunde man dra slutsatsen att projektet som startade 1973 och
sträckte sig till 1976 hade lyckats väl och att distansutbildning var något att satsa på i
framtiden. Detta har också gjorts och i dagsläget finns det många fler kurser än så.

Kommunikationssätt

Inom distansutbildningen så finns det en hel uppsjö av olika kommunikationssätt att välja
bland. Laurillard (1997) tar upp flera olika former och grupper av kommunikationssätt som
kan komma till användning i en distansutbildning. Laurillard tar upp fem grupper, men här
återges bara två av dom. Dessa två nämner hon vid namnen Audio-Visual media och
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Discursive media. Dessa två grupper anser vi vara väsentligast för den här studien, vårt
examensarbete, för att få en inblick i vad som finns och hur det fungerar.

Enligt Burman (1997, s. 11) är alla kommunikationssätt som används inom distansutbildning
idag lika på en punkt:

”…lärare och studerande behöver inte fysiskt finnas på samma plats.”

DisCo är en form av kommunikationsverktyg via Internet som fungerar som en sorts länk
mellan lärare - student samt student – student. Verktyget kan användas till bl.a. att lägga ut
material från lärare, inlämningsfunktioner, debattboard samt en möjlighet till
lagringsutrymme som studenterna kan använda till att spara information på vid t ex
grupparbeten.

Att kommunicera med Audio-Visual media
Audio-Visual media är en grupp där kommunikation sker som en kombination av ljud och
material man kan läsa, men det kan även köras var för sig. Exempel på detta skulle kunna vara
en ljudkassett där man hör föreläsaren prata eller en ljudkassett tillsammans med ett
dokument i form av en utskrift.

� Utskrift
Det kommunikationssätt som anses vara det lättaste och viktigaste sättet att kunna
kommunicera på enligt Laurillard (1997), är att få en utskrift av t ex en uppsats och
sedan förmedla det vidare till en lärare.

� Brev
Med hjälp av brev som användes mycket förr skickade studenten frågor angående
kurs, tentor o s v till läraren. Men detta var enligt Burman (1997) givetvis ingen bra
lösning på kommunikationen mellan lärare och student eftersom det tog lång tid.

� Videoband
Burman (1997) skrev också att videoband används för att spela in en föreläsning och
sedan skicka i väg bandet till en student som av olika orsaker inte kunde närvara vid
något tillfälle då t ex en föreläsning hölls.

Att kommunicera med It som media
Den andra gruppen som nämns utifrån Laurillards (1997) gruppering, är Discursive media.
Den här gruppens största uppgift är att föra samman grupper av människor så att en
diskussion kan äga rum utan att t ex studenter ska behöva åka till skolan.

� Telebild/Videokonferens
Telebild/videokonferenssystem ger möjlighet till tvåvägs bild- och ljudöverföring och
utnyttjar så kallad röststyrning för att styra bildväxlingen (se figur 1). Detta innebär att
den part som talar får sin bild distribuerad till övriga parter i mötet. Den aktuella
talaren ser den som senast var i bild och sig själv. Ljudet från alla parter finns alltid
hos alla. För att undvika oavsiktlig bildväxling har servern en fördröjning på cirka två
sekunder för byte av bild. Är det många parter i mötet kan det vara lämpligt att stänga
av mikrofonen när man inte pratar, för att undvika störande ljud och oavsiktliga
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bildbyten. Man kan som föreläsare även använda sig av en dokumentkamera. Då
växlar man från bild på sig själv till bilden från dokumentkameran. Eftersom ljudet
inte bryts av detta kan föreläsaren samtidigt kommentera. Kameran liknar en
overheadprojektor med en kamera som visar material i rutan. (www, Högskolan i
Gävle, Malungs kommun, ADL I19 Boden, Komvux/Kraftcenter Skara, 2003)

Figur 1.  Så här kan en telebildstudio se ut
 (www, Malungs Kommun, 2003 )

� Telefon/Telefonkonferens
När man använder sig av telefon kan man snabbt och lätt få kontakt med den berörda
läraren även om avståndet är långt och därmed få en snabb respons. Enligt Burman
(!997) kan även fler personer delta i diskussionen med hjälp av telefon, genom s.k.
telefonkonferens. Det sista alternativet är dock dyrare.

� Datorkonferens/konferenssystem
Enligt Laurillard (1997) fungerar datorkonferens/konferenssystem ungefär som när e-
mail skickas, dvs. man får ingen respons i samma stund frågan har ställts. Man får
vänta på att få svar tillbaka, det kan ta minuter eller dagar. För att kunna använda sig
av detta kommunikationssätt krävs det att man har en dator som är kopplad till ett
nätverk via en kabel eller ett modem. Exempel på ett datorkonferenssystem är First
Class (www, First Class, 2003).

Synkron VS Asynkron

Kommunikationssätten som finns i en distansutbildning kan delas in i två olika system,
synkron och asynkron, när information skall levereras till lärare eller student. (www, Om
distans på nätet, 2003)

Figur 2. Synkrona och Asynkrona system (www, Groupware, 2003)

Synkrona system kan man jobba tillsammans i på samma tid och olika platser som t ex
telebild/videokonferens. Man kan även arbeta tillsammans på samma tid som ovan men också
på samma platser då i from av pc-projektorer (Se figur 2).

AsynkronSynkron
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När det gäller asynkrona system pratar vi om olika tider på samma eller olika platser. Dessa
system är mer flexibla än synkrona system eftersom man här själv kan bestämma när man ska
hämta sitt kursmaterial eller när man vill kontakta en lärare över t ex e-mail. Exempel på
asynkrona system är e-mail, förinspelade föreläsningar och Internet (Se figur 2).

Teori

Här redovisas en sammanställning av relaterad forskning ur olika perspektiv som kan
användas för att besvara problemformuleringen i detta arbete.

Kommunikationen och interaktion

Att få tvåvägskommunikationen att fungera på ett tillfredställande sätt när det gäller
telebildundervisning/videokonferens är ett stort problem. Usrey (1998) säger att lärare måste
jobba mer på att få igång interaktiviteten, försöka involvera studenterna i diskussioner. Det
krävs nya kunskaper om kommunikation vid distansundervisning. Hedestig & Kaptelinin
(2002) anser att det är omöjligt för studenter att ställa spontana frågor under en sändning. Det
tar för mycket tid. Istället så lutar sig många tillbaka och tittar på ”showen”. Man ser det mer
som ett tv-program, som du aldrig avbryter! Om något är oklart så föredrar man att fråga
efteråt, om man överhuvudtaget bryr sig. Även om läraren frågar mycket frågor så resulterar
det inte nödvändigtvis i en dialog med studenterna.

Man måste även vara noggrann med feedback samt uppmana och motivera studenterna till att
ta kontakt med lärarna vid sidan av föreläsningar (Usrey, 1998). Kursmaterialet måste
tillhandahållas och visualiseras med den bästa tekniken.

Teknik - en resurs eller en tidskrävande faktor?

Det krävs en lång period av testkörning innan man kan påbörja en distansutbildning, man får
räkna med att vissa tekniska problem kan uppstå när man är nybörjare på denna
undervisningsform. Det gäller att vara förberedd på alternativa lösningar om något inte
fungerar. Detta skriver Hecht & Schoon (1998) om de erfarenheter de fått erfara i sina första
distanskurser. Först efter fyra månaders tid kunde deras distanspass köras relativt
problemfritt.

Slutsatsen från deras första distanskurs var följande:

� Att tänka på innan man startar en distansutbildning är att förutom den tid som läggs på
att undervisa i det aktuella ämnet så går det åt väldigt mycket tid till att lära studenter
använda tekniken samt problem och felsökning.

� Både studenter och lärare behöver lång tid för att bli vana vid och säkra på den
utrustning och teknik som används vid denna sorts utbildning. De första face-to-face
passen är mycket viktiga för att verkligen se till att man lyckas lära ut tillräckligt
mycket för att studenterna själva vid eventuella problem, i ett senare skede, ska kunna
lösa dessa på egen hand.

� Lärare måste lära sig att planera för det oväntade och att ha alternativa planer beredda
när den primära tekniken fallerar, t ex högtalartelefon.
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� Lärare och studenter måste vara relativt teknikförstående samt vara toleranta för att fel
och problem kan uppstå.

Hedestig & Kaptelinin (2002) menar att telebildsändningar/videokonferenser fortfarande är
ganska utsatta eftersom man fortfarande relativt ofta drabbas av att tekniken går ner. Det är
inte ovanligt att starttiden och planerade raster försenas med 5-20 minuter. För läraren kan
dessa förseningar få konsekvenser i form av markanta ändringar i ”föreläsningsplanen”.

Usrey (1998) nämner ett antal faktorer som måste förbättras inom distansutbildningens
tekniska sektor. Överföringshastigheten måste öka och tekniken måste bli mer lättanvänd.
Tekniken måste bli billigare. Detta kan göras med hjälp av att standarder tas fram som även
innebär att risken för felaktiga köp elimineras.

Hedestig & Kaptelinin (2002) har i en undersökning noterat att de flesta distansstudenter sitter
i traditionella klassrum med ett fåtal kameror och mikrofoner. De lärcentra där varje student
har möjlighet att styra kameran och ljudet hade mer spontana frågor än lärcentra där
studenterna var tvungna att dela mikrofon och fjärrkontroll. Studenter från lärcentra där man
bara hade en kamera och en eller två mikrofoner kommenterade ofta svårigheterna med att
ställa frågor.

Val av rätt förmedlingsteknik

Distansutbildningsformen tillhandahåller en rad olika tekniker för att sprida information.
Onken & Garrison (1998) har i en rapport studerat vilka tekniker som bör användas beroende
på vilka typer av information som ska förmedlas. Alla tekniker har sina för och nackdelar.
Onken & Garrison har arbetat fram en handlingsmodell som har till uppgift att visa vilka
tekniker som är bäst lämpade för olika typer av material.

Material Typ av distans teknologi
Saklig Korrespondens; e-mail; envägs videokonferens; video. Någon

form av teknologi som kan förmedla material.
Procedurmässig Korrespondens; e-mail; envägs videokonferens; video. Någon

teknik som kan förmedla material samt någon form av förklaring.
Begrepp E-mail; synkron videokonferens; webbaserade kurser. Någon

teknologi som kan hantera synkron eller asynkron för diskussion.
Utforskande/Experimentell E-mail; videokonferens. Någon teknologi som kan hantera

intensiv diskussion.
Figur 3. Olika typer av fakta i distansutbildning

Pedagogiken – nytt tänkande?

Hedestig & Kaptelinin (2002) skriver att de upplägg och metoder som används av lärarna vid
campusundervisning inte nödvändigtvis är direkt överförbara till distansundervisningen.
Deltagarna kan ha förväntningar som inte går ihop, som att lärare ser det som något som är
väldigt likt vanlig klassrumsundervisning och att studenterna ser det som en sorts tv-program.

Enligt Hedestig & Kaptelinin (2002) var lärarna tvungna att förbereda sig mycket mer för
telebildföreläsningarna/videokonferenserna än för de traditionella campusföreläsningarna. De
flesta lärarna som intervjuades var medvetna om att telebildundervisning är mycket
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intensivare och att det är omöjligt att bara köra samma upplägg vid en två timmars föreläsning
via telebild/videokonferens som en två timmars föreläsning face-to-face.

Administrativa fördelar med distansutbildning kan vara flexiblare schemaläggning,
förenklade registreringssystem samt lägre antagningskrav till program och kurser. Dessa
faktorer menar Usrey (1998) måste förbättras ytterligare.

Roller i förändring

Goffman (1963) anser att alla har olika roller för olika situationer. För varje publik så ikläder
man sig en ny version av sig själv (frontstage, backstage och middlestage). Gruppmedlemmar
är en blandning av backstage, frontstage och middlestage medlemmar som har något
gemensamt. Dessa har insikt i fler situationer än en ensam grupp, vilket medför att de lär
varandra.

Det har enligt Meyorwitz (1985) gjorts få undersökningar som förklarar hur olika situationer
påverkar våra beteenden. När man befinner sig på en plats frågar man sig ofta omedvetet, vem
kan se mig? Vem kan höra mig? Vem kan jag se? Vem kan jag höra? Svaret på dessa frågor
hjälper oss att avgöra hur vi ska bete oss.

Meyorwitz (1985) menar att när man adderar en ny faktor till en redan existerande miljö så får
man inte en gammal miljö plus en ny faktor utan det hela resulterar i en helt ny miljö. När
man ändrar på den naturliga kanalen ett medium tar mellan den fysiska platsen och den
sociala situationen så kan vissa gruppidentiteter suddas ut, vilket medför att människor kan
gömma sig eller fly in i gruppens anonymitet. Nya temporära situationer leder ofta till endast
korta beteendeförändringar. Längre ändringar leder däremot till mer permanenta
beteendeändringar.

Enligt Meyorwitz (1985) har de elektroniska medierna skapat nya situationer och raserat
gamla. De nya medierna har samlat människor som annars inte skulle ha haft någon
gemensam interaktion. McLuhan (1964) gör en liknelse om att de elektroniska medierna är
som förlängningar av vårt nervsystem som sträcker sig runt planeten.
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Fallbeskrivning

För att göra resultatdelen så tydlig som möjligt så har vi i detta stycke valt att göra en liten
beskrivning av hur en telebildundervisning kan gå till på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Denna del innehåller även vissa små förtydliganden och förklaringar till olika begrepp.

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla är uppdelad på tre campus som vardera har minst två
telebildstudios. Samtliga är utrustade med videokamera för visning av person och en
dokumentkamera som kan visa diagram och texter. Vissa studios kan även växla till att visa
material från dator eller koppla in en video för att visa bandat material. Vissa studios är även
kombinerade undervisningssalar där man kan bedriva face-to-face undervisning samtidigt
som telebildundervisning.

Undervisningen går oftast till på så sätt att läraren eller supportpersonal ringer till en brygga,
en tjänst som man köper för att kunna vara fler än två parter i en telebildkonferens. Det
företag som tillhandahåller tjänsten (bryggan) ringer upp alla lärcentra som ska delta efter en
tidigare överenskommen bokning. När koppling gjorts så ska läraren ha kontakt med samtliga
lärcentra. Lärcentra är de platser som distansstudenter samlas på, lokaliserade på olika orter i
Sverige. Här kan de bedriva studier och delta i telebildföreläsningar. Ofta finns lärcentra i
anslutning till Komvux eller någon form av gymnasieskola, uteslutande så är de kommunala
verksamheter

Föreläsaren ser sig själv på den högra skärmen. Den ort som pratade senast syns på den
vänstra. (Figur 4)

 Figur 4. Kameravy från telebildsändning
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Här har läraren valt att visa dokumentkameran på den högra skärmen istället för sig själv på
den vanliga kameran. På den vänstra så syns fortfarande den ort som senast pratade. (Figur 5)

Figur 5. Dokumentkameravy från telebildsändning

          Figur 6. Styrsystem till telebildfunktioner

Till höger syns
styrsystemet som läraren
har till hands framför sig
på en touchdisplay. Här
kan han/hon välja vilka
funktioner som ska
användas. (Figur 6)
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Intervjuer

Följande resultatdel är en sammanställning av de intervjuer som genomförts med nio
respondenter. Samtliga åsikter, värderingar och tankar i resultatdelen kommer från
respondenterna. Avsikten har varit att göra en sammanställning som speglar deras
ståndpunkter på ett lättläst och tydligt sätt. Egna åsikter uttrycks inte i denna del utan de
presenteras först under Analys och Diskussion.

Till att börja med finns en kort inledning som beskriver respondenternas bakgrund.
Därefter är resultatdelen indelad i sex större underrubriker som var och en har en inledande
beskrivning.

Bakgrund
Intervjuerna har omfattat tre kvinnliga och sex manliga respondenter. De har tillsammans en
medelålder på 44,3 år. Av dessa arbetar tre på campus Vänersborg, tre i Trollhättan och tre i
Uddevalla. Institutionsfördelningen är som följer: fyra från Informatik Matematik, två från
Teknik, två från Individ och Samhälle och en från Omvårdnad.

Samtliga respondenter har akademiska utbildningar inom de utbildningsområden som är
naturliga för respektive institution. De har en ganska spridd utbildningsbakgrund. Däremot så
har inte alla läst pedagogik.

Respondenterna har i medel undervisat som lärare i ca 9 år och har undervisat via distans
mellan 1 termin och 12 år. Detta ger oss ett medelvärde på 4,1 år. Hur stor del av tjänsterna
som ägnas åt distansundervisning varierar från 5 % upp till 50 %. Det kan även variera mellan
olika terminer. Distansutbildning bedrivs både på helfart och halvfart vid HTU.

Respondenternas yrkesbakgrund varierar. De har tidigare arbetat inom industrin, med
konsulttjänster inom diverse områden, som vårdpersonal samt tidigare utbildat på andra
ställen.

Olika sätt att kommunicera
Att kunna föra en bra kommunikation är en nödvändighet för att lyckas få fram sitt budskap.
Inom den pedagogiska arenan så är det naturligtvis extra väsentligt att kontakten mellan lärare
och student är så pass tydlig att en bra kunskapsförmedling kan uppstå. Det blir extra tydligt
att vikten av god kommunikation är tung när man granskar distansundervisningen. Här saknas
den naturliga klassrumsinteraktionen mellan lärare och student vilket har till följd att andra
former av kommunikation blir nödvändig.

Tyngdpunkten i detta avsnitt läggs givetvis på interaktionen under telebildundervisningen,
men även andra kommunikationshjälpmedel som på något sätt används under en
distansutbildningskurs kommer att behandlas.

Telebild/Videokonferens

Man kan dela in telebildundervisning i två undergrupper.
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� Undervisning där läraren endast föreläser mot distansorter.
� Undervisning i klassrum med studenter men som även följs av distansstudenter via

telebild/videokonferens på olika lärcentra.

Att ha studenter i klassrummet samtidigt som man undervisar via distans är en lösning som
uppfattas lite olika av olika lärare. Vissa tycker att det är jättebra för att de då får mycket av
den kommunikationen som de går miste om när de endast kör distansundervisning.
Distansstudenterna får samtidigt möjligheten att ta del av de frågor och diskussioner som
uppstår i klassrummet. Läraren får även möjligheten att se om studenterna förstår och om man
ligger rätt, samt att man kan avläsa lite andra reaktioner.

De som är motståndare till att undervisa båda formerna på samma gång har argumentet att det
är svårt att klara av att koncentrera sig på båda grupperna samtidigt. Det blir lätt så att läraren
glömmer av distansstudenterna eftersom att de inte är lika drivande i sitt deltagande. Det är
också så att vissa telebildstudiors kombinerade med klassrum är möblerade så att om man står
vänd mot campusstudenterna så står man samtidigt med ryggen mot distansstudenterna
(kameran). Ett annat problem är att det endast finns en mikrofon i klassrummet som används
av läraren. Detta medför att när en student i klassrummet vill ställa en fråga så måste läraren
upprepa frågan innan han/hon kan svara, detta så att distansstudenterna ska höra vad det är
läraren svarar på.

Att kommunicera via telebild under en föreläsning har enligt lärarna sina nackdelar, samtliga
är överens om att interaktionen hämmas. Telebild/videokonferens kan ibland fungera som en
social barriär. Vissa tycker att det är väldigt problematiskt att få igång en dialog, lärare –
student, medan andra ser det som ett mindre hinder. Den största bidragande orsaken till den
försämrade interaktionen är tekniken, det är samtliga lärare överens om. Förutom att tekniken
kan upplevas som ett hinder i sig på grund av tekniska brister och otillräckligt kunskap så är
även rädsla för tekniken ett stort besvär.

Många studenter känner sig utpekade om de kommer med på en tv-bild, vilket resulterar i att
de inte vågar ställa frågor eller vara med i diskussioner under föreläsningarna. Några av
lärarna menar att det handlar om att läraren måste gå in och ställa mycket frågor och på så sätt
tvinga fram studenternas delaktighet.

”Det är upp till mig att fråga dom, hänger ni med, har ni någonting att fråga
lite då och då. Det är möjligen den skillnaden att det inte kommer spontana
frågor.”

Några respondenter upplever att man avpersonifierar studenterna, att orten kommer före. Man
minskar möjligheten till direktkontakt.

”Motala vad tycker ni om detta, tycker ni att det här är OK?”

Lärarna blickar mycket mot den traditionella klassrumsundervisningen vilket resulterar i en
del jämförelser mot distans. Många har påpekat att det är väldigt mycket enklare att se hur
pass mycket studenterna förstår av undervisningen under en vanlig face-to-face föreläsning.
Det kan också vara svårt att göra bedömningar när man inte ser hela gruppen i bild.

Även om lärarna tycker att kommunikation via telebild/videokonferens inte kan mäta sig med
den vanliga klassrumskommunikationen så är ändå många positiva till framtiden både vad
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gäller förbättringar av tekniken, men även att de själva blir bättre och bättre och lär sig dra
nytta av erfarenheterna de har haft. Detta resulterar i att deras pedagogik för
distansundervisning utvecklas.

På grund av att det inte blir lika mycket frågor under ett undervisningspass som i en vanlig
face-to-face klass så blir det väldigt mycket kommunikation vid sidan av
undervisningstillfällena. Det kan ofta vara då som studenterna kommer med de frågor som de
inte vågade ställa under lektionspasset. Detta medför att lärarna använder sig mer av e-mail,
DisCo och telefon i sin kommunikation med distansstudenterna än med ”vanliga”
campusstudenter.

DisCo

DisCo används olika mycket av olika respondenter men i största allmänhet brukar de använda
tekniken för att lägga ut material som föreläsningsanteckningar, inlämningsuppgifter,
kursplaner, scheman och gruppindelningar. Några respondenter använder också funktioner
som debattboarden, Projects och Hand in.

”...ett väldigt lättanvänt verktyg för användare med låg kunskap och datavana
vilket gör att det behövs ganska lite introduktion för att komma igång.”

En respondent använder sig av debattboarden som en online FAQ eller en
debattboardshandledning. Vid avsagda tidpunkter under en dag finns respondenten på
debattboarden för att kunna svara på frågor om några oklarheter dyker upp hos studenterna.

På frågan om DisCo är ett bra hjälpmedel så svarade en respondent så här:

”Oh jaa, skulle inte klara mig utan DisCo, helt nödvändigt, för just det bästa
med det är att det är så enkelt att använda. Enkelheten är det bästa.”

En annan sa:

”…jag tycker det är helt KANON!”

Medan en tredje respondent om början av användandet av DisCo sa så här:

”Jag tycker att det var ganska jobbigt i början, upplevde att det var gjort av
tekniker för tekniker.”

Face-to-face (Klassrumsundervisning)

Även om en utbildning går på distans så är det faktiskt ganska vanligt att man även har något
enstaka eller några traditionella klassrumsundervisningstillfällen. Det rör sig oftast om att ha
något introduktionspass där man lär känna varandra, går igenom DisCo och diskuterar andra
praktiska frågor. Men det händer även att man träffas för att bedriva undervisning,
redovisning eller för att skriva tentor. Tidigare hände det även att man kallade studenterna för
registrering. Så här sa en lärare om huruvida han/hon brukar ha campuspass.

”Vi hade det första gången. Då hade vi ju upprop. Men det känns idiotiskt att
tvinga folk att resa 20-30 mil bara för att få sitt namn uppläst.”
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Men den allmänna uppfattningen verkar vara att om möjligheten att träffas finns, så är det
positivt. Då blir det lättare för studenterna att ställa frågor när de har träffat läraren och även
varandra. Dessa sammankomster kan ibland bli svåra att genomföra rent praktiskt. För att
göra någon sorts kompromiss så åker en del lärare ut till lärcentra för att få möjlighet till
någon form av personlig kontakt.

De flesta respondenterna har idag ofta en introduktionsundervisning via
telebildsändning/videokonferens på grund av att allt fler lärcentra hamnar längre bort från
skolan.

Lärcentra - har lärarna någon kontakt med dem?

Beträffande kommunikationen mellan lärcentra och de intervjuade lärarna har det klart
framgått att den i stort sett är obefintlig. Detta är något som våra respondenter kan tycka
saknas. Normalt sett fungerar det bra utan att de behöver kommunicera så mycket, men det
varierar mellan olika lärcentra.

”Jag tror att det är ganska stor skillnad på dom, dels när det gäller de tekniska
resurserna och sen finns det ju små lärcentra med vad jag förstår väldigt
engagerade föreståndare och ledare och då kan det fungera oerhört bra.”

Teknologi

För att bedriva telebildundervisning så krävs avancerad teknologi i en studio eller ett klassrum
som ska fungera tillsammans med den apparatur som finns på de mottagande orternas
lärcentra. Hur fungerar det då för lärarna att hantera denna avancerade utrustning?
När man ska diskutera de tekniska aspekterna runt telebildundervisningen så känns det
naturligtvis mest angeläget för respondenterna att dra upp de teknikrelaterade problem som
finns, samt lösningar på dessa. Man kan summera lärarnas åsikter angående teknologin som
positiv fastän det mest är problemen som kommer fram i diskussion. Från att i början ha haft
en rädsla för tekniken har de i ett senare skede överbryggat rädslan och tekniken har blivit en
vana och de flesta tycker nu att det hela fungerar smärtfritt.

”Det fungerar rätt så bra, nu börjar jag ju vänja mig vid det också. Den biten
går bättre och bättre. I början så var det rätt mycket skräck, trycka på fel knapp
eller att allt bara skulle bli svart rätt vad det var.”

Respondenterna upplever alla att det i början var obehagligt för de kände att om något skulle
krångla så hade de inte kunskaperna att rätta till problemen. Intrycket är att det för det mesta
brukar gå bra och när något går fel så är det oftast något lärcentrum som ramlar ur sessionen.
Det är då inte så mycket lärarna kan göra från sitt utgångsläge utan de får förlita sig på att
supportpersonal löser problemet på platsen.

”Problemet är att i ett vanligt klassrum om det kör ihop sig med en projektor
eller något sådant där så kan man säga att nu tar vi rast i 15 minuter så ska jag
försöka fixa det här under tiden. Här blir det ju kolsvart och man har ingen som
helst kontakt med studenterna så det är jämförbart med att få hjärtinfarkt under
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en föreläsning egentligen, inte det minsta kontaktbar…. Man kan ju inte ringa
runt till allihop”

Då krångel uppstår är det oftast tekniskt strul som t ex att orter bara försvinner från en
sändning och inte kan koppla upp sig igen, att man inte får tag på studenterna i en studio när
det ska vara handledning eller att bryggan krånglar.

Det finns en del praktiska problem rörande de tekniska funktioner som lärarna nämnt och
önskar förbättra, bland annat problemet med att ljud och bild inte är synkat vilket medför att
det ofta blir att man pratar i mun på varandra.

”Ofta händer det så att man får en fråga och så gör den som ställer frågan en
paus och då börjar jag svara på frågan och så börjar vi prata samtidigt och då
blir det tyst i 2 sek innan någon vågar säga något.”

Många tycker att det är besvärligt att inte alla orterna använder sig av samma standard på
tekniken. Det kan ofta bli problem med saker som skärmupplösning, zoomfunktioner m.m.
Lärarna måste alltid anpassa sig efter den sämsta tekniken.

Ett annat problem är de mikrofoner som finns till förfogande för studenterna ute på lärcentra.
Mikrofonerna är ofta avstängda för att studenterna inte vågar ha dem aktiverade ifall någon
skulle råka hosta eller något liknande. Detta för att de är rädda för att hamna i bild utan att de
har något att säga. Därför måste man sätta på mikrofonerna varje gång man vill tala och oftast
så brukar studenten först testa så den fungerar för att därefter ställa sin fråga. Detta tar lite tid
och skapar ett avbrott i föreläsningen som många lärare tycker är irriterande. En lärare tog
upp ett exempel där han/hon hade undervisat mot flera orter. På en av orterna satt det två
studenter och på en av de andra orterna 40 studenter. Under föreläsningens gång så ställer
någon av de två studenterna en fråga, vilket medför att de samtidigt kommer i bild hos
föreläsaren och alla andra lärcentra. Efter det att frågan ställts så fortsatte läraren att
undervisa. Efter att ha pratat oavbrutet i en timma och endast sett de två studenterna så blev
läraren frustrerad och bad någon på de andra orterna att knäppa på mikrofonen för att få se om
de var kvar.

”Man har inte en aning om ifall de har gått eller finns de kvar eller om de
lyssnar. Det kanske bara är de här två kvar.”

Det är just den här känslan av ovisshet om vad som händer där man inte ser som många
upplever som besvärlig.

Förbättringar

Samtliga lärare har idéer om hur teknologin skulle kunna förbättras. Så här säger en

”Det som man skulle kunna förbättra är att jag skulle kunna styra deras
kameror på andra sidan med att zooma in och ut och se över lokalen så att det
blir som ett öga över lokalen vilket gör att det blir mer som en campuskurs där
man har dom i samma lokal så att jag kan påverka. Det finns på vissa ställen
men inte standardmässigt. Det finns en mängd små tekniska förbättringar som
skulle kunna genomföras för att höja kvalitén just vad gäller kamerastyrning,
upplösning, rita, kunna röra sig, vettiga skärmbilder på datorn, m.m.”
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En idé som en lärare hade var att man som lärare skulle ha möjligheten att stå upp ibland och
ha en liten disk framför sig eller vid sidan och en smartboard eller någonting som går att
fokusera när man skriver. Detta skulle medföra lite mer rörelse och liv och det är något som
skulle behövas.

En lärare skulle vilja ha ett system där alla ser alla samtidigt och alla kan prata med alla så att
studenterna direkt hör vad de andra studenterna säger. Detta skulle medföra en väldigt dyr och
avancerad lösning samt att man får köpa in väldigt många tv-apparater på samtliga lärcentra
med tanke på att det ibland är så många som 20 orter uppkopplade under en session.
Problemet med dagens teknik är att den som pratar sist är den som kommer i bild och blir
synlig för alla och där märker man också en tendens av att studenter inte vill vara i bild.
En annan lärare skulle nöja sig med om bara han/hon åtminstone kunde få ha flera tv-
apparater så att man kunde se alla orter samtidigt. Det skulle göra undervisningen lite enklare
och man skulle få en bättre överblick.

”Tar man bort den här processen av att det är pinsamt att komma i bild, då är
man alltid i bild och det blir mer att föreläsaren ser alla.”

Ytterliggare ett förslag till hur man kunde lösa detta är genom att ha skärmen indelad i t ex
sex delar om man sänder till fem orter där varje ruta representerar en ort och den sista rutan är
läraren själv. Detta fungerar dock inte så bra om man har många lärcentra.

Att ha en stor duk när man kör telebild/videokonferens är ett exempel på en förbättring, man
får en känsla av att studenterna satt i klassrummet. Det tycker flera av våra respondenter
skulle vara mycket spännande att prova på.

Support

Vissa respondenter kunde tycka att då telebild/videokonferens började användas var det lite
knöligt och supporten var inte riktigt som den skulle. Men idag fungerar det så pass bra att
några respondenter själva skulle klara av att koppla upp sig mot alla lärcentra utan hjälp av
supporten. En respondent sa angående supporten då krångel uppstår att den fungerar väldigt
bra, hjälp är snabbt på plats och telebildsändningarna/videokonferenserna prioriteras alltid.
Någon respondent tyckte dock att det skulle underlätta om man själv som lärare kunde hantera
problematiken som kan uppstå vid en telebildsändning/videokonferens på ett bättre sätt. Det
skulle underlätta både för läraren som undervisar och för respektive person som har hand om
supporten.

Det finns emellertid ett önskemål bland respondenterna om att en person ska finnas tillgänglig
så fort det blir problem, det vill säga en som har jour, t ex vid kvällskurser.

Arbetssituation – Hur trivs lärarna med sin nya roll?

Att undervisa via distans med hjälp av telebild kräver nya upplägg och nytt tänkande när det
gäller pedagogiken. Läraren måste även vara beredd på de tekniska aspekter som kan hjälpa
eller stjälpa själva undervisningen. Det krävs att läraren accepterar den teknologi som används
och att läraren är medveten om den ständiga utveckling som görs inom området och tar del av
den. Med detta menas att om man som lärare tar på sig att undervisa via distans så måste man
även vara medveten om den förändring som det innebär i ens arbetssituation.
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En lärare gav ett bra exempel på hur han/hon fick något tillbaka av att bedriva
distansundervisning. För att förstå citatet så ska man känna till att läraren brukar ge sina
studenter uppgifter där de ska relatera till sin egen yrkeserfarenhet.

”Där får man väldigt intressanta redogörelser och erfarenheter från
näringslivet och industrin och även andra verksamheter som restaurang,
sjukvård. Det är extra intressant för mig som inte har jobbat med sån
verksamhet. Detta är ju en av fördelarna med att ha undervisning med
människor som är ute i arbetslivet som jag nog skulle ha gått miste om ifall jag
inte bedrivit distansundervisning.”

Det finns alltså en enorm erfarenhet bland dom som sitter och följer kurserna. Detta på grund
av att medelåldern i regel är högre på en distanskurs och att många har väldigt mycket
arbetslivserfarenhet. Den samlade kunskapen hos dom som sitter där kan ofta vara mycket
större än den läraren har.

Några tyckte att de oftast sena undervisningspassen bidrog till en ökad flexibilitet i den egna
arbetstillvaron. Andra tyckte tvärtom att det var mindre flexibelt för lärarna att undervisa
kvällstid. Anledningen till att det ofta är kvällskurser är att distansutbildning i stor
utsträckning vänder sig till folk som jobbar.

När man påbörjar nya utbildningar med distansundervisning så tycker många att det är väldigt
spännande och intressant att kasta sig in i det nya.

”Första anledningen var att det skulle starta distansundervisning när jag skulle
börja vilket gjorde det självklart att jag skulle jobba med det. Jag tror på att det
är en bra form för att nå människor som inte kan och vill flytta på sig. Jag tror
trots allt på att man kan överbygga de negativa delar som finns och skapa ett
motsvarande klimat som man har på campus för studenter. Vilket gör att man
kan erbjuda utbildning som är bra vilket jag tycker är viktigt.”

De flesta har inte aktivt valt att de ska undervisa i denna form utan det har varit så att det har
sagts att den kursen ska gå på distans och så har man blivit tilldelad den.
Alla lärare utom en tycker att det går bra att undervisa via distans.

” Egentligen vill jag inte det, tycker det är jobbigt, dels på grund av att det är
kvällspass, sen vill jag gärna se folk i ögonen när jag pratar med dom. Så att
jag tycker att det är psykiskt jobbigt att sitta där och prata, även om man ser
folk i rutan så ser man ändå inte om det tindrar i ögonen på dem eller om de
bara sitter och blänger eller till och med sover, det syns inte. Så därför har man
inte en aning om man är rätt ute eller om man lyckas fånga intresset. Det syns
väldigt tydlig om man har en vanlig klass när folk börjar titta ut genom fönstret
istället och sitter och suckar och gäspar och pustar ut, då vet man att nu gäller
det att skärpa till sig.”

De allra flesta lärarna trivs dock med formen och arbetet och ser inga problem med att prova
på något nytt som man inte tidigare sysslat med.
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På frågan om vilken undervisningsform man föredrar framför den andra har svaren skiljt sig
en hel del åt. Några skulle definitivt välja vanlig, traditionell campusundervisning för att de
känner att det är den som ger dem mest tillbaka, är minst ansträngande och för att få den för
många viktiga sociala närheten i kommunikationen. Andra tycker att en blandning är bäst,
man drar nytta och lärdomar från det ena till det andra och det är roligt att få lite variation i
arbetet. En tredje grupp tycker att distansundervisning är det självklara valet, det är nytt,
spännande och verkligen utvecklingsbart, en utmaning.

”För att jag känner mig ganska trygg i det och tycker att det är roligt och
intressant. Samt för att jag har tankar om hur man skulle kunna förbättra det
ytterligare och göra det riktigt bra.”

De flesta respondenterna ser inga direkta problem utan tycker att det fungerar bra fast det är
mer arbete bakom distansundervisning. Man måste lägga mer tid på administrativt arbete och
planering än när det gäller campusundervisningen där man uttryckt att det fungerar som så
att…

”… man går ner och känner av litegrann, gå på erfarenhet och så där…”

”Det är snarare så att distansformen kanske har ställt vissa annorlunda krav på
mer strukturering, planering utav de läraradministrativa uppgifterna.”

Fördelar

Flera av våra respondenter påtalar flexibiliteten som en stor fördel, studenterna är i första
hand flexibla, de kan låna ett videoband vid ett senare tillfälle om de inte har möjlighet att
vara med vid telebild-/videokonferenstillfället. Någon respondent uttrycker också att detta i
framtiden kan komma att omfatta även lärarna genom att man t ex lägger ut föreläsningarna
på nätet så att studenterna kan ladda hem dem när de vill.

Det är ändå bättre för den sociala kontakten att använda sig av telebild/videokonferenser än
att bara ha en nätbaserad utbildning då man kanske aldrig träffar någon annan i klassen eller
läraren alls.

Respondenterna är överens om att det är en stor fördel att studenterna slipper åka så långt och
att de får en chans till utbildning utan att behöva flytta. Folk som annars inte hade studerat av
den anledningen ser nu nya möjligheter. Lärarna åker ibland ut till lärcentra för att träffa
studenterna för att inte förlora hela den sociala kontakten.

”Fördelarna är att man når ut till en rekryteringsbas eller studenter som kanske
inte har möjlighet att flytta in till campus eller bedriva studier på den form
campus innebär. Det är en jättefördel att vi får en ökad spridning av högre
utbildning.”

Det finns några lärare som arbetar med att försöka göra distansutbildning helt rum- och
tidsoberoende utan obligatorisk närvaro. De försöker då lägga upp utbildningen så att man
inte ska behöva vara närvarande på någonting, exempelvis föreläsningar, man ska kunna följa
kursen ändå, med hjälp av bl a DisCo. I förlängningen så hoppas lärarna att man kan dra ner
på föreläsningarna eller ha väldigt korta föreläsningar som går att lägga ut på nätet så att man
blir mindre bunden även tidsmässigt.
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Även om många av lärarna upplever att distansundervisningen har en del hinder så är alla
överens om att den ändå är en nödvändig undervisningsform som skapar möjligheter för
många fler ute i samhället.

Nackdelar

Den stora, enligt vissa enda, nackdelen är att man missar den personliga kontakten som man
får när man har undervisning på campus. Man får t ex sällan några spontana diskussioner via
telebild/videokonferens eftersom det helt enkelt är krångligare med mickar och att man
hamnar i bild vilket inte uppskattas av alla.

”Problemet är väl att när jag har föreläsningar så gillar jag att gå mycket, flaxa
med armarna och peka och göra gester och allt möjligt sådant där. Jag har
jättesvårt för att sitta still och prata, som nu. Jag tänker helt enkelt bättre när
jag går och det funkar inte i telebild, där sitter man i 3 timmar och pratar och då
är det jätte mycket enklare att tappa bort sig och liksom… Det blir inte så festligt
för studenterna heller…”

Flexibiliteten är ett problem när det gäller telebildsändningarna/videokonferens för lärarna.
Det är väldigt viktigt att vara välplanerad och kunna känna av tiden bra eftersom det inte går
att dra över fem minuter om det skulle behövas.

”Det är också så när det gäller flexibiliteten att man inte kan dra över en
sekund på tiden på föreläsningarna utan den kopplas automatiskt ner, om man
har bokat en tid från tolv till fyra ex och har en föreläsning. Före klockan tolv
kan man inte börja, och klockan fyra kopplas linan automatiskt ner så man kan
bli avbruten mitt i en mening om man inte har stenkoll.”

På campus har man större möjlighet att lägga in t ex en extra handledning, lärarna bokar bara
en sal. Vid distansundervisning så är det stora kostnader involverade i att lägga in en extra
handledning, vilket gör att man drar sig för att göra det.

Svårigheten ligger, enligt några av respondenterna, i att försöka få studenterna att inte uppleva
distansen som så långväga och att kunna känna att de når ut med ”HTU- och
kvalitetsstämpeln” till de orter där man har studenter.

”Nackdelarna är ju att förutom det tekniska som man kan överbygga till väldigt
stor del är väl att det kräver mycket arbete förutom det man kan påvisa. Mycket
mindre del av ens tid syns när man jobbar med distans. Väldigt mycket e-mail
svarande och studenterna förväntar sig att man svarar på detta med en gång
oavsett om de lämnar in 2300 på en lördagskväll så vill de på måndag morgon
ha svar på det, för annars blir de hängande som de upplever det. Dom är lite
mer krävande och förväntar sig en hel del som inte syns av ens tid när man
jobbar på distans.”

Många respondenter har uttryckt att man har sämre koll på distansstudenterna om de är
uppgivna eller tycker att kursen är alldeles för svår. Man vet helt enkelt inte riktigt var man
har studenterna, på campus får man lättare en uppfattning om vad de tycker genom att de
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kommer fram efter föreläsningen och frågar eller uttrycker åsikter om t ex uppgifterna.
Lärarna upplever att det finns en större osäkerhet i arbetet när man undervisar via distans.

Pedagogik

Detta arbete har som ett av sina huvudmål att ta reda på hur lärarrollen skiljer sig på
distansundervisning kontra traditionell undervisning, framför allt att se hur pedagogiken
utskiljer sig. Man kan tro att när man ändrar på de tid- och rumsallokerade förutsättningarna
så krävs det även nya upplägg i undervisningstekniken.

Första gången respondenterna skulle ha ett distansundervisningspass trodde man att det skulle
skilja i pedagogiken mellan distansundervisning och campusundervisning, men efterhand som
man har undervisat så tycker man att det har fungerat bra och man har kommit fram till att det
kanske inte var någon skillnad. Några av respondenterna tror dock att man skulle kunna
utveckla pedagogiken till att bli bättre, men man har varken tid eller ork till det.

Någon respondent sa att med rätt inställning, dvs. om det finns ett pedagogiskt upplägg och
en pedagogisk tanke bakom så är distansundervisningen pedagogisk.

”Man använder i grunden samma pedagogik, men man väljer olika lösningar
beroende på att förutsättningarna är olika.”

”Pedagogiken innebär ju alltid att med livsglädje gå in och förmedla ett
relevant budskap.”

I grunden gör de på samma sätt även om de måste anpassa sig till tekniken och andra
förutsättningar som naturligt blir annorlunda vid distansundervisning via
telebildsändningar/videokonferens.

”I dagsläget tror jag väl kanske att man kan förlora på att man inte träffar
studenterna i samma rum, att man inte lyckas med det här att problematisera
riktigt lika bra. Kan bero på ovana. Detta kan vara en nackdel för distans.”

Respondenterna är överens om att det inte skiljer något på examinationen mellan distans- och
campusundervisning. Man använder sig av vanlig tentamen, hemtentamen, muntlig
examination i grupp, litteraturstudierapporter, praktiska övningar och laborationer och
seminarier. I vissa fall förekommer det att studenterna skriver sin tentamen på sitt lärcentrum.

”Det kan nog vara lite olika och har gjorts olika olika år också har jag förstått.
I år så kom nästan alla hit. Tanken var att alla skulle komma hit, men så var det
några som bodde så pass långt bort att det inte fanns en möjlighet att rent
tidsmässigt komma till klockan nio utan att sova över natt. Det skulle medföra
extra kostnader. Då gjorde vi så att de som bodde så pass långt bort fick skriva
på sitt lärcentrum. Det fanns möjlighet där därför att de ändå skulle ha tenta
just den dan. Det är viktigt att man tentar under samma tid.”

Alla respondenter är överens om att det inte är någon skillnad på svårighetsgrad när man
jämför distans- och campusstudier. Däremot kan undervisningsformen vara annorlunda och
göra att man måste angripa den på ett annat sätt.
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Studenterna måste vara mer disciplinerade, aktiva och själva kontrollera att de inte missar
viktig information. Det kan vara lättare att missa något vid en
telebildsändning/videokonferens än vid en ”vanlig” föreläsning.

Flertalet respondenter anser att det är svårt att se någon större skillnad vad gäller avhoppen.
Tidigare, när man hade många sökande, kunde man märka en tendens till att det var lättare att
hoppa av när man läste på distans. Det var lättare att försvinna, man hade inte samma stöd i
gruppen av kurskamrater som man kanske har på campus.

Eftersom många studenter kombinerar distansstudier med arbete kan de få svårt att hinna med
alla moment och det gör, enligt några av våra respondenter, att alla inte kan slutföra kursen.

”Det är många som börjar men som upptäcker att de inte hinner med för att det
blir konkurrens med andra saker, jobb och familj.”

Distansstudenterna upplevs ofta ha högre motivation, vara säkrare på att de valt rätt och jobba
snäppet bättre än ”vanliga” studenter.

”Skillnaden är väl då att dom som går på distans är äldre och väldigt många av
dom sysslar med det här i sitt dagliga liv vilket ger en annan typ av motivation.
Det är även fler av distansstudenterna som skriver full pott på tentan än vanliga
campusstudenter.”

Studenterna är väldigt ofta motiverade och intresserade, de har ett stort engagemang i sin
utbildning vilket är en förutsättning för att det ska bli bra. De är konstruktiva med att förbättra
och är mer intresserade än studenterna på campus som går och river av kurser utan samma
engagemang, menar en respondent.

För framtiden – Nya idéer

Att distansutbildning är här för att stanna råder det inget tvivel om. Men däremot hur
undervisningsformen kommer att utvecklas, expanderas och rent tekniskt förbättras råder det
ovisshet om. Respondenterna har alla olika syn på framtiden.

Respondenterna har många olika förslag på vad som kan förbättras och hur det kan utvecklas.
Det handlar om så skilda saker som att ha en stor duk så att man kan se studenterna tydligare
och få känslan av att de satt i klassrummet till användning av en portfolio där man samlar
material och skriver sina egna mål så att man kan vara med och styra sitt eget lärande på ett
annat sätt.

En framtidsvision som inte ses som en särskilt otrolig utveckling är att allting ska gå på
distans och att en av distansorterna är ”campusgruppen”. Detta skulle medföra lönsamhet och
möjlighet att ge kurser som har större underlag eftersom man bakar ihop allt i ett. På en del
kurser undervisar man redan nu på detta sätt genom att ha studenter i studion vid utlärning via
telebild/videokonferens.

”Vi ger ju redan nu på det sättet flera kurser och på sikt tror jag att alla kurser
kommer att gå på det sättet och då måste vi tänka på tekniken och pedagogiken
och vad det innebär att ha det på det sättet.”
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För att kunna erbjuda studenter ett stort utbud av kurser krävs det enligt några respondenter
att skolan tar in kurser från andra högskolor. De tror att distanskurser kommer att behövas för
att skolan inte kommer att kunna fylla sina kurser med ”egna” studenter. Man kan även tänka
sig att lärarna mer och mer agerar som gästföreläsare via telebild/videokonferens mot andra
skolor.

De flesta tror att distansutbildning kommer att öka i omfattning i och med att man får fler och
fler orter längre bort. Man har även börjat med helt nätbaserade kurser där man inte har någon
obligatorisk träff under kursens gång överhuvudtaget. Man kan t ex sitta i Argentina och läsa
en kurs på HTU. Men detta medför också nya problem, hur vet man att det är studenten som
har gjort presentationen eller arbetet och inte någon annan, hur ordnar man examinationen?

De flesta respondenterna tror inte att distansutbildning kan ersätta traditionell face-to-
face/campusundervisning. Däremot tror man att den kommer att fungera som ett komplement
till den traditionella campusundervisningen. Man anser att eftersom de olika
undervisningsformerna är anpassade för helt skilda grupper av människor så kommer båda
formerna finnas kvar.

”Jag tror att det är helt olika typer av människor som det här passar för, vissa
passar bättre för att ha distansstudier, mer arbeta själv, vissa passar bättre till
att få det mer i en form, redan satt från början. Jag tror att de kommer att vara
sida vid sida för lång tid framåt.”

Flera tror ändå att distansundervisningsdelen kommer att bli störst på grund av att
upptagningsområdet kommer att utökas till att omfatta hela Sverige och kanske ännu mer än
så. Något som kan ses som en sammanfattande kommentar av vad våra respondenter uttryckt i
våra intervjuer är:

”Eftersom mycket ändå har visat på att det här mötet är viktigt med den sociala
biten å närhet å kultur å lite så att man hittar varianter än en gång. Men jag
tror det kommer att öka för att sedan stabilisera sig och jag tror aldrig den
traditionella undervisningen kommer att försvinna.”

Det kanske är så att man i dagsläget är lite fast vid telebild som teknik och DisCo som
webbsystem, kanske är det dags att förändra genom att föra in nya metoder.

”Det individuella mötet med specifika grupper kan förbättras, att ha
grupphandledning tror jag att man skulle kunna utveckla med hjälp av t ex
Netmeeting eller någon annan sådan nätvara för att vara lite i ”enrum” med en
grupp. Det kan vara jätteviktigt, speciellt vid uppsatsarbete eller andra
grupparbeten.”
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Analys och diskussion

Här diskuteras och kommenteras det resultat som har framkommit i intervjuerna. Intervjuerna
kommer att bearbetas bit för bit enligt samma upplägg med olika delrubriker som använts i
intervjudelen.

Observationer

För att säkerställa resultatet i rapporten och för att få en bredare bild av hur verkligheten ser ut
så har vi närvarat vid två telebildföreläsnings tillfällen. Detta för att vara säkra på att rätt
metodval är gjort till den problemformulering som valts. Efter dessa två observationer så har
metodvalet känts ännu mer välförankrat än tidigare. Inga nya eller oväntade upptäckter
gjordes som skulle kunna ändra resultatet. Däremot så stärktes vissa resultat.

Hur ser respondenternas bakgrund ut?

Könsfördelningen kan upplevas som något sned, men eftersom ingen jämförelse mellan könen
gjorts så är det av mindre vikt. Medelåldern som har räknats ut bland våra respondenter är
ganska hög, men både yngre och äldre förmågor förekommer. Erfarenheten varierar också
mycket (1 termin - 12 år). Det har varit intressant att se att respondenterna ändå har verkat ta
till sig utbildningsformen fort. Trots detta har det inte märkts någon stor skillnad även om
läraren som bara varit med 1 termin, känner att det inte hade skadat med mer erfarenhet.

Det som varierar mest när man tittar på resultatet från bakgrundsdelen av intervjuerna är nog
hur stor del av sina tjänster som respondenterna ägnar åt att undervisa via distans. Det handlar
nämligen om mellan 5 och 50 %. De här siffrorna är uppskattningar från respektive
respondent. Det som har märkts är att hur engagerad man är i sin distansundervisning och hur
roligt man tycker det är inte verkar bero på hur mycket man jobbar med det.
Något som är märkbart är att alla inte har läst pedagogik vilket kanske borde vara ett krav för
att få undervisa. Å andra sidan betyder det inte allt att ha läst pedagogik, har man begåvning
så klarar man sig väldigt långt i alla fall.

Interaktion vid distansundervisning

Interaktionen under telebildföreläsningarna är onekligen ett problem, samtliga respondenter
har nämnt att det är svårare att bedriva en kommunikativ dialog med studenterna under
telebildföreläsningar än campusföreläsningar.

”Det fungerar bristfälligt, Det är ganska förmedlande, det är inte en
kommunikativ kommunikation mot bägge parter.”

Här finns det naturligtvis många problem, men man kan också hitta lösningar på mycket.
Kursmaterialet måste tillhandahållas och visualiseras med den bästa tekniken (Usrey 1998).
Onken & Garrison (1998) har i en rapport studerat vilka tekniker som bör användas beroende
på vilka typer av information som ska förmedlas. Det händer ofta att en lärare använder sig av
kameran under en hel föreläsning när han/hon ska förmedla ut saklig fakta. Här borde läraren
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använda sig av t ex DisCo eller e-mail som förmedlingskanal och använda kameran när det är
diskussionsmaterial som ska förmedlas.

Många av lärarna berättade att de försökte få igång interaktionen genom att hela tiden ställa
frågor till studenterna. Men detta behöver inte automatiskt betyda att man får igång någon
dialog, det krävs nya kommunikationskunskaper (Hedestig & Kaptelinin, 2002).

En sak som många respondenter har påtalat är att det byggs upp en social barriär mellan lärare
och studenter eftersom man sällan träffas på riktigt. Detta kan bero på de introduktionspass
där man tidigare träffades, kanske på campus, idag har blivit alltmer sällsynta. Det kan man se
som ett avbräck, det blir många gånger lättare att prata med någon man har träffat och fått
förtroende för än en vilt främmande person. De första face-to-face passen är mycket viktiga
för att verkligen se till att man lyckas lära ut i ett senare skede (Hecht & Schoon, 1998).
Kanske har de allt större upptagningsområdena gjort detta till ett orealistiskt krav. Studenter
från Haparanda kan orimligtvis ta sig ner till Lund på ett enkelt sätt.

Att sitta på ett lärcentra och veta att nu tittar läraren på en annan ort, gör att man kan känna att
man försvinner i mängden och flyr in i gruppens anonymitet. Detta är enligt Meyowitz (1985)
en konstaterad situation när man ändrar den naturliga kanalen ett medie tar mellan den fysiska
platsen och den sociala situationen.

Många respondenter har uttryckt att det är svårt att veta hur studenterna upplever situationen
när de undervisar via distans. Detta är självklart problematiskt och det hade varit intressant att
få höra vad studenterna har att säga om den saken. Ett sätt att förbigå detta problem kan vara
att man har studenter i studion för att då få deras reaktioner som distansstudenterna i sin tur
kan ta del av. Denna blandning av de båda undervisningsformerna är något som
respondenterna i intervjun har olika åsikter om. De respondenter som är negativa till denna
form nämner bl.a. problem som att man ibland, beroende på möblering måste stå med ryggen
mot distansarna. När man får frågor från studenter i studion så måste dessa upprepas i
mikrofonen innan man svarar på dem. Det kan upplevas som något frustrerande, men
fördelarna överväger ändå. Detta kan komma att växa och kanske utvecklas som någon
respondent föreslog med en ”campusgrupp”. För att förstärka de respondenter som är negativa
till denna blandform så kan man nämna Hedestig & Kaptelinins undersökning (2002) där de
kommer fram till att många har felaktiga förväntningar. Lärare tror att distansundervisning är
väldigt likt vanlig klassrumsundervisning och distansstudenter tror att det är en typ av tv-
program. Dessa förväntningar kanske förstärks om man använder sig av en blandform, dvs.
studenter i telebildstudion under sändning.

Hur behärskar man tekniken?

En annan viktig bit är naturligtvis teknologin, utan den ingen distansundervisning. Fungerar
inte den så rasar allt. Hecht & Schoon (1998) skriver att det gäller att vara förberedd och ha
alternativa lösningar om något inte fungerar.

Ett av de största problemen är den teknikrädsla som finns, obehaget att synas i bild på andra
orter där man inte vet vem som tittar. Respondenterna har haft en del egna förslag som t ex
fler tv-apparater, vilket medför att alla kan se alla hela tiden. Några lärare tyckte för egen del
att det skulle vara bra med en stor duk för att få känslan av att studenterna satt i samma rum.
Men dessa förslag känns både kostsamma, omständliga och röriga. Att dela ut en mikrofon till
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varje student kan vara ett sätt att öka den spontana interaktiviteten (Hedestig & Kaptelinin,
2002). Det märktes även under de observationer som vi närvarade vid att ju fler lärcentra som
var uppkopplade desto färre frågor vågade studenterna ställa till läraren.

Att man i början upplevde att supporten inte fungerade så bra beror antagligen på att både
lärare och support var nya på området. Nu har det för många blivit till en vana då man har mer
erfarenhet av att hantera tekniken. När det däremot krånglar så har inte respondenterna
tillräcklig kunskap för att kunna hantera tekniken. Det är vid dessa tillfällen de kan känna en
rädsla för tekniken. Det kan vara bra att ha en person som har jour med tanke på att
telebildundervisning/videokonferens många gånger hålls på kvällstid och då kan det vara
svårt att få hjälp när det krånglar. Om alla lärarna var intresserade av att lära sig så skulle det
behövas mindre support. Tekniken måste bli mer lättanvänd (Usrey, 1998). Kanske är det så
att man behöver ha någon kortare kurs i felsökning för lärarna så att de känner sig säkra på att
de kan hantera ett problem när det dyker upp. Detta förstärks ytterligare av Hedestig &
Kaptelinins (2002) forskning om att telebildsändningar/videokonferenser fortfarande är
ganska utsatta eftersom man relativt ofta drabbas av att tekniken går ner.

Det har framkommit att inte alla lärcentra har samma standard på sin utrustning. Detta borde
implementeras, det blir mycket enklare då, som det är nu man måste alltid anpassa sig till den
sämsta tekniken när man undervisar.

Hur trivs lärarna? Kräver undervisningsformen nya roller?

Att det är annorlunda att undervisa via distans än vad det är att undervisa på campus står klart,
inte minst på grund av tekniken. Innan man har vant sig kan det också vara besvärligt att
hinna få med allt under en föreläsning, det blir lätt att det börjar krångla vilket leder till att
man stressar, helt plötsligt blir man nedkopplad för att tiden har gått ut.

Eftersom vi alla är olika så är det inte konstigt att en grupp föredrar att undervisa på campus,
en på distans och en grupp helst vill ha en blandning. Vissa trivs bra med hur det fungerar på
campus och andra är mer för att anta nya utmaningar och tycker det är spännande med
distansformen.

Något som respondenterna nämnt och som är intressant är att distansstudenterna ofta är äldre
och mer yrkeserfarna vilket kan ge lärarna mer erfarenheter och intressanta diskussioner.
Goffman (1963) gör en indelning av de roller vi ikläder oss i front, middle och backstage. Om
man placerar individer från samtliga typer i en grupp så får man team-members. Dessa har
insikt i fler situationer, vilket medför att de lär varandra. Detta medför att samtliga blir mer
engagerade, vilket leder till bättre undervisning. Detta har campusstudenterna svårare för
eftersom de ofta inte har jobbat så mycket innan de började läsa.

Respondenterna är positiva till distansutbildning som helhet och det är viktigt eftersom man
då undervisar på ett bättre sätt och engagerar sig mer. Har man som lärare roligt och finner att
man har stort utbyte av att undervisa i denna form så ger det studenterna mer. Oftast har det
varit så att lärarna har blivit tilldelade att undervisa på distans, de har inte själva valt det. Vad
många glömmer är att om man för in en ny faktor i en redan existerande situation så får man
inte en gammal situation med en ny faktor utan man får en helt ny miljö (Meyrowitz, 1985).
Lärarna måste försöka att anpassa sina roller till denna nya miljö och inte försöka föra in den
traditionella klassrumsundervisningen i telebildstudion.
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Vissa lärare kan känna stor skräck för något de inte är bekanta med som t ex tekniken. Detta
kan leda till att undervisningen blir sämre. Det är skillnad på en lärare som undervisar utan
skräck för teknik jämfört med en lärare som undervisar med. Eftersom urvalet innehåller
lärare som inte tycker att det är intressant, men ändå undervisar via distans så frågar man sig
självklart om det blir någon skillnad för studenterna att ha en sådan lärare. Man kan anta att
studenterna förlorar på det. En lärare ska förmedla sitt budskap på ett bra sätt och om en lärare
inte kommer till sin rätt genom en utbildningsform så är det ju frågan om han/hon verkligen
borde jobba med den. Med detta inte sagt att lärarna är dåliga för att de hellre skulle slippa, de
inser vikten av att formen finns och är positiva till den som sådan, om någon annan
undervisar.

Vissa lärare funderar på att börja arbeta med helt nätbaserad distansundervisning, dvs. man
ska inte ha några föreläsningar över telebild, utan bara lägga ut information på DisCo. Klart är
att det blir mycket flexiblare för lärarna och även för studenterna, men man missar helt den
sociala kontakten. Detta kan fungera på en del kurser, men för de allra flesta så känns det
tryggt att träffa både lärare och andra studenter via någon sorts visuell medial kanal.

Distansundervisning – Mer jobb för lärarna?

Att bedriva distansundervisning ger enligt respondenterna en större arbetsbelastning vilket
även bekräftas av Hecht & Schoon (1998). Detta delvis på grund av den tidigare nämnda
rädslan från studenterna, att ställa frågor på föreläsningar. Detta resulterar i att läraren får
många frågor via e-mail och telefon där man ber om förklaringar och förtydliganden. Höga
krav ställs på snabba svar. Campusstudenter däremot, frågar under föreläsningen och kommer
fram efter eller kommer upp på lärarnas rum med sina frågor. Enligt våra respondenter så
måste man förbereda en telebildföreläsning mer noggrant än ett traditionellt
undervisningspass. Detta förstärks även i en studie av Hedestig & Kaptelinin (2002). Även
det administrativa arbetet blir större vad gäller hantering av inlämningsuppgifter, debattboard
och registrering, detta måste förbättras (Usrey 1998).

Förändrar lärarna sin pedagogik till ett distansundervisningspass?

De flesta lärarna som vi har intervjuat har på denna fråga svarat att de inte skiljer så mycket
på pedagogiken när det gäller face-to-face kontra telebildföreläsningar. Däremot så råder det
delade meningar angående om de borde skilja på pedagogiken. En del lärare anser att
miljöerna och förutsättningarna är så olika att pedagogiken måste skilja för att kunna
förmedla sitt budskap med likvärdig kvalitet. Enligt Hedestig & Kaptelinins rapport (2002) så
var de flesta av deras intervjuade lärare medvetna om att telebildundervisning är mycket
intensivare och att det är omöjligt att köra samma pedagogiska upplägg som på en föreläsning
face-to-face.

Människan ikläder sig olika roller beroende på situationen (Goffman, 1963). I de två
miljöerna som diskuteras måste lärarna anpassa sina roller för acklimatisering. Detta måste
vara en nödvändighet när kanalerna för förmedlingen är så pass olika. Det finns däremot de
som argumenterar att med de elektroniska mediernas intåg så har vikten av olika roller i olika
situationer mer och mer suddats ut (Meyrowitz, 1985).
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Man får uppfattningen av att de lärare som säger att pedagogiken inte behöver ändras ej är
tillräckligt självkritiska. Det känns uppenbart att man inte kan bedriva samma undervisning
som i klassrummet när man undervisar via telebild. De strategier och metoder som utvecklas
inom den traditionella undervisningen är inte nödvändigtvis användbara inom
telebildundervisningen (Hedestig & Kaptelinin, 2002).

Tankar kring framtiden

Distansutbildning är här för att stanna och det råder det inget tvivel om. Det är alla
respondenter överens om och vi med. Men det råder olika meningar åt vilket håll
utvecklingen kommer att ske. Idén om att samtliga kurser kommer att hållas simultant både
med traditionell och distansundervisning känns väldigt trolig, den nämns också av flera av
respondenterna. Men det finns vissa undantag. Kurser som kräver fysiska labborationer och
undersökningar med lärarnärvaro lämpar sig inte för distansundervisning (Jellbo 2001).
Den sociala kontakten är alldeles för viktig för att man ska kunna lämna den traditionella
undervisningen helt och att det stöd man har av sina klasskamrater är viktigt för många.

Många av de utbildningar som hålls via distans är kortare kurser där studenterna träffar nya
klasskamrater i takt med ny kurs. Detta kan medföra att man alltid kommer att ha en
tillbakadragande roll för att man aldrig hinner att vänja sig vid situationen och omgivningen.
Meyorwitz (1985), menar att nya temporära situationer leder till korta temporära
beteendeförändringar. Längre leder däremot till mer permanenta ändringar. Kanske måste
man granska detta utifrån ett större perspektiv, där man försöker se alternativen till dagens
utbildningsstrukturer.

Man kan även tänka sig att skolan ”lånar in” kurser från andra högskolor, dvs. att HTU skulle
fungera som ett lärcentrum mot andra högskolor och tvärtom. Detta känns också som ett
troligt scenario vilket skulle innebära att alla skolor skulle kunna erbjuda ett ännu större
utbud. Man skulle alltid ha möjlighet att höra de bästa föreläsarna i varje ämne utan att
behöva söka sig till en annan högskola även om det gäller ovanliga kurser.
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Slutsats

Efter att ha gjort en kvalitativ studie så har vi funnit svar på de frågeställningar som satts upp i
problemformuleringen.

1. Hur upplevs lärarrollen vid distansundervisning via telebild jämfört med traditionell
undervisning?

Lärarrollen genomgår en tydlig förändring i och med att man arbetar med distansutbildning,
även om lärarna själva inte alltid upplever någon större skillnad. Det krävs mer arbete när
man undervisar via telebild/videokonferens, man måste lägga mer tid på att förbereda sig.
Även efteråt blir det mer arbete eftersom frågorna som studenterna inte vågade ställa under
föreläsningen kommer senare via e-mail eller i vissa fall telefon. Det råder delade meningar
om pedagogiken bör vara annorlunda vid distansundervisning. De flesta använder sig dock av
samma pedagogik som vid vanlig campusundervisning. Vi anser att miljöerna och
förutsättningarna är så olika att pedagogiken måste skilja för att kunna förmedla ett budskap
med likvärdig kvalitet. Undervisningssituationen förändras mycket genom att man som lärare
ofta sitter ensam i en studio under sändningen och bara ser studenterna i tv-rutan. Det blir mer
och mer så att studenter sitter med i studion under telebildsändningen/videokonferensen som
en ”campusgrupp”. Detta gör att man får en situation som är mer likartad den traditionella
campusundervisningen.

2. Hur upplever lärarna att det är att undervisa med hjälp av telebild/videokonferens-
teknik och hur förändrar detta undervisningskvalitén?

Man upplever att tekniken gör ganska stor skillnad för lärandet, innan man lärt sig hantera den
kan man känna en rädsla för den. Tekniken har en negativ inverkan på interaktionen med
studenterna under telebildföreläsningarna/videokonferenserna. Problem uppstår när studenter
och lärare ska föra en diskussion under en föreläsning. Lärarna upplever det som att
studenterna drar sig för att ställa frågor eftersom man då automatiskt kommer i bild.
Dessutom är mikrofonerna ofta avstängda för att studenterna inte vill hamna i bild om de
skulle råka skrapa med stolen. Det upplevs som omständigt att knäppa på mikrofonen för att
fråga och finns det inte en mikrofon till varje student så måste man kanske be om att få den
till sig först och då kan tillfället redan vara förbi. Många lärare känner sig stressade av att veta
att nedkoppling sker vid en förbestämd tidpunkt. Detta omöjliggör att man kan dra över
lektionstiden samt att studenterna mister chansen att ställa frågor efter föreläsningen. När man
undervisar på campus kan man vid behov dra över 5-10 minuter. Detta skulle vid
distansundervisning kunna lösas genom att lärarna bokar lite längre uppkopplingstid för
säkerhets skull. Fördröjningen som finns vid en telebildsändning/videokonferens uppfattas av
lärarna som jobbig eftersom de känner att den påverkar studenterna negativt. Det är intressant
att även då tekniken inte är optimal så finner sig lärarna i situationen och tycker att det är
spännande att undervisa via telebild.

I syftet har frågan ställts om det finns anledning att skapa någon form av internutbildning. Det
saknas idag naturliga kanaler för kunskap och erfarenhetsförmedling lärare emellan. Detta på
grund av att många lärare ”stänger dörren om sig” vilket medför att man får uppfinna hjulet
på nytt hela tiden. Slutsatsen är att det finns en god grund för upprättande av en utbildning för
lärare som bedriver distansutbildning, både vad gäller det tekniska handhavandet och det
pedagogiska nytänkandet.
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Bilaga

Frågeformulär

Bakgrund
Kön
Ålder
Bilmärke
Campus, Institution.
Yrkes och utbildningsbakgrund

Hur länge har du undervisat som lärare. Lärare på HTU
Hur länge har du undervisat på distans
Hur många procent består distansutbildning av din totala tjänst

Kommunikation
Hur upplever du att kommunikationen fungerar med studenterna under undervisningen.
Hur kommunicerar du med studenterna vid sidan av undervisningstillfällena

Hur skiljer sig det aktiva studentdeltagandet under föreläsning mellan en distansutbildning
och en face-to-face
Hur många campuspass brukar det vara under en distanskurs

Teknologi
Hur upplever du att det är att undervisa med hjälp av tekniken i telebildstudion
Är den lätt eller svår att använda, avskräckande eller uppmuntrande
Saknar du ngt hjälpmedel, går något att förbättra
Får du den support du behöver, fungerar det bra
Hur brukar du hålla introduktionsundervisning
Vilka olika sorters distansutbildningstekniker har du provat på, vilka var bäst
Hur använder du DisCo

Arbetssituation
Varför vill du undervisa på distans
Hur upplever du arbetssituationen (distans)
Trivs du med distansundervisningsformen
Vilken undervisningsform föredrar du, distans eller face-to-face
Hur tror du att dina kolleger upplever distans

Fördelar med distansutbildning
Nackdelar med distansutbildning

Pedagogik
Hur skiljer sig pedagogiken mellan distans och face-to-face
Är distansutbildning pedagogisk
Typ av examination
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Svårighetsgrad
Tror du att det är ngn skillnad vad gäller svårighetsgrad att läsa just din kurs på distans mot
att läsa den ”vanligt”
Vet du om det är ngn skillnad procentuellt sett på antalet avhopp från en distansutbildning
kontra en ”vanlig”
Hur upplever du skillnaden i motivation mellan distansstudenter och ”vanliga” studenter

Lärcentra
Hur upplever du samarbetet med lärcentra
Hur fungerar kommunikationen med lärcentra
Går något att förbättra, vad

Framtiden
Hur tycker du att man kan förbättra distansutbildningen
Hur kan undervisningsmetoderna utvecklats
Tror du att distansutbildning kommer att öka eller minska i framtiden.
Kan distansutbildning ersätta face-to-face, motivera


