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Sammanfattning 
En enkätundersökning har genomförts bland landets naturbruksgymnasier för att undersöka 
deras uppfattningar om distansutbildning och lärplattformar. Syftet med undersökningen var 
att beskriva och försöka skapa en bättre förståelse, samt att ta reda vilka faktorer som är 
viktiga att tänka på när en gemensam lärplattform och webbaserat lärande implementeras. 
Uppsatsen avslutas med några rekommendationer. 

Enkäten skickades via e-post, tillsammans med en film och ett dokument som visade ett 
exempel på en distanskurs. Enkätsvaren analyserades i huvudsak kvalitativt med hjälp av ett 
fenomenografiskt perspektiv. Resultatet visade att det finns goda möjligheter på skolorna för 
både distansutbildning och ett samarbete om en gemensam lärplattform. Det finns dock ingen 
enighet kring syftet och nyttan med ett samarbete. Resultatet visade även att skolorna 
uppfattar att det finns både fördelar och nackdelar ur organisationens, lärarens och studentens 
perspektiv. Flexibilitet, den sociala kontakten, delaktighet vid förändringar och en blandad 
kursform är några faktorer man måste tänka på. 

 

 

Abstract 
Distance Education and Learning Management Systems – a Strategy for Survival? 

Views among the Agricultural Colleges of Sweden 

A survey has among the agricultural colleges of Sweden has investigated beliefs concerning distance 
education and learning management systems (LMS). The purpose of the study was to describe, spread 
an understanding, and find out what factors need to be considered when implementing web-based 
learning and a shared LMS. Recommendations are given.  

A questionnaire was emailed together with a movie and a document presenting an example of a 
distance course. The answers were analyzed qualitatively using a phenomenographical approach. The 
results show possibilities for distance courses and collaboration towards a common LMS among the 
schools, although there is no agreement as to the purpose of that kind of collaboration. The results also 
show that the schools find advantages and disadvantages from the perspective of the organization, the 
teacher and the student. Flexibility, social contact, participation in changes and blended courses are 
important factors to consider. 
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1 Inledning 
I nedanstående kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen, det syfte och frågeställningar som 
har varit centrala i denna studie samt de avgränsningar som varit nödvändiga att göra. 
Dessutom definieras begrepp som vi anser vara centrala för denna studie. Slutligen i kapitel 
ett återfinns en disposition över hela uppsatsen och en presentation av det studerande objektet 
(naturbruksgymnasierna).  

1.1 Bakgrund 
På senare år har intresset för distansutbildning ökat på ett påtagligt sätt. Ofta överväger 
praktiska skäl när distansutbildning väljs som utbildningsform av olika arrangörer (Bååth, 
1996). Sorensen (2002) menar att vi är på väg mot ett nytt virtuellt pedagogiskt paradigm där 
nätbaserad, distribuerad kollaborativ inlärning blir allt viktigare vilket kräver ett bredare 
pedagogiskt synsätt bland lärare. Teknikstödet blir dessutom allt viktigare i undervisningen, 
speciellt i distanskurser. De flesta högskolor och universitet utnyttjar någon lärplattform inom 
distansutbildning och campusbaserade kurser (Schultz & Nergell, 2004). Lärplattformen blir 
ett klassrum på nätet för studenter och lärare som inte träffas ansikte mot ansikte 
(Bender, 2003).  

Idén till vår uppsats har vi fått genom en kontakt där uppdraget gavs att väcka ett intresse 
bland Sveriges femtio naturbruksgymnasier för att använda en gemensam lärplattform. 
Förhoppningen är ett samarbete mellan skolorna i kurser som inte ges av alla skolor. Om fler 
kurser erbjöds på distans skulle internatelever kunna läsa specialkurser via sin egen skola. Ett 
annat mål med en gemensam lärplattform är att kunna kommunicera mellan skolorna, sända 
information, enkäter och att ha gemensam marknadsföring. En intern enkätundersökning har 
tidigare genomförts bland rektorerna om deras intresse för flexibelt lärande. Undersökningen 
visade att det fanns ett visst intresse för distanskurser och att en del skolor gav kurser på 
distans. Många skolor hade dock en vag uppfattning om vad studier på distans innebär. 
Undersökningen visade att tio av de deltagande skolorna använde någon sorts lärplattform. Vi 
har fått tillgång till undersökningens resultatet vilket har medfört en bättre bakgrunds-
information till vår uppsats.  

Som studerande inom magisterprogram i utbildningsdesign är vi intresserade av lärande med 
hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT), i första hand ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Intresset har väckts genom tidigare studier inom pedagogik och datalogi. Studier i 
organisationsteori och organisatoriskt lärande har också bidragit till vårt intresse att utveckla 
organisationer och dess individer. I denna studie vill vi därför undersöka hur man på landets 
naturbruksgymnasier uppfattar möjligheterna med distansutbildning och lärplattformar. Vi är 
intresserade av vad dessa begrepp innebär för lärare och studenter och vad man bör tänka på 
när man inför dem i en organisation. Vi kommer att ta reda på vad tidigare forskning anser att 
man bör tänka på när lärplattformar och webbaserat lärande implementeras samt vilka för- 
och nackdelar det kan finnas. Vi hoppas att undersökningen och dess informationsmaterial 
tillsammans med denna rapport kommer att skapa ett ökat intresse för distansutbildning via 
lärplattform. 

1.2 Beskrivning av de studerade skolorna 
Studien har genomförts på olika naturbruksgymnasier över hela Sverige. Skolorna är belägna 
från Kalix i norr till Skurup i sydligaste Skåne (www.naturbruk.org). Alla skolor brukar mark 
och/eller skog och eleverna kan vanligen erbjudas ett internatboende. Under de senaste åren 
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har några vanliga gymnasieskolor inne i stan också satsat på naturbruksprogram. Dessa skolor 
erbjuder oftast bara djurvård eller trädgård (Elinder, 2005). På naturbruksskolorna finns det 
utbildningar och utvecklingsprojekt inom både traditionella och nya yrkesområden. Skolorna 
erbjuder både breda allmänna kunskaper och djupa kunskaper inom olika profilområden som 
är både yrkesförberedande eller ger behörighet till högskolestudier. Elever inom 
naturbruksprogrammet väljer sin egen profil på utbildningen dvs. en inriktning bland skolans 
utbud av valbara kurser, APU-plats (arbetsplatsförlagd utbildning i Sverige eller utomlands) 
och projektarbete. De olika profilområden som eleverna kan välja bland är t.ex. 
golfbaneskötsel, hund, hästhållning, jakt och viltvård, jordbruk, natur och miljö, 
naturguidning, naturvetenskap, skogsbruk, sportfiske, trädgård, turism, vattenbruk, vildmark 
och äventyr. Naturbruksgymnasierna erbjuder utbildningar som möter näringslivets behov. 
Det är en mötesplats för ungdomar, vuxna, forskning, näringsliv samt producenter och 
konsumenter (www.naturbruk.org). 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och försöka skapa en bättre förståelse för 
distansutbildning via lärplattform samt att ta reda på vilka faktorer som är viktiga att tänka på 
när en gemensam lärplattform och webbaserat lärande implementeras. I vår studie kommer vi 
att ge förslag på hur en lärplattform kan användas i distansutbildning.   

1.3.1 Frågeställningar 
1. Hur uppfattar naturbruksgymnasierna möjligheterna med distansutbildning och gemensam 

lärplattform? 
2. Vilka fördelar respektive nackdelar finns vid distansutbildning för organisation, lärare och 

student? 
3. Hur kan en distanskurs inom naturbruksgymnasiet utformas? 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer endast att genomföras på naturbruksgymnasier och inga andra skolor 
kommer att undersökas. Undersökningens fokus kommer att ligga på distansutbildning och 
lärplattformar, andra undervisningsformer ingår inte i denna studie. Studien kommer att 
genomföras bland personer med administrativ befattning och genomförs inte bland elever 
eller lärare. I första hand behandlar studien distansutbildning för vuxna.  

1.5 Centrala begrepp 
Vår studie handlar om distansutbildning och lärplattformar. Inom denna utbildningsform 
förekommer många olika begrepp och definitioner vilket gör att vi nedan vill ge er läsare en 
inblick i åtminstone några av alla de begrepp som förekommer.  

1.5.1 Distansutbildning  
Högskoleverket definierar distansutbildning som "distributionsform för kurs med i särskilda 
former utvecklade kontakter mellan lärare och studerande och med i normalfallet ett fåtal 
gemensamma undervisningstillfällen" (Högskoleverket). Sveriges förenade studentkårer 
(SFS) utförde år 2001 en undersökning bland Sveriges högskolor om deras uppfattning om 
distansutbildning. Det visade sig att många har olika definitioner av begreppet, det som 
klassas som en "helgkurs" är distansutbildning för någon annan. Många högskolor tycker att 
utbildningen måste vara IT-stödd. SFS definierar distansutbildningar som "alla former av 
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utbildningar där studenten inte behöver närvara fysiskt på lektioner och liknande". De 
behöver varken baseras på IKT eller anordnas av högskolor (SFS, 2001/2002). 

På Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) talar man inte om distansutbildning utan om 
”flexibelt lärande”; "en utbildningsform där stor hänsyn tas till den enskilda eleven och hans 
eller hennes egna önskemål och förutsättningar". Man framhäver möjligheten att välja tid, 
plats, tempo och form för studierna (CFL). 

Distansutbildning enligt vår mening är när utbildning sker via dator och där de studerande har 
ett fåtal eller inga gemensamma föreläsningar eller träffar.  

1.5.2 Lärplattform 
Det finns många olika benämningar på plattformar för webbaserat lärande. Lärplattform eller 
LMS, ”Learning Management System”, definieras här som ett webbaserat system för att 
stödja utbildning på distans. Exempel på synonymer är VLE ”Virtual Learning Environment” 
och utbildningsplattform (Paulsen, 2003). 

1.5.3 Webbaserat lärande 
Det finns många olika synonymer för lärande med hjälp av teknik. Några exempel är 
e-learning, distribuerat lärande, nätbaserat lärande, lärande via IKT och flexibelt lärande. Med 
IKT menas att någon form av informations- och kommunikationsteknik (IKT) används för 
kommunikation mellan människor, för att göra information tillgänglig eller för 
datorbearbetningar av olika slag (Fåhraeus & Jonsson, 2002). Några andra benämningar är 
distansutbildning, computer-assisted learning (datorstött lärande) och online learning. Saker 
de har gemensamt är enligt Ally (2004) att studenten befinner sig på avstånd från läraren och 
studenten använder någon sorts teknik (oftast en dator) för att komma åt 
undervisningsmaterialet. Vidare har de gemensamt att studenten använder teknik för att 
interagera med lärare och andra studenter samt att någon sorts support finns till studenten 
(Ally, 2004). I denna rapport kommer vi i huvudsak att använda webbaserat lärande utifrån 
Allys innebörd, men andra av ovanstående synonymer förekommer.  
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1.6 Disposition 
Här följer en kort sammanfattning av vad varje kapitel i denna uppsats behandlar. 

Kapitel 1: I inledningskapitlet ges en bakgrund till studien samt varför det valda 
problemområdet är intressant. Vi redogör också för syftet och de frågeställningar som är 
utgångspunkt i denna studie. Vidare innehåller kapitlet avgränsningar, definition av centrala 
begrepp och disposition av uppsatsen. Sist i kapitlet presenteras naturbruksgymnasium.  

Kapitel 2: I kapitel två presenteras de teorier och modeller som vi funnit relevanta för denna 
studie. Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick på distansutbildning. Vidare berörs 
organisationens ansvar och uppgifter, distansutbildning ur olika perspektiv, pedagogik och 
sist lärplattformar.   

Kapitel 3: I metodkapitlet redovisas de synsätt och de metodologiska utgångspunkter som 
varit till grund för studien samt studiens upplägg och design. Därefter redovisas hur urvalet 
skett, insamlandet av data och databearbetning. Till sist har vi tagit upp litteratursökning, 
metodkritik och validitet.     

Kapitel 4: Kapitel fyra utgörs av resultatredovisning där det viktigaste från datainsamlingen 
presenteras. Denna resultatredovisning utgör grunden för den efterföljande analysen. 

Kapitel 5: I kapitlet följer en diskussion kring resultatet av undersökningen i relation till de 
teorier som presenteras i kapitel två. Det görs en reflektion över det funna resultatet i studien 
och vilka konsekvenser det kan få.  

Kapitel 6: Slutligen i kapitel sex ges förslag till naturbruksgymnasierna kring hur en 
lärplattform kan användas i distansutbildning och förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I kapitel två presenteras de teorier som vi funnit intressanta för studien och som vi tror kan 
skapa en bättre förståelse. Kapitlet berör distansutbildning ur olika synvinklar samt 
lärplattformar och kommer att ligga till grund för vår analys och resultatredovisning.  

2.1 IKT-stödd distansutbildning 
Utvecklingen av distansutbildningen har skett i flera steg. Distansutbildningarna skedde från 
början via brevkurser, därefter genom användning av radio, TV och datorer som hjälpmedel. 
Tonvikten lades då på tvåvägskommunikation där den studerande använder elektroniska 
brevsystem, databaser m.m. (Dafgård, 2001). Dagens distansutbildning utmärks enligt 
Fåhraeus & Jonsson (2002) och Dafgård (2001) av att någon form av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) används för kommunikation mellan människor, för att göra 
information tillgänglig eller för datorbearbetningar av olika slag. Kommunikation, en- eller 
tvåvägs, mellan studenter och lärare är nödvändig för att man skall kunna tala om 
distansundervisning eller distansutbildning.  

Nästa steg i utvecklingen av distansutbildning är redan på gång och innebär att lärare och 
studerande kommer i kontakt med institutionen via en portal. När Internet i större utsträckning 
kan utnyttjas till bild- och ljudöverföring kommer nästa utvecklingssteg inom 
distansutbildningen (Dafgård, 2001). Effektiv IKT-stödd distansutbildning handlar inte enbart 
om tekniken i sig. I Distanskommitténs (DUKOM, 1998) slutrapport ”Flexibel utbildning på 
distans” har nio problemområden identifierats då det gäller utvecklingen mot en ökad 
distansutbildning med hjälp av IKT. De olika problemområdena är förutom tekniken 
resurstilldelning, den tekniska användarkompetensen, distanspedagogiken, 
distanspedagogerna och läromedlen, samt resurser i form av handledning, 
utbildningsadministration och studievägledning (DUKOM, 1998). 

2.2 Organisationens roll 
Rutiner och resurstilldelning måste ses över när nya sätt att planera och genomföra 
utbildningar börjar användas. En formulerad strategi måste finnas och organisationens 
engagemang och prioritering av internetbaserad utbildning är viktig för att den nya 
utbildningen ska få god kvalité. Det skall finnas resurser för att utveckla, genomföra och 
underhålla internetbaserad utbildning och särskilda medel ska finnas för kursutveckling och 
kursuppdatering. Lärosätena bör noggrant försöka identifiera de behov som finns då det är 
kostsamt att utveckla och driva internetbaserad utbildning. Det är därför viktigt att 
organisationen ser över det befintliga kursutbudet och överväger vilka kurser som kan vara 
lämpliga för distansutbildning (Myringer & Wigforss, 2002). Enligt Bååth (1996) går det 
dock att bedriva distansutbildning av hög kvalitet till lägre kostnader än traditionell 
närundervisning, åtminstone om antalet deltagare i en och samma kurs är relativt stort.   

Weller (2002) menar att det är viktigt att organisationen utnyttjar det den har och att den är 
beredd att investera. De första distanskurserna kommer att kosta tid och pengar. Man kan 
erbjuda blandade kurser (så kallad blended learning) om studenterna kan tänkas känna sig 
lockade av exempelvis utbildningsplatsen eller framstående föreläsare. Nätet är inte bara ett 
sätt att nå fler. Webbaserat lärande bör tillföra något som platsbunden undervisning inte kan 
ge! Nischa din skola, uppmanar Weller (2002). Organisationen bör också se vad 
konkurrenterna har att erbjuda. Kan man samarbeta? Behöver en kurs förbättras för att kunna 
hävda sig? Man kanske ska satsa mest på flexibla program – när distansutbudet ökar kommer 
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studenterna att efterfråga möjligheten att kombinera studier på olika platser och färre kommer 
att läsa ett helt program på en plats. När det gäller distanskurser är chansen större att 
studenterna väljer kurser enbart utifrån kursens utformning, och inte som tidigare där faktorer 
som geografiskt läge, nöjesliv och annat påverkade valet (Weller, 2002). 

Både på kursnivå och på skolnivå bör man fastställa en strategi för om man vill ha 
undervisningen webbaserad, campusbunden eller någon kombination och vilka konsekvenser 
det får. Organisationen måste också vara beredd på att förändra kursen med tiden och prova 
nya saker. Internetkulturen förändras hela tiden. Lärosätena bör skynda sig att hävda sin plats 
på nätet med hjälp av sina erfarenheter, innan privata utbildningsföretag kommer ifatt 
(Weller, 2002).  

2.2.1 Tekniska krav 
Helt nya krav ställs på organisationens service till kursdeltagarna i teknologiskt avseende 
eftersom utbildningsformen bedrivs med modern informationsteknologi. Det är därför viktigt 
att den tekniska infrastrukturen, t.ex. datanät, servertillgänglighet och webbplattformar är 
kvalitetsmässigt god och hållbar inom organisationen. En ej fungerande teknisk infrastruktur 
ger upphov till irritation hos såväl kursutgivare, lärare och studenter och bäddar för en 
misslyckad lärsituation. Bra programvaror som t.ex. lärplattformar och redigeringsprogram 
med tydliga ramavtal och upphandlingsregler är ett måste för att organisationen skall kunna 
ge bra service (Myringer & Wigforss, 2002).  

2.2.2 Kvalitetskriterier för distansutbildning 
På uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet (2003) har ett antal kvalitetskriterier 
för IT-stödd distansutbildning sammanställts. Målet är att kunna bedöma och utveckla 
kvaliteten i de processer och system som finns vid ett lärosäte för att bedriva IT-stödd 
distansutbildning. Många kriterier är inriktade på högskolenivå och just Nätuniversitetet, men 
de flesta kan appliceras även på andra utbildningsnivåer. Utbildningen måste till att börja med 
vara förankrad på alla ledningsnivåer och integrerad i organisationen och verksamhets-
planering och dessutom få tillräckliga resurser. Utbildning i den teknik som används måste 
finnas för studenterna och allt måste fungera även för funktionshindrade. Support ska vara 
tillgängligt för studenter och personal både dag- och kvällstid. Distansstuderande måste kunna 
få tillgång till likvärdiga resurser, stöd från bibliotek och utbildning i informationskompetens 
måste finnas (Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, 2003). 

Studenter måste få information om rättigheter och skyldigheter samt vilka kontaktpersoner 
som finns. Studievägledare måste känna till villkoren för distansstudier och det måste gå att få 
tillgång till relevant och jämförbar utbildningsinformation. Bra och fungerande former för 
studentinflytande måste finnas. Studenterna bör ges möjlighet att vara delaktiga i utvärdering 
och utformning av kurser. En fråga som organisationen kan ställa sig är om det erbjuds goda 
lärmiljöer? Det ska finnas en studiehandledning, eventuella sammankomster och tillräckliga 
resurser för lärartid. Andra frågor som organisationen måste ta ställning till är om kurserna 
utgår från studenternas förutsättningar och behov samt om examinationen fungerar som en del 
i inlärningsprocessen (Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, 2003). 

Några kriterier utgår från politiska beslut kring högskolor och universitet. Bakgrunden är idén 
om att, för att skapa ett kunskapssamhälle måste alla få möjlighet till utbildning (Myndigheten 
för Sveriges nätuniversitet, 2003): 

• Har utbildningen bidragit till tillgänglighet och breddad rekrytering? 

• Erbjuder utbildningen möjligheter till breddning och fördjupning? 
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För att en distansutbildning ska lyckas anser även Myringer & Wigforss (2002) att det krävs 
god administrativ support från organisationens sida. Det innebär att skolans ordinarie 
serviceenheter som t.ex. studerandeinformation, vägledning, antagnings- och 
utvärderingsenheter måste fungera även för studenter som läser på internetbaserade 
utbildningar. Informationen till studenter måste vara så utförlig att de utifrån den kan bedöma 
sina möjligheter att genomföra utbildningen. För organisationen innebär det oftast en ganska 
omfattande personalutbildning, att utbilda läraren pedagogiskt och didaktiskt och ge stöd för 
IKT-användning i lärandet. Flera universitet i Sverige t.ex. Uppsala, Växjö ger utbildningar 
för blivande distanslärare i samma utbildningsform (Myringer & Wigforss, 2002). 

2.2.3 Att motivera webbaserat lärande 
Myringer & Wigforss (2002) menar att för att få en lyckad kursutveckling och uthållighet är 
det ett villkor att både lärare och administration engageras med en långsiktig utgångspunkt. 
En kombination mellan lärarnas engagemang och organisationens ansvar är en förutsättning. 
Resurser för kursutveckling kan fördelas centralt inom lärosäten men även ingå som en del i 
skolans normala kursuppdatering. Ett varaktigt samarbete mellan lärosäten kan skapa kontakt 
mellan lärare från olika skolor och ge förutsättningar för ett bättre genomförande. Genom 
samverkan kan studenterna få sin utbildning på den skola de valt att gå på även om kursen 
kommer från en annan skola. Följden blir att man slipper ställa in vissa utbildningsprogram 
och kurser på grund av för få studenter (Myringer & Wigforss, 2002). 

Weller (2002) menar att den webbaserade kursen bör vara till fördel för både studenten, 
läraren och organisationen. Anledningar till att ge distanskurser kan vara enskilda utbildares 
entusiasm, ett komplement till traditionell undervisning, att ämnet passar bra (t.ex. kurser om 
webbutveckling), universitetets image och att lärarens ”kontakttid” minskar. Datorbaserad 
undervisning ger också möjlighet att simulera verkligheten, t.ex. så att abstrakta begrepp görs 
mer begripliga eller så att farliga situationer kan övas och studeras (Weller, 2002). 

För att komma igång med utvecklingen av distansutbildning bör man låta entusiasterna börja 
och ge stöd till dem, istället för att ge order uppifrån. Organisationen bör skapa en strategi för 
att utbilda och intressera de anställda för tekniken. Det kan även vara bra att börja med de 
kurser som det finns en bra anledning att webbanpassa (Weller, 2002). 

2.2.4 Utvärdering 
Om resurserna är begränsade blir det snart aktuellt att organisationen tar ställning till om man 
valt rätt kurser för distansutbildning och i vilken utsträckning fler kurser enbart skall erbjudas 
via distans. Både lärarens arbetsinsatser och elevernas uppfattningar bör utvärderas för att 
kunna ge svar på om valet varit rätt. Organisationen bör utarbeta ett specifikt 
utvärderingsverktyg som berör den nya utbildningsformen, kursutbud och kursutveckling. En 
kontinuerlig behovsanalys bör också utföras, liksom externa utvärderingar av studenternas 
kursresultat (Myringer & Wigforss, 2002). 

2.3 Förutsättningar för framgångsrika distansstudier 
Det finns enligt Weller (2001) flera viktiga faktorer som påverkar om en distansutbildning ska 
bli framgångsrik. Innan kursen utvecklas måste målgruppen bestämmas. Är det 
heltidsarbetande eller studenter? Hur stort datorkunnande och studievana finns? Ämnet och 
tillgången till teknisk support är andra faktorer som bör påverka utformningen av kursen. Det 
behövs kanske ingen avancerad teknologi, utan betoning kan ligga på diskussion och eget 
utforskande (Weller, 2001).  
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Det är viktigt att organisationen gör en behovsanalys för att kartlägga vilka behov som 
utbildningen bör tillgodose. Underlaget i behovsanalysen ska precisera och fastställa målen 
för utbildningen samt genomförandet av utbildningen (Forsberg, Hede, Lundmark & 
Söderström, 1991).  

Bååth (1996) menar att distansutbildning inte bara innebär studier på distans, utan även 
distansundervisning dvs. inlärningshjälpen till de studerande. Undervisningen sker som regel 
på två sätt, dels genom ett undervisningsmaterial, t.ex. studiehandbok, och dels genom 
kontakter på distans mellan kursdeltagaren och en distanslärare eller distanshandledare.  

Tidigare har utbildningsinsatser utgått från att de studerande varit relativt homogen grupp 
beträffande utbildningsbakgrund, nivå på förkunskaper och de studerandes sätt att arbeta i 
studierna. Med distansstudier öppnas möjligheterna för bredare målgrupper vilket medför att 
sådana antaganden inte längre kan göras. Flexibla studier kräver därför goda läromedel och 
välutvecklat tekniskt stöd (DUKOM, 1998). 

2.3.1 För- och nackdelar med IKT-stödd distansutbildning 
Distansutbildning med IKT har både för och nackdelar beroende på vem som tillfrågas. Ofta 
har kursledningen, lärarna och distansstuderande olika uppfattningar. Fåhraeus & Jonsson 
(2002) menar att distansundervisning kan ses som ett sätt att erbjuda fler möjligheter för den 
distansstuderande att studera på egna villkor. Enligt tidigare forskning är fördelarna med IKT-
stödd distansutbildning att ny teknik möjliggör användande av ljud, bild, animation etc., det 
går lätt och snabbt att uppdatera information samt att informationen och kursmaterialet finns 
tillgängligt när som helst. Andra fördelar som lyfts fram är möjligheten att utbyta erfarenheter 
över nätet och att det genom utbildningsportalen kan ges snabba svar på eventuella frågor. 
Förhållandet mellan lärare och elev förändras med eleven i centrum. Lärandet blir flexibelt 
och den studerande kan lära i egen takt var och när som helst (Bergmark, 2001). Även 
Dafgård (2001) menar att distansutbildning kan erbjuda tre viktiga fördelar nämligen att den 
är oberoende i tid, oberoende i rum och ge massutbildning. Enligt Bender (2003) är en fördel 
med webbaserat lärande att man får tillgång till ny sorts kunskap, som t.ex. uppdaterad 
väderinformation och simuleringar. Mönkkönen (1996) menar att med hjälp av IKT-stöd kan 
man skapa datorsimuleringar av mer eller mindre verkliga situation där studenten kan prova 
fram sina kunskaper. På så sätt kan komplexiteten anpassas efter studentens kunskaper, och 
farliga situationer kan övas. 

Enligt Weller (2002) finns det flera nackdelar med gruppforum eller diskussionsforum t.ex. 
dominanta deltagare, deltagare som aldrig bidrar till diskussionen och att gruppen kan komma 
på sidospår. Dessutom måste läraren arbeta med att upprätthålla en vänlig och uppmuntrande 
miljö och skapa engagerande uppgifter som kan konkurrera med annat än studier. Avsaknad 
av fysisk kontakt kan ge upphov till främlingskänsla vilket kan leda till en låg aktivitet i 
diskussionsforum. Risken för tekniska problem och informationsöverflöd är andra nackdelar. 
Mer självdisciplin krävs därför av den studerade (Bergmark, 2001).  

På distans blir en del utbildningsformer omöjliga eller fungerar mindre bra, som t.ex. att träna 
muntlig förmåga och att utföra laborationer ihop. Diskussioner blir inte lika levande som i 
verkliga livet, och vissa praktiska färdigheter går förstås inte att utöva Bååth (1996). 

2.4 Pedagogiska strategier och angreppssätt 
Det är viktigt att tänka igenom vilken eller vilka pedagogiska metoder kursen ska använda sig 
av vid utformning av distanskurser. Många av de angreppssätt som passar bra på webben ger 
läraren en mindre central roll. Förmågan att skapa bra lärsituationer och att guida studenten 
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igenom processen blir viktigare. Exempel på passande pedagogiska angreppssätt är enligt 
Weller (2002) kollaborativt lärande, problembaserat lärande, situerat lärande, resursbaserat 
lärande, konstruktivism och narrativt lärande. Olika pedagogik kräver olika mycket tid av 
läraren, vilket gör att kurser med många studenter sätter begränsningar på valfriheten (Weller, 
2002). 

Ally (2004) påpekar att flera studier har visat att det är undervisningsstrategin som ger 
förbättrade resultat, inte vilken teknik som används. Det viktiga är att ha studenter och lärande 
i fokus under utvecklingen och att utgå från lämpliga pedagogiska teorier. Ally (2004) 
sammanfattar vilka inverkningar några olika teorier får på utbildningsdesign. Från 
behaviorismen kan man t.ex. hämta idéer som att studenter bör kunna hålla reda på sina 
resultat, kontrollera hur de framskrider och få feedback. Kognitiv psykologi ger upphov till 
riktlinjer som att undvika för mycket information, att tänka på hur man designar 
användargränssnitt, att relatera ny information till gamla erfarenheter och att ge möjlighet att 
applicera kunskapen i verkliga livet. Man bör också ta hänsyn till individuella skillnader i 
lärstil, och se till att studenterna är motiverade. Slutligen tar Ally (2004) upp 
konstruktivismen, som väcker tankar som att lärande måste vara en aktiv process där 
studenterna konstruerar sin egen kunskap och där samarbete med andra är centralt. 
Studenterna måste få tid att reflektera över sitt lärande för att kunna nå högre nivåer av 
tänkande (Ally, 2004). 

Bender (2003) ger förslag på undervisningsmetoder som passar i distansutbildning, t.ex. 
rollspel och debatter i diskussionsforum eller chatt. Även gästföreläsare kan bjudas in i 
chatten, och visa webbsidor i sina föreläsningar. Lärare kan ha bestämda mottagningstider i 
chatten, istället för på sitt arbetsrum. Studenterna kan samla sina alster i virtuella portföljer, 
där andra har möjlighet att se och kommentera dem. På liknande sätt kan studenterna föra 
studiedagbok (Bender, 2003).  

Det finns pedagogiska fördelar med att blanda fysiska träffar och IKT-baserad undervisning, 
sk. ”blended learning” (även ”mixed learning”, ”hybrid class”). Bland annat kan förberedande 
material lämnas ut via lärplattformen innan föreläsning. Dessutom kan en givande 
klassrumsdiskussion fortsätta på nätet (Bender, 2003). Enligt Persson (2004) används sällan 
distansutbildning i renodlad form, utan man skapar ofta en syntes mellan närutbildning och 
distansträffar. Ofta används begreppet flexibelt lärande för samma sak. Idag är ”den stora 
utmaningen … att hitta rätt mix (blend) för respektive utbildning”. Knight (2004) menar att 
blended learning numera hänvisar till en blandning av olika former, mediatyper och 
upplevelser, t.ex. mellan studier i egen takt och lärarledd undervisning. 

2.4.1 Distansutbildning ur lärarens perspektiv 
Enligt Wännman Toresson & Östlund (2002) har lärarrollen förändrats inom såväl 
närundervisning som distansundervisning. Lärarens roll går ut på att handleda och guida 
studenterna till kunskap. Även Sahlin (2002) menar att läraren måste handleda mer och 
föreläsa mindre. Myringer & Wigforss (2002) anser att distansutbildning har förändrat 
lärarrollen på ett mer dramatiskt sätt. Läraren förmedlar inte längre kunskapen ensam 
tillsammans med kurslitteraturen utan kunskapen ska via distansutbildningen kommuniceras 
på ett annorlunda sätt. Distanskurser bör därför utvecklas tillsammans med andra som har den 
särskilda kompetens som krävs menar Myringer & Wigforss (2002). Wännman Toresson & 
Östlund (2002) menar att lärarens huvudsakliga uppgift, att underlätta studentens kunskaps-
inhämtande, är densamma på distans och i campusundervisning. Det gäller att visa på olika 
vägar i lärandet och att låta studenten själva upptäcka och ta del av information. En skillnad 
inom distansutbildning är att tekniken möjliggör en ökad interaktion mellan lärare och 
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studenter och att handledning därför får en ökad betydelse. Lärarens uppgift blir att stimulera 
lärandet genom att fokusera både på organisation och lärandemiljön samt undervisningens 
innehåll (Wännman Toresson & Östlund, 2002).  

Förutom att planera och organisera blir lärarens uppdrag att behärska tekniken, att handleda 
och stödja studenten samt att vara tillgänglig (Wännman Toresson & Östlund, 2002). 
Undervisningen sker med hjälp av skrivspråket vilket gör menar Wännman Toresson & 
Östlund (2002) att lärarens förmåga att uttrycka sig i skrift blir helt avgörande för hur 
studenterna kan motiveras på distans. Vid distanskurser finns mindre utrymme för 
improvisation, påpekar Wännman Toresson & Östlund (2002) och det krävs mer av läraren 
för att motivera studenterna. Porter (1997) konstaterar att det i distansutbildning ofta ingår 
någon form av videoföreläsning eller talinspelning. Det ställer också krav på att läraren 
behöver veta hur en bra inspelning görs samt ha en viss skådespelartalang.  

Att arbeta med distansundervisning kan för lärarna innebära större arbetsbörda och 
informationsöverflöd. Nya sätt att kommunicera med studenterna kan vara stressande för 
lärarna, t.ex. genom att jobbiga diskussioner blir utdragna över tiden, eller på grund av att 
studenterna tycker att det är lättare att leverera klagomål via e-post än ansikte mot ansikte 
(Weller, 2002). Bååth (1996) anser att dialogen mellan studerande och lärare är den mest 
kritiska fasen i en distanskurs. Om läraren är oengagerad, okänslig, okunnig om vad som 
krävs vid distansundervisning, eller inte trivs med att kommunicera på distans är det mycket 
lätt att tappa kursdeltagare. Bristfälligt distansmaterial kan en god distanslärare kompensera, 
men en skada som distansläraren vållar kan inte ens det mest fulländade kursmaterial väga 
upp (Bååth, 1996). Att försöka hålla sig uppdaterad kring alla nya tekniska möjligheter som 
ständigt dyker upp kan också vara stressande för många lärare menar Weller (2002).  

Några av lärarens pedagogiska uppgifter i diskussionsforum är att stimulera deltagare till 
aktivitet, dämpa alltför aktiva deltagare, att stödja deltagare som har svårigheter (eller få andra 
att hjälpa dem), skapa struktur i diskussionerna genom att initiera ämnen, bidra med egna 
synpunkter och att se till att ämnet blir allsidigt belyst (Bååth, 1996). Målet med 
diskussionerna i plattformen är att studenterna ska känna sig motiverade att logga in bara för 
att se vad de andra sagt. Läraren måste då etablera rätt klimat i diskussionerna, ”the right 
tone” (Bender, 2003: 53), vilket kan åstadkommas genom att föregå med gott exempel. 
Studenterna tenderar att härma lärarens sätt att interagera, t.ex. om svaren är korta, eller om de 
kommer ofta. Det är också viktigare än vanligt att läraren hjälper studenten plocka ut det 
viktigaste i informationsmängden, eftersom den i princip är obegränsad i webbaserat lärande 
(Bender, 2003). Weller (2002) menar att det är viktigt att läraren är synlig i forumet.  

Förändringar i den sociala delen av arbetet kan vara negativa. Få människor vill arbeta helt på 
distans och förlora möjligheten att träffa på folk i korridoren och fikarummet. Det kan också 
vara svårt att avgränsa arbetstid och fritid vid distansarbete (Weller, 2002).  

2.4.2 Distansutbildning ur studentens perspektiv 
Det kan finnas flera olika skäl för att en studerande väljer distansstudier. Dafgård (2001) har 
identifierat åtta huvudsakliga skäl. Det kan bero på geografiska orsaker, minskade 
reskostnader, minskad frånvaro från hemmet och chans att själv bestämma tid för studierna. 
De övriga skälen är allmän tidsbrist, kompetenskrav, funktionshinder och nyfikenhet. Bååth 
(1996) anser också att skälet till att en studerande väljer distansstudier är att de kanske bor för 
långt bort från någon skola som kan erbjuda de kurser som den studerande vill gå eller för att 
de inte kan vara borta från sin familj. De studerande kan kombinera utbildning med sitt arbete 
och kan i stor utsträckning själv välja tid och plats för sina studier och själv ta kontroll över 
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yttre förhållanden. Det är oftast de praktiska fördelarna som lockar de studerande och som 
distansstuderande har man en helt annan frihet är vid bundna kurser på skola (Bååth, 1996).  

Att studera på distans är oftast svårare än att gå en campuskurs (Dafgård, 2002). Arbetssättet 
kan för många studerande kännas ovant om distansutbildning är en ny upplevelse för de 
studerande (Bergmark, 2001). Studenterna blir ofta irriterade i den nya lärmiljön och det är 
oftast tre källor som ger upphov till problem. Det första är tekniska problem, det andra är 
minimal och dålig tidsplanering samt återkoppling från läraren och det sista är tvetydig eller 
mångtydig information (Myringer & Wigforss, 2002). Både Bergmark (2001) och Dafgård 
(2002) anser att de studerande får ta ett större ansvar personligt, för sitt och gruppens lärande, 
klara sig mer på egen hand och att det ställs högre krav på ett aktivt deltagande. Tillgång till 
för mycket information på lärplattformen kan ibland bli en nackdel för de studerande. Det kan 
vara svårt att skilja på viktig och mindre viktig information (Bergmark, 2001).  

2.4.3 Pedagogiska fördelar för studenten 
Det finns vissa pedagogiska fördelar för den studerande vid distansstudier. I en väl utformad 
distansutbildning finns mycket av undervisningen i själva studiematerialet, ofta i den s.k. 
studiehandledningen (Bååth, 1996). Bender (2003) menar att en fördel med flexibelt lärande 
är den ständiga tillgången till materialet och kurskamraterna, man kan välja att logga in när 
man är som ”piggast”.  Den studerande kan i lugn och ro tränga in i ett ämnesområde och kan 
få en hög grad av inre kontroll över sina studier vilket medför att distansstudier för vissa 
studerande framstår som det självklara alternativet (Bååth, 1996). I webbmiljön blir det också 
möjligt med icke-linjär inlärning, dvs. att studenten kan välja att fördjupa sig i ett intressant 
ämne i egen vald ordning, istället för att följa den kronologiska. Exempelvis kan man följa ett 
visst ämne i en trådad diskussion, eller hoppa mellan hyperlänkar (Bender, 2003). Studerande 
inom distansstudier lär sig bäst och löper minst risk att bli ”dropouts” om de har möjlighet att 
verkligen förstå innehållet eller göra upptäckter/återupptäckter inom kunskapsområdet på 
egen hand. Innehållet måste motsvara deras behov, deras tidigare erfarenheter och deras 
förkunskaper och ge möjlighet till att tillämpa kunskaper och färdigheter i praktiken (Bååth, 
1996). Bender (2003) menar dock att en förutsättning för att studenten ska kunna koncentrera 
sig på innehållet i lärplattformen är att teknologin blir ”osynlig”. Bara när man är tillräckligt 
erfaren av mediet kan fokus hamna på exempelvis utmaningen i att föra en bra diskussion, 
istället för att fokusera på hur tekniken ska användas (Bender, 2003). 

På distans får de studerande enligt Dafgård (2002) dock inte enbart ämneskunskaper, utan 
även större möjligheter att anpassa sina studier efter sin egen lärstil, sina egna intressen och 
kunskaper. Andra fördelar med att studera på distans är att de studerande ofta får datorvana 
och mer erfarenhet av att arbeta självständigt och aktivt (Dafgård, 2002). Om de känner sig 
trygga i studiesituationen, får uppleva tillfredsställelse, framgång, mänsklig kontakt och 
förståelse är förutsättningarna goda för framgångsrika studenter (Bååth, 1996). 

2.4.4 Lärstilar 
Många anser att en av fördelarna med flexibelt lärande är att det går att utforma utbildningen 
så att deltagarna har flera möjliga sätt att studera på. På så sätt kan studenterna själv välja den 
lärstil som passar dem bäst (Lärstilsmodeller i teori och praktik, 2004; Boström, 1998). 
Myringer & Wigforrs (2002) menar dock att lärarens egen lärstil påverkar utformningen av en 
utbildning. Vidare menar de att vid distansutbildning är det särskilt viktigt att ta hänsyn till 
olika lärstilar eftersom återkopplingen aldrig sker omedelbart som vid fysiska möten i skolan. 
Det finns olika idéer om vilka lärstilar som existerar. När man utformar en distansutbildning 
bör man exempelvis tänka på att studenten ska kunna välja miljö att studera i. Hemma eller på 
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biblioteket? I sängen eller vid datorn? För att både stödja studenter som drivs av inre eller 
yttre motivation bör det dessutom finnas välstrukturerade uppgifter liksom mer fria. Man bör 
också variera mellan grupparbeten och individuellt arbete (Learning Styles Network). 

Vissa studenters lärstil bygger på ett s.k. holistiskt angreppssätt, dvs. att man löser problem 
genom att se till helheten först. Andra studenter är mer analytiska och fördrar att börja med att 
fördjupa sig i detaljerna. En annan uppdelning av lärstilar som kan urskiljas är mellan 
studenter med språkinriktad problemlösning och de som inriktar sig mer på bilder, känsla, 
förståelse. Ett tredje motsatspar som kan nämnas är konkret praktik och abstraktion, dvs. det 
finns studenter som fördrar att testa direkt och andra som först vill tänka efter (Illeris, 2001; 
Honey & Mumford, 1985) .  

Det bästa kan vara att kunna växla mellan olika lärstilar (Larsson, 2002). Bender (2003) 
menar att en av fördelarna med s.k. blended learning är att olika lärstilar och metoder kan 
användas, så att man kan tillhandahålla en ”buffé” av olika lärmiljöer. Exempelvis kanske de 
som har svårt att tala inför en stor grupp har lättare att formulera sig framför datorn. Olika 
faser i inlärningen passar också bättre på olika ställen, t.ex. upplevelser i skolan, reflektera i 
lugn och ro framför datorn (Bender, 2003). 

Vi anser att idéerna om lärstilar kan vara bra att känna till för den enskilde studenten, så man 
kan välja ut de strategier som passar för tillfället och växla mellan dem. Dessutom är det 
nyttigt att på så sätt reflektera över sitt lärande. Som utbildningsdesigner är det viktigt att 
tänka på att möjliggöra flera olika lärstilar.  

2.4.5 Examination 
Distansutbildning via webben kräver nya examinationsformer. Vanligare i denna miljö är 
grupparbeten och projekt, snarare än enskilda test. Studenter kan bedöma varandras arbeten 
(s.k. ”peer assessment”) eller skapa portfolios/portföljer där allas arbeten samlas (Weller, 
2002). Man kan exempelvis låta grupperna skicka förslag på betygsättning av varandra enligt 
vissa kriterier (Bender, 2003). Bender (2003) poängterar att det är meningslöst med 
memoreringstester eftersom så mycket material finns färdigt att kopiera. Insändningsuppgifter 
bör även enligt Bååth (1996) i så stor utsträckning som möjligt vara utformade på ett sådant 
sätt att det inte går att hitta färdigformulerat svar i kursmaterialet. Man bör försöka nå högre i 
Bloom taxonomi, dvs. sikta mer på tillämpning, analys och syntes (Light & Cox, 2001). Det 
är speciellt viktigt vid design av de automatiserade flervalsfrågor som ofta finns i 
lärplattformar, eftersom de är så enkla att tillverka. Bååth (1996) menar att den viktigaste 
verifikationen för en distansstuderande sker genom arbetet med insändningsuppgifter och 
distanslärarens bedömning av och kommentarer till dessa uppgifter.   

2.5 Lärplattformar 
En lärplattform är ett webbaserat stöd för utbildningar, ett interaktivt program. Den innehåller 
verktyg för att hantera olika kurser och data om studenter (Paulsen, 2003). Vad som kan ingå 
är t.ex. verktyg för samarbete och kommunikation över internet, presentation av lärare och 
studenter, samlad inlämning av uppgifter, uppläggning av kursinformation, examination 
online och diskussion i grupp. För studenter och lärare som inte träffas ansikte mot ansikte 
blir lärplattformen ett klassrum på nätet (Bender, 2003).  

Vanliga lärplattformar bland Sveriges universitet är LUVIT, WebCT, FirstClass, PingPong, 
Blackboard, ClassFronter. Marratech används även som kompletterande teknologi för 
videokonferenser (Schultz & Nergell, 2004). 
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Det finns många olika benämningar på plattformar för nätbaserat lärande. Lärplattform eller 
LMS, ”Learning Management System”, definieras här som ett webbaserat system för att 
stödja utbildning på distans. Exempel på synonymer är VLE, ”Virtual Learning Environment” 
och utbildningsplattform.   

Paulsen (2003) definierar en lärplattform som:  

”...software that automates the administration of training events. The LMS registers users, 
track courses in a catalog, and records data from learners; it also provides reports to 
management. An LMS is typically designed to handle courses by multiple publishers and 
providers. It usually doesn’t include its own authoring capabilities; instead, it focuses on 
managing courses created by a variety of other sources” (Paulsen, 2003). Paulsen (2003) ser 
alltså framförallt lärplattformar som programvara för att hantera olika kurser och data om 
studenter.  

Utöver lärplattformar kan lärosäten även behöva andra tekniska stödsystem. Paulsen (2002) 
nämner följande tre vanliga typer av system: 

• Student Management Systems – system för hantering av studentuppgifter, t.ex. Ladok 

• Accounting Systems – system för studentavgifter (används internationellt) 

• Content Creation Tools – verktyg för att skapa kursinnehåll 

Verktyg för att publicera, underhålla och hålla reda på digitalt innehåll brukar kallas CMS, 
”Content Management System”. Avsikten är att användare utan kunskaper i programmering 
kan publicera material på webbsidor. Ett LCMS, ”Learning Content Management System”, är 
ett CMS för just utbildningsmaterial (Andersson, 2003). 

Typiska verktyg i en lärplattform är (Britain och Liber, 1999; egen översättning): 

Anslagstavla 
Kursöversikt 
Deltagarlista och studenthemsidor 
Uppgifter och test 
Synkrona samarbetsverktyg 
Lagringsplats för multimediaresurser 
Kalender 
Sökverktyg 

E-post 
Konferenser och forum (asynkront) 
Bedömningar och betyg 
Metadata 
Område för filuppladdning 
Bokmärken, länksamling 
Navigeringsstruktur 
 

För att lärplattformen ska utnyttjas som planerat måste den vara en central del i kursen. Om 
den görs till en perifer del kommer studenterna att behandla den som oväsentlig (Weller, 
2002). 

2.5.1 Att tänka på när man väljer lärplattform 
För lärarens och studenternas välbefinnande är valet av lärplattform av stor betydelse. 
(Myringer & Wigforss, 2002). 

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet har genomfört en enkätundersökning bland 32 av 
Sveriges högskolor och universitet riktad till både studenter, handledare och IT-ansvariga. 
Resultatet visar att det förekommer en stor variation av olika plattformar bland lärosätena. 
Författarna rekommenderar att man samarbetar mer för att kunna göra större upphandlingar 
och för att mängden olika system på marknaden ska minska. Det skulle kunna ge besparingar 
i form av pengar och den tid det tar för användarna att sätta sig in i olika system när de 
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studerar eller arbetar på flera lärosäten. En annan fördel, menar författarna, är att man 
kommer att kunna göra större satsningar på utveckling av systemen t.ex. när det gäller 
användaranpassning och integration med andra system (Schultz & Nergell, 2004). 

När det gäller kostnaden visar det sig att supportdelen utgör nästan hälften. Författarna 
uppskattar att det behövs en heltidstjänst för varje lärosäte. Ur användarsvaren framkommer 
att det är viktigt att lägga resurser på introduktion till systemet för både handledare och 
studenter. Det gäller inte bara vilka funktioner som finns utan även hur man ska organisera 
sitt arbete, hur man kommunicerar och dylikt (Schultz & Nergell, 2004). Tillräcklig teknisk 
support för både lärare och elever är något som även Myringer & Wigforss (2002) betonar. 

Lärplattformarna innehåller en mängd olika funktioner, men oftast används bara en begränsad 
del av dem. Många funktioner finns i alla system men en viss uppdelning existerar, vilket gör 
att olika lärplattformar passar bra till olika sorters kurser. Man bör överväga om det är 
kommunikativa funktioner, multimedia-tillämpningar eller kunskapskontroll och 
testfunktioner som är viktigast för kursen. Författarna menar att det ultimata kanske vore om 
lärosätena hade tillgång till fler typer av lärplattformar (Schultz & Nergell, 2004). 

Valet av lärplattform är alltså en komplicerad och avgörande process. Som stöd i valet har 
bland annat Myndigheten för skolutveckling skapat en webbplats där olika leverantörer får 
presentera egna lärplattformar. Företagen har även besvarat frågor om pedagogik, 
funktionalitet, teknik och ekonomi, och det finns möjlighet att testa vissa tjänster 
(Testplatsen). Centrum för Flexibelt Lärande har även utvecklat en ”plattformsguide” 
(Plattformsguiden). Utöver detta presenteras 15 leverantörer av lärplattformar med fördelar 
och nackdelar i en rapport från Nätuniversitetets lärplattformskonferens (2003). 

2.5.2 Kommunikationstyper i en lärplattform 
Det finns olika former av kommunikation att välja mellan när man planerar en webbaserad 
kurs. Inom ramen för IKT-stödd distansutbildning brukar man skilja på två olika typer av 
kommunikationssätt – asynkron kommunikation respektive synkron kommunikation. Vi anser 
att man som kursutformare och lärare bör ha viss kännedom om hur de fungerar. 

Asynkron kommunikation betyder att kommunikationen inte sker samtidigt, vilket gör att den 
är tidsoberoende. E-postmeddelanden och diskussionsforum är exempel på asynkron 
kommunikation. Den omedelbara återkopplingen förloras vid asynkron kommunikation, men 
sådan kommunikation ger istället möjligheter till eftertanke och träning i att uttrycka sig 
skriftligt (Langerth Zetterman, 2001). Severinson Eklundh (1986) har jämfört 
kommunikationsstrukturen i e-post och andra media. Att skicka e-post kan likna vanlig dialog 
ansikte mot ansikte, men undersökningar av hur människor skriver visar att det uppstår 
mindre interaktion, att språket innehåller färre nivåer och att brist på feedback är 
genomgående. Vid användning av e-post krävs det mer av deltagarna för att skapa något, 
jämfört med tal och ickeverbal kommunikation, eftersom man varken kan få eller ge direkt 
feedback. Clark (1998) menar att eftersom det tar lång tid innan man får bekräftelse på det 
man skickar via e-post, finns det en tendens till att skriva långa, exakta formuleringar.  

Synkron kommunikation betyder att kommunikationen sker samtidigt och i båda riktningar. 
Exempel är chatt, videokonferens och telefon. Synkrona medier innebär att undervisningen 
blir mer tidsberoende men samtidigt medför denna typ av kommunikation möjlighet till 
omedelbar återkoppling (Langerth Zetterman, 2001). 

Med asynkron kommunikation förbättras möjligheterna till diskussion och ger mer aktivitet 
och bättre kontakt med lärarna (Bergmark, 2001). Många distansstuderande upplever att den 
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asynkrona kommunikation i diskussionsforum inte lever upp till den diskussion som kan ske i 
ett traditionellt klassrum. Tanken är att deltagarna ska delge sina kunskaper och inte enbart 
läraren, men tidsbristen är en av orsakerna till att aktiviteten blir begränsad. Det kan ta för 
lång tid att få svar eller så blir det bara frågor och svar istället för lärande genom 
erfarenhetsutbyte och diskussion (Bergmark, 2001). Förutsättningen för att IKT-stödd 
distansutbildning ska fungera, menar Bergmark (2001), är därför tillgång till tid. 

Vid planering av webbaserade kurser är det viktigt att tänka på att de inte bör ses som 
massmedium. Istället är det tvåvägskommunikationen som är intressant, menar Weller (2002). 

2.5.3 Att samarbeta via lärplattform 
Det finns mycket att tänka på när man ska organisera samarbete via en lärplattform. Den 
sociala faktorn är väldigt viktig för studentens studieframgång i en lärplattform, menar Bender 
(2003). Om studenten känner sig utanför gemenskapen är det troligt att hon misslyckas. I 
själva lärandet ingår det att tillhöra en praktikgemenskap ”community of  practice” (Wenger, 
1998). Bender (2003) talar om ”a feeeling of place”, dvs. en känsla av att lärplattformen är en 
plats där man kan göra saker och träffa människor.  

Salmon (2000) har utvecklat en femstegsmodell över den process som studenter går igenom 
när de börjar använda datorbaserade kommunikationsverktyg. Personer som är vana vid 
sådana verktyg kommer att dröja lite vid steg 1 och 2, men rör sig sedan snabbt uppåt. 

1. Access (åtkomst) and motivation: För att studenten ska få tillgång till verktyget måste hon 
först få tekniken att fungera – kunna logga in och lära sig hur man använder gränssnittet. 
Under denna tid är motivation viktigt för att studenten ska ta de första stegen. 

2. Online socialization: Studenterna känner sig för i mediet, lär känna varandra som grupp 
och presenterar till slut sig själva.  

3. Information exchange (informationsutbyte): Studenterna upptäcker hur mycket 
information som går att få ut ur diskussioner, men också att det kan bli svårt att 
överblicka.  

4. Knowledge construction (kunskapskonstruktion): I detta skede börjar lärande uppstå, när 
studenterna debatterar, förhandlar och löser problem. Läraren, ”e-moderatorn”, bör 
uppmuntra processen genom att t.ex. relatera uttalanden till kursens teori, stödja 
samarbeten, summera och ge nya perspektiv. 

5. Development (utveckling): I det sista stadiet kan studenterna själva ta ansvar för sitt 
lärande och behöver inte så mycket support. De börjar ifrågasätta systemet, en del vill ha 
privata forum, en del börjar själva agera moderatorer och de börjar reflektera över sitt eget 
lärande. 

Ur lärarens perspektiv är det i början av utbildningen mycket viktigt att tänka på begrepp som 
entusiasm, trygghet, bekräftelse, igenkännande, menar Bender (2003). För detta krävs en 
isbrytare, t.ex. att låta studenterna berätta om sig själva. Därefter kan studenterna känna att de 
litar på studiemiljön och att det är spännande att agera. Det är också bra att läraren tydligt 
beskriver hur diskussionerna bör fungera, hur ofta studenterna förväntas delta och på vilket 
sätt diskussionerna ingår i examinationen. Det är t.ex. lämpligt att definiera vilka 
artighetsregler som ska gälla i forumen (Bender, 2003). 

Vi tror att i en virtuell lärmiljö är det viktigt att ta hänsyn till och planera för gruppdynamik 
liksom i klassrumundervisning. Människor motiveras ofta av att kunna interagera med andra.  
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3 Metod 
I kommande kapitel presenteras den metod som valts för denna studie samt en beskrivning av 
studiens uppläggning och design. Därefter ges en redogörelse för hur urval, datainsamling 
databearbetning och analys av det insamlade materialet genomförts. Slutligen har vi valt att 
lyfta fram den metodkritik som finns mot den valda metoden.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter  
Val av kvalitativ eller kvantitativ metod måste relateras till forskningsproblemet och de 
forskningsobjekt som skall studeras. Kvalitativa metoder utgår från undersökningspersonens 
perspektiv medan kvantitativa metoder utgår från forskarens idéer. För att nå en djupare 
förståelse eller för att försöka urskilja underliggande mönster används kvalitativa metoder 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Det grundläggande syftet med en kvalitativ metod är enligt 
Patel & Davidson (1994) att uppnå en djupare kunskap. En kvantitativ metod används 
däremot menar Bryman (1997) när man strävar efter att göra kvantifieringar av en stor mängd 
data. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) kan det ibland vara lämpligt med en rent kvalitativ 
metod, ibland en kvantitativ metod och ibland med en kombination av båda.  

En kvalitativ analys brukar förknippas med induktion dvs. att härleda från samtliga 
undersökta fenomen till en allmän regel, men Starrin (1994) menar att det inom kvalitativ 
analys oftast handlar om abduktion, dvs. ”en ständig och mycket snabb växelverkan mellan 
observation och idéer och mellan delar och den framväxande helheten”. Kvantitativ analys 
förknippas med deduktion, dvs. att gå från allmänna principer till enskilda företeelser (Starrin, 
1994). Alvesson & Sköldberg (1994) menar att induktion utgår från empiri medan 
deduktionen utgår från teori och abduktion utgår från empiriska fakta men avvisar inte 
teoretiska föreställningar. 

Vi har utifrån studiens syfte valt att använda en i huvudsak kvalitativ metod då vi vill beskriva 
och skapa en bättre förståelse. Alvesson & Sköldberg (1994) menar dock att även om en 
studie i huvudsak är kvalitativ kan det ibland vara klokt med en viss kvantifiering, vilket kan 
få ett visst värde som bakgrundsmaterial för den kvalitativa forskningen. Då vi kommer att ge 
förslag på hur en distanskurs kan se ut men också undersöka hur undersökningspersonerna 
uppfattar distansutbildning innebär det att studien ansats är både normativ och deskriptiv 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). 

3.1.1 Val av vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Eftersom studien syftar till att skapa möjligheter till förståelse och påverkan finns flera olika 
kvalitativa ansatser att välja bland. Det är t.ex. möjligt att välja fenomenografi, hermeneutik 
eller fenomenologi (Starrin & Svensson, 1994). Ett annat alternativ är fallstudier (Merriam, 
1994). Eftersom vi är intresserade av undersökningspersonernas uppfattningar om möjligheter 
till distansutbildning och att använda lärplattform har vi valt ett fenomenografiskt perspektiv. 

3.1.2 Fenomenografi 
Fenomenografi utvecklades vid Göteborgs universitet under 1970-talet av Ference Marton. 
Målet i fenomenografin är att beskriva hur fenomen i världen uppfattas av människor. 
Världen studeras inte oberoende av betraktaren, utan det som visar sig för våra sinnen. Det 
centrala begreppet är uppfattningar. Människans bild av världen ses som en mängd 
uppfattningar av olika delar av världen och relationer mellan dessa uppfattningar. 
Uppfattningarna är dynamiska, och förändras beroende på i vilket sammanhang människan 
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befinner sig. De är också olika hos olika människor (Alexandersson, 1994). En uppfattning 
ses som en intern relation mellan människan och världen. Världen existerar oberoende av 
människan, men vi kan inte beskriva den oberoende av våra beskrivningar eller oberoende av 
oss själva (Marton & Booth, 2000). 

Inom fenomenografin skiljer man på uppfattningar och åsikter. Den sk. genuina uppfattningen 
syftar på människans grundläggande förståelse av händelser eller ting i världen 
(Alexandersson, 1994). Utifrån sådana formar man åsikter. Uppfattningar är det människan 
betraktar som självklart, medan åsikter innebär ett medvetet val mellan alternativ (Larsson 
1986). Eftersom det är åsikter som framkommer i en intervjusituation måste forskaren försöka 
komma åt den underförstådda och kanske omedvetna mening som människan tillskriver 
världen (Alexandersson, 1994).  

Marton skiljer mellan första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. Andra 
ordningens perspektiv innebär att titta på hur någon upplever fenomenet, i kontrast till första 
ordningens perspektiv där man studerar det som kan observeras utifrån, dvs. det vi kallar den 
fysiska världen. Den första ordningens perspektiv har länge utnyttjas av vetenskapen, då man 
strävat efter att påstå någonting om världen. Inom fenomenografin är det inte aspekter av 
verkligheten som studeras, utan människors uppfattningar av dessa fenomen. Det centrala är 
själva upplevelsen och den primära frågan är inte om något är sant eller falskt. Som forskare 
bör man anta ett andra ordningens perspektiv som är fokus inom fenomenografin (Marton & 
Booth, 2000). Enligt vår mening räcker det inte med att ta reda på hur människor använder 
lärplattformar i distansutbildningar utan man måste undersöka deras uppfattningar om vad 
lärplattformar och distansstudier innebär.  

Intresset ligger i att studera världen så som andra betraktar den och att beskriva variationer i 
dessa uppfattningar. Människor är olika och har därför olika uppfattningar och skillnaderna 
har sin grund i människors erfarenheter och relationer till omvärlden (Marton & Booth, 2000).  
Som fenomenografisk forskare talar man om att dekontextualisera uppfattningar. Det innebär 
att uttalanden lyfts ur sitt sammanhang, avpersonifieras och betraktas som självständiga 
betydelseinnehåll. Uppfattningarna kontextualiseras därefter med hjälp av beskrivnings-
kategorier, men då i ett vidare sammanhang än vid intervjun (Uljens, 1989). Resultatet av 
studien blir en beskrivning på kollektiv nivå, eftersom man tar fasta på strukturen och den 
viktigaste innebörden i de olika sätten att uppfatta fenomenet. Det är variationen man får 
fram, inte de enskilda individernas upplevelser (Marton & Booth, 2000).  

Inom fenomenografin skiljer man även på primära och sekundära fenomen. De primära 
fenomenen är i första hand påtagliga saker som föremål, bilder och texter. Deras betydelse är 
avgränsade på något sätt, t.ex. socialt, fysiskt eller psykiskt. Sekundära fenomen, t.ex. 
kulturellt bundna begrepp som utbildning, inlärning och fostran kan inte avgränsas på samma 
sätt. Dessa kan således inte relateras till något förutbestämt innehåll eftersom studiens 
deltagare inte tagit del av samma upplevelser. Det leder till vidare problem med validiteten. 
Får man verkligen svar på det man frågar efter? (Uljens, 1989).  

Hur vet man då att undersökningspersonerna i en fenomenografisk studie tänker på samma 
sak när de uttrycker sin uppfattning och hur ska man kunna jämföra olika uttalanden? 
Problemet hanteras enligt Alexandersson (1994) genom att fenomenografin koncentrerar sig 
på hur personerna tänker på något, inte vad de tänker på. Den s.k. hur-aspekten och vad-
aspekten hos uppfattningar är ömsesidigt beroende av varandra och kan inte åtskiljas 
(Alexandersson, 1994). Uljens (1989) uttrycker det på följande sätt; sättet att se fenomenet 
(hur) begränsar själva fenomenet (vad).  
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Vid analys och tolkning av data finns det inom fenomenografi flera faser som forskaren bör 
använda. Alexandersson (1994) redogör för ett analys- och tolkningsarbete i fyra faser: 

1. En första genomläsning för att hitta väsentliga utsagor och kvalitativa skillnader 
mellan uppfattningarna.  

2. Uppmärksamma likheter och skillnader mellan uttalanden. Först identifieras helheten 
därefter beskrivs delar. När en ny tolkning hittas måste intervjumaterialet genomläsas 
igen! 

3. Gruppera uppfattningarna i beskrivningskategorier. Kategorier (alla olika 
uppfattningar av samma innehåll) utgör det totala utfallsrummet.  

4. Hitta underliggande struktur i kategorisystemet. 
 

Beskrivningskategorierna i fas tre ska vara intressanta i förhållande till det man studerar. De 
ska skilja sig åt på ett distinkt sätt, och inte överlappa varandra. Beskrivningskategorin är en 
abstrakt form av det mer konkreta uttalandet (Alexandersson, 1994). Kategorierna måste 
vidare ha en logisk relation till varandra och de bör vara så få som möjligt (Marton & Booth, 
2000).  

Den fjärde fasen går ut på att hitta strukturer i kategorisystemet. Uljens (1989) beskriver tre 
olika typer av kategorisystem som fenomenografiska studier har resulterat i. Horisontella 
system (vanligast) innebär att kategorierna betraktas som jämbördiga, och omöjliga att 
rangordna. Med vertikala system menar Uljens (1989) att kategorier rangordnas efter vilka 
förändringar som skett i uppfattningarna mellan olika studietillfällen. Exempelvis kan det visa 
sig att en viss uppfattning blivit mer utbredd efter någon händelse deltagarna upplevt. I 
hierarkiska kategorisystem skiljer sig kategorierna åt genom att de är olika mycket utvecklade 
eller omfattande än andra (Uljens, 1989). 

Uljens (1989) menar att det är viktigt att se kategorierna som en produkt av forskarens 
tolkning av materialet, och inte något oberoende existerande som upptäckts i studien. Under 
tolkningen växlar forskaren hela tiden mellan de enskilda uttalandena och deras kontext. 
Kontexten utgörs av två delar, först det intervjutillfälle uttalandena förekommer i och sedan 
den större kontext som studiens totala mängd uttalanden bildar. På det viset menar Uljens att 
kategorisystemet växer fram. 

Ett sätt att pröva om beskrivningskategorierna representerar uppfattningarna hos 
undersökningspersonerna är att låta flera personer göra en oberoende tolkning och analys av 
materialet. På så sätt kan man beräkna en grad av samstämmighet, s.k. interbedömar-
reliabilitet (Alexandersson, 1994). En medbedömare kan också få intervjumaterialet och de 
funna kategorierna med beskrivningar (illustrerat med citat) för att placera in uppfattningarna 
i kategorierna. Därefter kan man analysera vilka skillnader som uppstått (Larsson, 1986). 

3.2 Studiens upplägg och genomförande 
Det valda perspektivet, vårt syfte och våra frågeställningar har påverkat uppläggning och 
design av denna studie, hur arbetet utformats vid datainsamling, databearbetning, resultat och 
analys. Först gjordes en genomgång av litteratur för att skapa en bra teorigrund. Inför 
datainsamlingen skapade vi en exempelkurs i lärplattformen Blackboard. Exempelkursen 
visade på fördelar med distansundervisning, hur en lärplattform kan användas i undervisning 
och hur man som lärare skulle kunna lägga upp en kurs. Kursen baserades på en tidigare 
högskolekurs som skapats i ett projekt av studenter inom utbildningsdesign. Syftet med 
exempelkursen var att försöka skapa en bättre förståelse för distansundervisning och 
lärplattformar. En enkätundersökning genomfördes och samtliga i undersökningen fick ta del 
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av vår exempelkurs. När datainsamlingen var klar påbörjade vi analysen av enkätens resultat. 
Studien avslutades med en diskussion av resultatet med stöd från teorin. Slutligen utformades 
rekommendationer till skolorna kring hur lärplattformar och distansutbildning kan användas 
och utformas, samt förslag till vidare forskning. 

3.2.1 Litteratursökning 
Genom sökning efter litteratur på olika bibliotek, databaser, tidigare kurslitteratur och 
material från tidigare studier har vi sökt efter relevant litteratur för vår studie. De begrepp som 
vår sökning har varit inriktad på är lärplattform, distansutbildning, webbaserat lärande, 
flexibel lärande och IKT. Flera konkreta och användbara lästtips har också vår handledare 
förmedlat. Den litteratur som vi ansåg tillförde något för vår studie och som bidragit till att 
öka förståelsen presenteras i vår teoridel och metoddel. Vårt val av metod har genomsyrat 
arbetet och de olika teorierna har varit utgångspunkt i skapande av enkätfrågor och diskussion 
av resultat.  

3.2.2 Urval 
Målet med en fenomenografisk studie är inte att kunna generalisera resultatet till en större 
population, utan att försöka hitta så många olika varianter på uppfattningar som möjligt av det 
man studerar. Studien har lyckats om man täckt hela det s.k. utfallsrummet, dvs. alla möjliga 
sätt att uppfatta/erfara fenomenet. En följd av det blir att man kan göra ett strategiskt urval 
istället för ett slumpmässigt. Eftersom det gäller att täcka så många olika uppfattningar som 
möjligt bör man välja ut deltagare som är olika (Alexandersson, 1994). I vår studie ingår 
samtliga 50 naturbruksgymnasium och vi har valt att göra vår datainsamling bland skolornas 
rektorer och IT-ansvariga eller ansvariga för distansutbildning. Genom att inte välja bort 
någon skola har vi försökt hitta så många olika varianter på uppfattningar som möjligt.  

3.2.3 Datainsamling 
Öppna eller halvstrukturerade intervjuer är vanligast inom fenomenografin. Med ingående 
intervjuer kan man ”nå bortom värderingar, åsikter och konstruerade svar” (Alexandersson, 
1994). Naturbruksgymnasiernas geografiska läge gjorde det omöjligt för oss att utföra 
intervjuer på skolorna, både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Vi valde därför att göra en 
enkätundersökning som skickades till intervjupersonerna via e-post. Enkäten innehöll både en 
kvantitativ och en kvalitativ del. I vår undersökning vill vi nå undersökningspersonernas 
uppfattning om distansutbildning och lärplattformar eller som Alexandersson (1994) uttrycker 
det, den s.k. genuina uppfattningen som syftar på människans grundläggande förståelse för ett 
fenomen. För att undersökningspersonerna skulle nå en grundläggande förståelse för vad vi 
var intresserade av att studera skickade vi i samband med datainsamlingen en film som 
beskriver en exempelkurs som gjorts i lärplattformen Blackboard. Tanken var att den skulle 
vara ett stöd till intervjupersonerna och ge en inblick i hur en kurs via distansutbildning kan se 
ut i en lärplattform. För de undersökningspersoner som eventuellt kunde få problem med att 
se vår film bifogade vi ett Word-dokument som beskrev exakt vad filmen visade (Bilaga 3).  

Enligt Patel & Davidsson (1994) måste en enkät vara grundligt genomarbetad innan den 
skickas ut och den får inte vara för omfattande. Ju fler frågor som ställs, desto färre svar från 
intervjupersonerna kan man förvänta sig. Därför bör man förhålla sig kritisk och fundera över 
om alla frågor i enkäten verkligen är relevanta. Som vi tidigare påpekat kan det enligt 
Alvesson & Sköldberg (1994) ibland vara klokt med en viss kvantifiering, vilket kan få ett 
visst värde som bakgrundsmaterial för den kvalitativa forskningen. Den utskickade enkäten 
(Bilaga 2) utformades därför i tre delar (A, B, C). Efter flera omarbetningar samt 
handledningshjälp försökte vi minimera antalet frågor. Den första delen behandlade 
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bakgrundsinformation och del B omfattade totalt 15 intervjufrågor med fasta svarsalternativ. 
Del C i enkäten, själva huvuddelen, hade totalt 5 öppna intervjufrågor där intervjupersonerna 
ombads besvara frågorna så utförligt som möjligt. Avsikten med intervjufrågorna med fasta 
svarsalternativ i del B var att ge undersökningspersonerna en bättre förståelse för vår studie 
och utgöra en hjälp inför de avslutande öppna frågorna. Eftersom vi inte kunde genomföra 
intervjuer med personerna direkt och därmed heller inte kunde ställa några följdfrågor, 
hoppades vi att enkätfrågorna i del B skulle ge en viss vägledning så att undersöknings-
personerna skulle finna de öppna frågorna enkla att besvara. Frågorna i del B ansåg vi hade ett 
värde som bakgrundsmaterial för att minimera missförstånd och för att inte undersöknings-
personerna skulle behöva besvara alltför många öppna frågor.   

Tillsammans med enkäten översändes ett missiv (Bilaga 1) som innehöll information om 
studiens syfte, instruktioner och att all insamlad data skulle behandlas helt konfidentiellt. 
Vidare gavs information om hur intervjupersonerna skulle returnera svaren, när vi senast 
önskade få tillbaka dem, samt namn och telefonnummer till oss som genomförde studien.  

Enkäten skickades till 50 skolor och totalt 161 personer med befattningarna rektor, biträdande 
rektor, kontakt för distansutbildning och IT-/hemsideansvarig. Utskicket skedde i början av 
december till alla personer och skolor samtidigt så att alla fick samma tid på sig att se filmen 
och besvara enkäten. Svaren önskade vi få tillbaka innan den 15 december.  

3.2.4 Databearbetning  
Efter hand som enkäterna återsändes till oss med svar har vår bearbetning av det insamlade 
materialet påbörjats. Innan vi påbörjade analysen ordentligt skickade vi ut två påminnelser 
och en uppmaning till dem som ännu inte hade svarat. Den ena påminnelsen skickades ut före 
sista svarsdatumet och den andra två dagar efter den 15 december för att försöka få in 
ytterliggare svar.  

Enkäten skickades till flera personer på de 50 skolorna, totalt 161 e-postadresser. Totalt 
inkom 39 enkäter och bland dem är 31 skolor representerade. Från 5 skolor svarade flera 
personer, men i övrigt verkar det som man har utsett en besvarare per skola. I vissa fall har 
enkäten vidarebefordrats till bland annat lärare och utvecklare/projektledare. 11 personer 
meddelade att de ej hade tid att besvara enkäten och bland dessa finns 4 skolor representerade. 
Från 15 av de tillfrågade skolorna har vi inte erhållit något svar alls. 

Tabell 1: Bortfall 

 Personer Skolor 

Besvarar enkäten 39 31 

Besvarar ej enkäten,  
men anger orsak 

11 4 

Inget svar 111 15 

 161 50 

 

Datainsamlingen gav både kvalitativ och kvantitativ data, men analysen var huvudsak 
kvalitativ. För att underlätta bearbetningen av det omfattande materialet samt spara tid valde 
vi att dela upp enkäterna mellan oss. Den första fasen i den fenomenografiska analysen 
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innebär att man ska lära känna sitt material och etablera ett helhetsintryck. Genom en 
öppenhet mot materialet framträder ofta de företeelser som är särskilt tydliga. Arbetet i 
analysfasen påbörjades således med att läsa igenom svaren för att skapa ett helhetsintryck.  

Därefter sammanställde vi på var sitt håll svaren från den första delen som behandlade 
bakgrundsinformation (del A), samt delen som innehöll fasta svarsalternativ (del B). Efter att 
ha valt mellan ett antal olika alternativ till bearbetning bestämdes att de fasta svarsalternativen 
skulle rangordnas. Rangordningen syftade till att ge en bild av vad de svarande prefererar och 
en rimlig bild av deras värderingar. En total sammanställning gjordes därefter. Hur själva 
rangordningen genomfördes presenteras i resultatkapitlet och en sammanställning av den 
totala poängen från samtliga enkätsvar i (del B) finns att tillgå i (Bilaga 4). Denna 
kvantifierade datamängd blev en värdefull bas till de fördjupande öppna frågorna i den sista 
delen (del C).  

Den sista delen i enkäten (del C) som innehöll öppna svarsalternativ bearbetades och vi 
försökte hitta citat som gav en bild av undersökningspersonernas uppfattningar. Fas två i 
analysarbetet påbörjades alltså genom att vi på var sitt håll uppmärksammade likheter och 
skillnader. Det skedde dels genom att konstatera hur undersökningspersonerna hade besvarat 
frågorna med fasta svarsalternativ, dels genom att anteckna likheter och skillnader från de 
öppna frågorna. Vissa försök gjordes att genomföra den tredje fasen och gruppera 
uppfattningarna i beskrivningskategorier. Vi beslöt att koncentrera oss på första och andra 
fasen, eftersom vi ansåg att resultatet blev tillräckligt informativt. 

När analysen av materialet var klart träffades vi för att sammanställa svaren och våra 
tolkningar. Det var spännande att se om svaren överensstämde. Fanns det likheter eller 
skillnader mellan svaren och vad hade vi kommit fram till? Sammanställningen och vår 
tolkning av det inkommande materialet presenteras i resultatet. 

3.3 Metodkritik 
Kvalitativa metoder kritiseras ofta för tveksamheter inför resultatens intersubjektivitet dvs. 
om olika forskare får samma resultat om undersökningen görs igen (Bryman, 1997). Larsson 
(1994) beskriver ett antal kvalitetskriterier för kvalitativa studier. Forskaren bör ha en 
perspektivmedvetenhet dvs. att redovisa sin förförståelse, ha en intern logik i ett försök att 
harmoniera forskningsfrågan med det studerade fenomenet, datainsamlingen och 
analystekniken. Kvaliteter i resultaten bör ha innebördsrikedom, struktur – enkel och klar 
struktur och ett teoritillskott – hur väl man kunnat relatera till tidigare teori och om man kan 
göra tillskott till eller förändring av denna. Genom att medvetet försöka använda dessa 
kvalitetskriterier hoppas vi kunna reducera kritiken mot den valda metoden.  

Att som anta ett andra ordningens perspektiv innebär att den fenomenografiske forskaren 
måste ”ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande av fenomenet, och endast använda det för att 
belysa andras sätt att prata om det…” (Marton & Booth, 2000, s 158). Man måste ”sätta 
parentes runt” sina egna bedömningar. Vi har försökt att förutsättningslöst tolka enkätsvaren, 
samtidigt har vi försökt att redovisa vår förförståelse av området för att lättare kunna 
kontrollera att vi inte bedömt svaren från vår erfarenhet. Dels kan filmen ses som en 
konkretisering av hur vi uppfattar att en bra distanskurs ska se ut och vad begrepp som 
distansutbildning och lärplattformar innebär, dels har vi funderat på vilka värderingar vi 
skapat oss inom kursen utbildningsdesign. Vi tror att andra forskare kan komma fram till 
andra resultat och intersubjektiviteten i vår undersökning kan alltså inte garanteras.  
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Ett bortfall i en studie får aldrig nonchaleras eftersom tillförlitligheten försämras (Ejvegård, 
1996). Vad kan då vårt bortfall bero på? Finns det ett ointresse bland de tillfrågade eller anser 
de att vår undersökning inte är till någon fördel? Är de som svarar redan insatta i området? Är 
de som inte svarar fullt upptagna av egna distansutbildningar så att de inte upplever något 
intresse eller finns det andra orsaker? Svaren visar att det finns ett stort intresse för 
undersökningen och flera skolor har hört av sig till oss via telefon och e-post för att få veta 
mer. Det som har kunnat föranleda bortfallet är att enkäten skickades ut vid den mest 
arbetsamma tidpunkten på terminen. De som angivit varför de inte kunnat svara har hänvisat 
till tidsbrist och att enkäten uppfattades som alltför omfattande. Bortfallet kan också tolkas 
som att ämnet inte ansågs tillräckligt viktigt och därför prioriterades det inte före andra 
arbetsuppgifter. Saknades intresse för distansutbildning och gemensam lärplattform kan det 
innebära att man valt att inte besvara enkäten.  

3.3.1 Validitet 
Kravet på validitet i kvalitativ forskning avser trovärdigheten i studien dvs. vad man vill 
undersöka och vad som faktiskt undersöks (Kvale, 1997). I studien har vi försökt begränsa 
validitetsproblemet genom en gemensam utgångspunkt för undersökningspersonerna. Alla 
deltagarna ombads att först se den korta film som beskriver hur en distanskurs kan utformas i 
en specifik lärplattform. Filmen var tänkt att ge helt oinsatta personer, men även insatta 
personer, en idé om hur distansutbildning kan gestalta sig, vad en lärplattform är och vad vi 
menar med de begrepp vi nämner i enkäten. Vi hoppas också att den fungerade som en 
inspirationskälla för att vilja besvara enkäten. En film eller det motsvarande dokumentet anser 
vi vara bra för att ge en gemensam utgångspunkt och skapa ett intresse, men kan också 
uppfattas som tidsödande och därför hindra besvarande.  

Alexandersson (1994) menar att det är viktigt att det som ska studeras är relevant för studiens 
deltagare, för att de ska kunna ha några uppfattningar om fenomenet. Den tidigare interna 
enkätundersökningen visade på ett visst intresse för distansutbildning vilket gör att vi tror att 
det är relevant för studiens deltagare. Att undersökning genomfördes bedömer vi som att det 
från skolornas sida också finns ett intresse för denna form av utbildning.  
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4 Resultat 
I nedanstående kapitel redovisas resultatet från enkätundersökningen. Först presenteras 
bakgrundsinformation (del A) och därefter resultatet från intervjufrågorna med fasta 
svarsalternativ (del B). Sist i resultatet återfinns svaren från de öppna frågorna (del C).  

För att undersökningspersonernas identitet inte skall avslöjas, men samtidigt visa att det är 
flera personer som svarat på de öppna frågorna har enkätsvaren kodats. Kodningen har fått 
följande struktur. R samt en siffra, t.ex. R1, motsvarar svar från rektor eller biträdande rektor. 
Svar från kontaktpersoner för distansutbildning, IT-/hemsideansvarig eller andra har kodats 
med enbart en siffra t.ex. 29. De citat som tagits med i bakgrundsinformationen har samma 
kodning. 

4.1 Bakgrundsinformation 
I den inledande delen av enkäten fick undersökningspersonerna besvara ett antal frågor som 
gav lite bakgrundsinformation. Vi har sammanställt svaren på dessa frågor och då fått fram 
följande information. Flera har tagit del av den film och det dokument som skickades med i 
undersökningen för att visa hur en distansutbildning via en lärplattform kunde se ut. 20 av de 
svarande har sett filmen, och 23 har läst dokumentet ”Distansutbildning” med samma innehåll 
(Bilaga 3). Några har besvarat enkäten utan att varken se filmen eller läst dokumentet. 

14 skolor har redan idag distansutbildning på sin skola, men bara 8 använder lärplattform. De 
lärplattformar som nämns är FirstClass och Classfronter. Några använder någon form av 
videokonferens. De ämnen som finns i distansutbildningsform är exempelvis vuxenutbildning 
i hästhållning 40 v, jordbruk 20 v, familjeskogsjordbruk, häst, lantbruk, ”Greenkeeper”, 
grundläggande jordbruksutbildning, skogsutbildning för vuxna, husdjurskunskap, växtodling, 
ekonomi, lantbruksmaskiner, byggnader samt trafikkunskap. En skola genomför 
högskolekurser på lärcentra. 

De undervisningsmetoder som används på skolorna är problembaserat lärande (PBL), 
grupparbeten, projektarbeten/teman, temaarbeten, egna uppgifter, lärarledd undervisning och 
arbetsplatsutbildning (APU). I de praktiska ämnena arbetar skolorna med praktiska övningar, 
utomhuspedagogik och undervisning ”bland djur och traktorer” (24). Exempelvis nämns att 
eleverna ”arbetar med ’uppdrag’ där kärnämnen och karaktärsämnen integreras” (R2). 
Någon säger att ”i huvudsak bestämmer läraren vilka undervisningsmetoder som används” 
(R10). Utformning av en skolas distansutbildning beskrivs som ”’blended modell’ för de som 
läser på distans” (29) och en annan har centrala träffar och inlämningsuppgifter som nås via 
intranät och skickas in via e-post.  

4.2 Synpunkter på distansutbildning och lärplattformar 
Del B i enkäten innehöll totalt femton frågor med fasta svarsalternativ. Här har 
undersökningspersonerna ombetts gradera alternativen från 1 till 3, där 1 var det viktigaste. 
För att få en bild av vilka svarsalternativ som uppfattats som viktigast av undersökningens 
deltagare som helhet har vi viktat svaren och räknat samman poängen. Därefter har vi kunnat 
rangordna svarsalternativen. Svarsalternativ med gradering 1 har fått 3 poäng, de med 
gradering 2 har fått 2 poäng och grad 3 har fått 1 poäng. Ett fåtal har besvarat frågorna på ett 
felaktigt sätt. En del har bara satt kryss istället för graderingssiffror. Dessa svar har fått 2 
poäng. Andra har satt ut flera ettor, tvåor och treor. Ettorna har då fått 2 poäng. Varje fråga 
har fått maximalt 6 poäng. Sammanställningen av alla enkätsvar finns i (Bilaga 4).   
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Vid flera tillfällen har enkätens deltagare hoppat över vissa frågor. Det gör att även om varje 
fråga teoretiskt sätt kan besvaras av 39 personer, har ibland färre gjort så. Tillsammans med 
ovannämnda felaktiga svar leder det till att maxpoängen varierar stort mellan frågorna.  
 
Resultatet visar att många frågor har besvarats med samma svarsalternativ och med samma 
rangordning av undersökningspersonerna. På några frågor kan dock olika uppfattningar 
urskiljas. Nedan presenterar vi de svar som givits. 

4.2.1 Möjligheter med distansutbildning 
Det finns goda möjligheter att starta distansutbildning på respektive skola enligt enkätsvaren. 
37 personer har besvarat frågan. 22 av dem svarar att det finns goda möjligheter och 9 mindre 
goda. Ingen anser att det är omöjligt. På frågan om vilka förändringar som krävs i 
organisationen för införandet av distansutbildning är svaren skiftande. Det krävs främst nya 
roller och arbetssätt i organisationen säger vissa. Några anser också att det krävs förbättrad 
teknisk support samt kompetensutveckling. Resursfördelningen måste också förändras. 

De effekter som de flest anser att distansutbildning kan leda till är att nya elevgrupper kan nås 
och att skolorna får fler elever. Utöver detta kan skolorna få bättre rykte och bli attraktivare. 
Majoriteten av svaren fördelade sig på dessa tre svarsalternativ. Ett fåtal nämner att man kan 
spara pengar. 

KY-utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning) är mest framträdande bland de kurser som 
uppfattas som möjliga distansutbildningar på skolorna. Kurser i kärnämnen, 
trädgårdsutbildning och hästhållning anses också kunna ges på distans. Förutom de fasta 
svarsalternativen gavs många andra förslag på kurser, däribland skog och jordbruk. 

Två tredjedelar av undersökningspersonerna anser att det finns goda möjligheter att starta 
kurser på distans för elever från andra naturbrukgymnasium. Mycket goda och goda 
möjligheter finns enligt 9 respektive 11 av totalt 31 enkätsvar. 7 personer anser att 
möjligheterna är mindre goda.  

Undersökningspersonerna anser att distansstudier bör målgruppsanpassas för att locka elever. 
Många anser att kurserna bör utformas med vissa träffar, men ett fåtal menar att de kan gå helt 
på distans. Övriga anser framförallt att kurserna bör vara korta och inte tekniskt avancerade.  

I bakgrundsinformationen kan man se att flera olika undervisningsmetoder används vid 
skolorna. Vad beträffar eventuella nya pedagogiska metoder vid distansundervisning så svarar 
flest (14 av 31 personer) att det kommer att krävas, bara 4 svarar nej, medan 13 stycken svarar 
kanske eller vet inte.  

4.2.2 Lärarens och studentens perspektiv 
Enligt de flesta undersökningspersoner förändras lärarens roll till att bli mer en handledares. 
Många tror också att läraren måste planera mer och förändra sin kommunikation. En del anser 
att mer teknisk kunskap behövs bland lärarna. Andra alternativ som har markerats är att det 
blir viktigare att skapa trygghet i inlärningsmiljön och att läraren måste skapa motivation på 
nya sätt. Dessutom anser man att läraren får mer personlig elevkontakt och kommunicerar 
mer.  

På frågan om hur de anser att studentens lärsituation förändras vid distansutbildning är svaren 
spridda, men nästan en tredjedel svarar att studenten kan bo på annan plats och en femtedel att 
större flexibilitet kan uppnås. Andra svar är egen studietakt, att studenten får mer ansvar och 
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att möjlighet till arbete parallellt med studierna uppstår. Några menar också att studenterna 
kan djuparbeta materialet och lära av varandra.  

4.2.3 Lärplattformar 
Vissa frågor behandlade lärplattformar i ett mer allmänt perspektiv, medan andra tog upp 
möjligheterna med ett samarbete mellan skolorna om en gemensam plattform. 

En lärplattform skulle kunna vara till nytta för skolorna på flera olika sätt enligt enkätsvaren. 
Svaren är ganska spridda men många anser att lärplattformen kan bli ett stöd till eleverna, ett 
pedagogiskt stöd och att ökad flexibilitet kan uppnås. Andra ser att den kan vara till nytta för 
ett samarbete med andra skolor om kurser och för utbyte av kunskap.   

Kompetensutveckling är den förändring som krävs i flest organisationer för att börja använda 
en lärplattform, men även nya roller, arbetssätt och tankesätt är framträdande. Vissa menar att 
resursomfördelning kommer att krävas. 

Två tredjedelar av de svarande anser att det finns goda möjligheter att skapa en gemensam 
lärplattform (18 av 31 personer). Ingen har svarat att det inte är möjligt, men ganska många 
vet inte (7 personer). Det råder dock delade meningar om huruvida det är viktigt med en 
gemensam lärplattform. Undersökningen visar att en tredjedel av de svarande anser att det är 
viktigt (12 av 30 personer) medan resterande svarar nej (4), vet ej (8) eller kanske (6 
personer).  

Osäkerhet visar sig även i frågan om synpunkter på varför det är viktigt med en gemensam 
lärplattform. Här kan inga likheter urskiljas i svaren och alla har inte heller besvarat dessa 
följdfrågor. En del anser att man kan spara pengar, andra svar är att man kan få fler elever, 
bättre förutsättningar för lärandet och några svarar samarbete om teknisk utbildning och 
support. De som anser att en gemensam lärplattform inte är viktig menar att det inte finns 
något behov. Andra menar att det inte är intressant eller att det saknas tid eller resurser.  

Att det finns ett gemensamt intresse är den absolut viktigaste faktorn för att skolorna skulle 
kunna utveckla en gemensam lärplattform. Motivation, engagemang och att alla har ett behov 
är andra viktiga faktorer. Andra viktiga faktorer för utvecklandet av en gemensam plattform 
är kunskap, ekonomi och ett bra samarbete. 

4.3 Öppna frågor 
I den tredje delen av enkäten fanns fyra öppna frågor. Dessa behandlade dels fördelar och 
nackdelar med distansutbildning och en gemensam lärplattform, dels konsekvenser på 
organisation, elever och lärare. Dessutom efterfrågas faktorer som är viktiga för utformandet 
av kurser i lärplattform. Nedan presenteras svaren på dessa frågor. Flera skilda uppfattningar 
har kunnat urskiljas, men det finns också många entydiga svar. Citaten illustrerar både 
likheter och olikheter i svaren. Nedan har citaten kodats enligt den struktur som tidigare 
redogjorts för under rubrik 4.2. 

4.3.1 Fördelar respektive nackdelar med distansutbildning 
Först bland de öppna frågorna presenteras de svar som inkommit om fördelar respektive 
nackdelar med distansutbildning. Svaren handlar om tid, plats, kommunikation och kurser. Få 
har tagit upp andra faktorer t.ex. teknik. Många tar upp den flexibilitet som distansutbildning 
kan medföra med avseende på tid och rum. Enligt svaren finns bara fördelar med detta vilket 
illustreras i följande citat. 
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”Eleven kan läsa i egen takt på de tider som passar eleven” (R3) 

”Geografiskt obundet” (31) 

”Möjlighet att bo hemma eller arbeta parallellt med studierna” (R35) 

Vad det gäller kommunikationen och den sociala kontakten inom distansutbildning finns det 
både för- och nackdelar tycker de som svarat på enkäten.  

”Undervisningen är lättare att följa för alla, elever, lärare, föräldrar och 
skolledning” (29) 

Fördelen kan vara att de som annars är tysta i en grupp får samma möjlighet att ”ta 
plats” i gruppen” (R33)  

”Den dialog och den gruppdynamik som skapas när elever och lärare träffas fysiskt 
går tyvärr inte helt och hållet att ersätta” (R9) 

”Risk för teknikkrångel, ställer krav på hyfsad datakunskap hos deltagarna. Kanske 
rentav utestängs några som saknar dator och kunskap” (27) 

”Svårt att hitta en tid som passar alla – gemensamma arbetstillfällen måste bokas 
när kursen startar och då faller en del av den stora fördelen med friheten.” (27) 

Synpunkter av varierande slag framkom när det gäller kurser. 

”Lärarens möjlighet att anpassa kurser efter eget ”tycke” minskar” (22) 

”Självfallet är fördelarna att utbildningsutbudet kan bli större” (R5) 

”Kan tillämpa flera pedagogiska principer samtidigt, öka möjligheten till en mer 
individuell undervisning som passar den enskilde” (29) 

Vissa svar tyder på att en blandning av distans och närundervisning passar bäst. 

”I många av våra ämnen ingår en hel del praktiska inslag och den handledningen 
kan vara mer eller mindre omöjlig att ge per distans” (R33) 

”Den mesta tiden finns eleverna i praktisk verksamhet eller studerar självständigt. 
(interna elever, författarnas kommentar) Externa elever kan då gå in i distanskursen 
och delta i de träffar som behövs.” (R2) 

Det positiva respektive negativa med en gemensam lärplattform kan illustreras med följande 
citat. 

”En gemensam lärplattform för alla skolor skulle underlätta för skolorna att 
samverka om distansutbildningar” (R3) 

”En lärplattform är bra för att göra materialet tillgängligt, skapa kommunikation, ge 
struktur” (30) 



DISTANSUTBILDNING VIA LÄRPLATTFORM – EN ÖVERLEVNADSSTRATEGI 

 27 

”Mera enhetlighet i kurser på olika skolor och med olika lärare. Lättare att bedöma 
(betygsätta) elevers kunskap” (22) 

”Eleverna skulle kunna känna igen sig mellan skolorna” (18) 

”Vid ett samarbete mellan skolor, kan det även ske erfarenhetsutbyte mellan lärare” 
(26) 

”Man får lägga ner mycket arbete på att enas” (18) 

”En lärplattform får inte strula, den måste fungera. Den behöver inte krångla 
speciellt mycket förrän fokus förskjuts från kunskapsområdet till själva 
plattformsstrulet” (R8) 

4.3.2 Konsekvenser för elever och lärare 
På frågan om vilka positiva eller negativa konsekvenser distansutbildning kan medföra för 
elever och lärare har väldigt varierande svar givits. Nedanstående citat visar på positiva 
konsekvenser med distansutbildning för elevernas del. 

”De lär sig en studieteknik som mer påminner om kunskapsinhämtningen efter det 
att man lämnat skolan och kommit ut i verkligheten. God förberedelse för ”det 
livslånga lärandet” (R8) 

”Flexibilitet för eleverna” (23) 

”Distansutbildning ger elever vid NP större utbud av kurser” (26)   
(NP - Naturbruksprogram, författarnas kommentar) 

”Billigare, lättare att läsa på deltid” (31) 

”Eleven kan komma bättre förbered till föreläsningarna och elevgruppens 
kunskapsnivå blir inte så utspridd” (29) 

Beträffande nackdelarna för eleverna var många svar väldigt lika. Några citat nedan visar 
dock att det fanns lite varierade uppfattningar. Följande citat i svaren kunde läsas.  

”Nackdelen är att en del elever inte gör det som skall göras i tid dvs. de klarar inte 
av det ökande ansvaret” (R3) 

”Nackdelar: ej för mindre motiverade” (20) 

”Är att man inte får direkt feedback” (17) 

”En risk att man tappar gemenskap och trygghet i grupp, gäller särskilt ungdomar 
som har stora social behov” (R36) 

Nedanstående citat visar på fördelar med distansutbildning för lärarna. 

”Lärarna får en pedagogisk utveckling, eftersom nya sätt att utbilda genomförs” 
(R5) 
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”Kanske trevliga arbetssätt för lärarna” (18) 

”Lärarna har möjlighet att jämna ut sin arbetsbelastning under dagarna och 
terminen” (17) 

”Lättare för läraren att ha en bra överblick över den enskilde eleven” (29) 

Det finns också flera nackdelar för lärarna enligt enkäten. 

”Nackdelen är att det kräver mycket av läraren i koll på ex. inlämningsuppgifter, jag 
tror att det är svårare att se om någon halkar efter” (24) 

”Förberedelserna tar längre tid” (17) 

”Mer tid kommer att gå åt för motivationshöjande åtgärder och försöka lära känna 
elevens behov” (17) 

”Gemenskapen med arbetskamrater och elever uteblir” (31) 

4.3.3 Fördelar och nackdelar för organisationen 
För organisationen kan nedanstående ge en bild av vad undersökningspersonerna ansåg vara 
fördelar respektive nackdelar. Många betonade utsikten att nå nya elever tack vare flexibilitet 
i tid och rum, och möjlighet att ge nya kurser. 

”Man når nya elever” (R34) 

”Ja fördelarna är att vi kan få fler elever som läser kurser och därmed möjlighet att 
genomföra dem” (R3) 

”Man kan ge bredare kursutbud” (18) 

”Fler intresserade deltagare” (27) 

”Mindre antal människor på en redan ansträngd plats, brist på klassrum, trångt i 
matsalen” (27)   

”Mindre avhopp på grund av att eleven inte trivs med den sociala tillvaron på 
internatet” (29) 

Några underströk att delaktighet bland all personal är avgörande för att etablering av 
lärplattform och distansutbildning ska lyckas i organisationen. 

”Osäkert om all personal kommer med på tåget.” (R32) 

”Att bygga upp motivation och kompetens hos lärarna är helt avgörande för att 
lyckas” (R5) 

Flera olika fördelar för organisationen nämndes. 

”Utvecklande för både elever och skola” (23) 
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”Lättare att anpassa resurserna utifrån behovet, undervisningsresurserna anpassas 
lättare efter antalet elever” (30) 

”Kan kanske förbättra ekonomin” (31) 

”Gruppstorleken på kursen kommer inte att påverka ekonomin så mycket, så som en 
liten grupp gör idag” (29) 

4.3.4 Att utforma en distansutbildning  
I den sista öppna frågan bad vi om att få en kort beskrivning av hur en distansutbildning 
skulle kunna utformas i en lärplattform. Nedan görs en kort presentation av vad 
undersökningspersonerna tycker är viktigt när de ska utforma en distansutbildning. 

”Enkel, (användarvänlig), låg inlärningströskel, ren grafik (bandbreddssnål)” (25)  

”Välja kurser och kursupplägg som går att genomföra på distans, med några träffar 
på skolan som är ansvarig” (26) 

”Fysisk träff vid uppstarten, genomgång av plattform, kontroll av deltagarnas 
datakunskap, väl genomtänkt och utarbetad kurs, klara roller på skolorna om vem 
som gör vad, krav på god support, att ha en god och jämn fördelad kontakt med 
eleverna då de inte är på skolorna, skapa arbeten som gör att de studerade 
samarbetar även på distans, att valideringen utförs på skolan” (29)  

”Lärarens delaktighet i uppbyggnad av plattformen är också viktig, det får inte vara 
något som ’kommer uppifrån’, utan något som är behovsstyrt” (R5) 

”Arbeta med gruppdynamik, eleverna måste lära sig att samarbeta även om de läser 
på distans. Mycket inlämningsuppgifter på vägen så man snabbt fångar upp elever 
som ligger efter. Tydliga uppgifter och instruktioner.” (24) 

4.3.5 Synpunkter och kommentarer 
Till sist hade alla möjlighet att lämna synpunkter eller kommentarer, vilket några har gjort. 
Nedan presenteras några av dessa. 

”Tänker man utveckla någon form av gemensam plattform så bör det definitivt vara 
under portalen naturbruk.org som redan är etablerad så man slipper en uppsjö av 
parallella naturbruksportaler i framtiden!” (R8) 

”Jag tror att vi måste utveckla någon form av virtuell undervisning om vi skall få 
framförallt vuxenelever men även ungdomselever i framtiden” (R3) 

Ovanstående citat är hämtade från enkäterna och visar vilka uppfattningar som finns bland de 
svarande på de frågor vi ställt om distansutbildning och lärplattformar. Resultaten från dessa 
citat ligger till grund för vår analys. 
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5 Diskussion 
I kapitlet diskuteras hur resultaten kan relateras till teorin och vilka slutsatser man kan dra. 
Därefter ges förslag på hur distansutbildning och lärplattformar kan användas bland 
naturbruksgymnasierna. 

5.1 Organisationens roll 
Av de nio problemområden som DUKOM (1998) tar upp när det gäller distansutbildning 
omnämns de flesta i resultatet. Områden som t.ex. teknik, förbättrad teknisk support, teknisk 
användarkompetens, resurstilldelning, resursfördelning samt kompetensutveckling kan 
relateras till de förändringar som undersökningspersonerna anser krävs i organisationen för 
införandet av distansutbildning. Även nya roller och arbetssätt anser man behövs. Till 
DUKOM:s (1998) områden hör även distanspedagogik, distanspedagoger, läromedlen och 
resurser i form av handledning, utbildningsadministration och studievägledning.  

Ett av kvalitetskriterierna som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet (2003) tar upp gäller 
just studievägledarna, som måste kunna hantera de nya villkoren för distanselever. Med tanke 
på det har undersökningspersonerna troligen helt rätt i att det kan behövas nya roller och 
kompetensutveckling. 

Att förbättrad teknisk support krävs tas bland annat upp av Myringer & Wigforss (2002) och 
Schultz & Nergell (2004) som konstaterar att supportkostnaden kan utgöra hälften av 
kostnaden för distansutbildning.  

Det enda som inte tas upp någonstans i resultaten är läromedel. Eventuellt beror det på att 
inga uttryckliga frågor ställdes om det. Risken är att man inte anser att själva läromedlen bör 
vara annorlunda i distansutbildning. Ofta för man bara över befintligt material till webbform, 
något som inte rekommenderas. Innehållet måste anpassas efter mediet (Bender, 2003). 

Att delaktighet är viktigt vid förändringar inom organisationen är något undersökningens 
deltagare betonar; ”Att bygga upp motivation och kompetens hos lärarna är helt avgörande 
för att lyckas” (R5). Flera teorier påvisar att delaktighet är viktigt. Myndigheten för Sveriges 
nätuniversitet (2003) säger att utbildningen måste vara förankrad på alla ledningsnivåer och 
vara integrerad i organisation och verksamhetsplanering. Myringer & Wigforss (2002) menar 
att för att få en lyckad kursutveckling och uthållighet måste man engagera både lärare och 
administration. Weller (2002) säger att man bör låta entusiasterna börja och ge stöd till dem 
för att få igång arbetet. 

Det kanske mest framträdande resultatet är att många skolor hoppas kunna locka fler elever 
med distansutbildning. Skolorna hoppas också få ett bättre rykte och nå nya grupper av elever. 
Weller (2002) tar upp olika sätt för organisationen att utforma distansutbildning för att den 
ska bli attraktiv, t.ex. måste man vara beredd att satsa pengar och skapa kurser som står sig i 
konkurrensen. Vi tror inte att en kurs automatiskt lockar fler elever bara för att den finns på 
distans. Som Weller (2000) säger är webbaserad utbildning inte bara ett sätt att nå fler, utan 
den måste tillföra något som en platsbunden kurs inte kan ge. I enkäten framkom också att det 
anses viktigt att målgruppsanpassa kurser för att kunna attrahera elever, något vi anser vara 
helt avgörande för att en kurs ska kunna bli attraktiv och konkurrenskraftig. 

Weller (2000) menar att man också bör undersöka om samarbete med andra lärosäten kan 
vara ett alternativ, något som även Myringer & Wigforss (2002) tar upp som ett sätt att skapa 
bättre kurser. På så sätt kan studenter befinna sig vid den skola de valt, men ändå få tillgång 
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till kurser som inte finns där. En medvetenhet om det kan skönjas i resultaten där några menar 
att en fördel med distansutbildning är att man kan erbjuda ett bredare kursutbud. Några kan 
även tänka sig att starta distanskurser för elever från andra naturbrukgymnasium. 

En del enkätsvar anger att distansutbildning kan vara en strategi för att spara pengar. Bååth 
(1996) menar att det kan stämma, men då måste antalet deltagare i kursen vara relativt stort. 
Myringer & Wigforss (2002) betonar dock att det är kostsamt att utveckla och driva 
distansutbildning och att det därför är viktigt att organisationen överväger vilka kurser som 
kan vara lämpliga. Vi tror att man i längden vinner på att sätta den pedagogiska kvaliteten i 
fokus, snarare än att se distansformen som en billigare form av utbildning. 

5.2 Pedagogiska strategier och angreppssätt 
På skolorna ges distanskurser i både praktiska och teoretiska ämnen. Flera olika 
undervisningsmetoder används och de flesta lutar åt att distansundervisning kan komma att 
medföra krav på nya pedagogiska metoder. 

En förutsättning för att vissa av skolornas kurser ska kunna ges på distans är en blandad form 
av platsbunden och webbaserat lärande. ”Blended learning” anser vi kan vara en bra lösning 
bland annat eftersom det kan ge pedagogiska fördelar. Bender (2003) menar t.ex. att 
förberedande material kan lämnas ut via lärplattformen innan föreläsning, vilket även ett av 
enkätsvaren påvisar: ”Eleven kan komma bättre förbered till föreläsningarna och 
elevgruppens kunskapsnivå blir inte så utspridd” (29).  I resultat nämns också möjligheten att 
låta externa studenter delta i samma träffar som de fasta internateleverna har. Att kurser ges i 
denna form leder förstås till att vissa elevgrupper utestängs från undervisningen eftersom 
flexibiliteten minskar. 

5.2.1 Lärarens perspektiv 
Weller (2002) säger att distansundervisning kan innebära större arbetsbörda och 
informationsöverflöd för läraren, bland annat till följd av nya sätt att kommunicera med 
studenterna. Bååth (1996) anser dessutom att dialogen mellan studerande och lärare är den 
mest kritiska fasen i en distanskurs. I resultaten sägs att läraren måste planera mer och 
förändra sin kommunikation, vilket borde bli en följd av dessa teorier. Bååth (1996) menar 
också att mycket hänger på läraren eftersom det är mycket lätt att tappa kursdeltagare om 
läraren är oengagerad, okänslig och okunnig om vad som krävs vid distansundervisning, eller 
inte trivs med att kommunicera på distans. 

Wännman Toresson & Östlund (2002) menar att läraren alltmer jobbar som handledare för att 
hjälpa studenten att finna egen kunskap. Det gäller såväl när- som distansundervisning. Även 
Sahlin (2002) betonar planering och handledning som lärarens uppgifter vid distans istället för 
föreläsning. Enkätsvaren överensstämmer med det, då undersökningens deltagare menar att 
läraren får en handledarroll, där det blir viktigare med motivationshöjande åtgärder och att 
skapa trygghet i inlärningsmiljön. De motivationshöjande åtgärderna kan skilja sig åt på olika 
skolor beroende på skolornas förutsättningar.  

Andra undersökningspersoner menar att lärarna får möjlighet att jämna ut sin arbetstid och att 
man kan få mer tid över för de studenter som verkligen behöver hjälp. Många av svaren 
behandlar just att lärarens tid kommer att fördelas annorlunda.  

Både Bååth (1996) och Bender (2003) menar att läraren får nya arbetsuppgifter, t.ex. som 
diskussionsledare i forumet. Lärarens pedagogiska uppgift blir bland annat att stimulera 
deltagarna till aktivitet, dämpa alltför aktiva deltagare och att stödja deltagare som har 
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svårigheter (eller få andra att hjälpa dem). Läraren måste etablera rätt klimat i diskussionerna 
för att studenterna ska känna sig motiverade att logga in, vilket kan åstadkommas genom att 
föregå med gott exempel (Bender, 2003). I enkäten påpekas att teknisk kunskap behövs bland 
lärarna, vilket vi tycker kan vara ett krav för att lärarens ska kunna hantera kommunikations-
verktygen i lärplattformar. Weller (2002) påpekar att det kan vara stressande att försöka hålla 
sig uppdaterad kring alla nya tekniska möjligheter. 

Förändringen i den sociala delen av arbetet kan vara negativ, något som påpekas i resultatet. 
Det kan bli svårt att få kontroll över vad eleverna gör när man ej har social kontakt med dem. 
Exempelvis krävs det mer av läraren i form av koll på inlämningsuppgifter. Samtidigt tycker 
någon att det blir lättare att få överblick över studenternas arbete. Att denna del av arbetet är 
viktig instämmer Bååth (1996) i, när han säger att den viktigaste verifikationen för den 
studerande är arbetet med insändningsuppgifter och distanslärarens bedömning av och 
kommentarer till dessa uppgifter. Vi anser att överblick över studentens arbete kan stödjas i 
rätt sorts lärplattform, där det kan finnas verktyg för att övervaka inlämningsuppgifter och 
tester.  

Enligt flera undersökningspersoner kan införande av distansutbildning vara positivt eftersom 
det medför pedagogisk utveckling och nya utmaningar för lärarna. Sorensen (2002) menar 
också att det krävs ett bredare pedagogiskt synsätt bland lärare inom distansutbildning. Någon 
menar att distansundervisning kan innebära trevliga arbetssätt. 

Sammanfattningsvis pekar både teorier och resultat på att läraren för att kunna skapa en bra 
inlärningsmiljö får nya arbetsuppgifter när det gäller utbildning på distans. 

5.2.2 Studentens perspektiv 
När det gäller studentens situation inom distansutbildning är både teori och resultat väldigt 
samstämmiga. Bergmark (2001) menar att lärandet blir flexibelt och den studerande kan lära i 
egen takt var och när som helst, och Fåhraeus & Jonsson (2002) nämner möjligheten att 
studera på egna villkor. Dafgård (2001) menar att distansutbildningens fördelar är att den är 
oberoende i tid, oberoende i rum och kan ge massutbildning. I enkätsvaren betonas flexibilitet 
i flera sammanhang. Just att studenten kan bo hemma och arbeta parallellt med studierna tas 
upp i både teori och resultat och anges som orsak till att skolorna skulle kunna locka fler 
elever. Många av skolorna ligger i mindre tätbefolkade områden, vilket gör restiden till ett 
problem. 

En nackdel med studier på distans kan vara att den sociala kontakten försvinner. I resultatet 
påpekar man att den dialog och gruppdynamik som uppstår vid fysisk kontakt inte helt går att 
ersätta. Gruppen ger trygghet menar man, och det går förlorat på distans. Det gäller 
framförallt studenter med stora sociala behov. Distansstudier passar inte alla individer, menar 
många i undersökningen, eftersom de inte klarar ökat ansvar. Studenten måste vara 
motiverad! Avsaknad av fysisk kontakt kan ge upphov till främlingskänsla, påpekar Bergmark 
(2001). För att kompensera för den bristande sociala kontakten måste träffar och återkoppling 
vara bra, enligt ett citat ur enkätsvaren. Bender (2003) menar att den sociala faktorn är väldigt 
viktig för studentens studieframgång och att entusiasm, trygghet, bekräftelse, igenkännande är 
mycket viktiga att tänka på i början av distansstudierna. 

I resultatet ses en fördel i att elever som annars är tysta i grupp kan ta plats på nätet. Som 
Weller (2002) tar upp så måste läraren i så fall kunna hantera de dominanta deltagarna. 
Dafgård (2002) påpekar att det finns möjlighet att anpassa studierna efter sin egen lärstil. 
Enligt resultatet leder distansstudier till mer individuell undervisning, där eleven kan läsa i 
egen takt och utnyttja flera sätt att lära på. Eleverna tvingas även använda nya sätt att lära, 
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menar man, där de blir mer aktiva och rustas för det livslånga lärandet. Både Bergmark (2001) 
och Dafgård (2002) pekar på studentens ökade ansvar i distansutbildning. Man kan alltså 
konstatera att studier på distans ger möjligheter för individuellt lärande, men att detta kanske 
inte passar alla.  

5.3 Gemensam lärplattform? 
Resultatet visar att det råder stor osäkerhet kring vad en gemensam plattform kan vara bra för. 
Det betonas att det måste finnas ett gemensamt intresse och ett behov hos alla. Flera menar 
dock att behovet saknas. Trots det anser de flesta att det finns goda möjligheter att skapa en 
gemensam lärplattform. Bland de mål som nämns med en gemensam lärplattform är att skapa 
bättre förutsättningar för lärandet, men även att spara pengar och få fler elever. Faktorer som 
även pekas ut som följder av distansutbildning. En lärplattform ses bland annat som ett stöd 
till eleverna och ett pedagogiskt stöd, och ett medel att uppnå mer flexibilitet. 

Schultz & Nergell (2004) rekommenderar att lärosäten samarbetar mer för att kunna göra 
större upphandlingar och för att mängden olika system på marknaden ska minska. Det skulle 
kunna ge besparingar i form av pengar och den tid det tar för användarna att sätta sig in i olika 
system när de studerar eller arbetar på flera skolor. Att eleverna kan känna igen sig mellan 
skolorna är också en fördel som tas upp i enkätsvaren.  

De som anser att en gemensam lärplattform inte är viktig menar bl.a. att det saknas tid och 
resurser. Många menar att kompetensutveckling krävs i organisationen för att börja använda 
en lärplattform, liksom nya roller, arbetssätt och tankesätt. Det kan relateras till 
resurstilldelning och kompetens, vilka som tidigare nämnts hör till några av DUKOM:s 
(1998) problemområden.  

Undersökningsdeltagarna uppfattar också att ett samarbete om lärplattform kan ge fördelar när 
det gäller teknisk utbildning och support, något som också togs upp i samband med införande 
av distansutbildning. 

Vi tycker att det kan vara värt att satsa både tid och resurser på ett samarbete om en 
gemensam lärplattform. På lång sikt tror vi att det är ekonomiskt försvarbart, bland annat med 
tanke på den tid och arbetsinsats en enskild skola måste lägga ned på att hitta en lämplig 
lärplattform för sin distansutbildning. Vi tror också att distansutbildning och lärplattformar 
kommer att bli allt vanligare i flera sammanhang och att man därför bör förbereda sig. 

5.4 Sammanfattning av diskussionen 
Vi hoppas att vi har lyckats skapa en bättre förståelse för distansutbildning via lärplattform 
genom att deltagarna läst dokumentet och sett filmen. Även själva ifyllandet av enkäten bör 
ha givit tillfälle till reflektion. Utöver det gavs även möjlighet att logga in i lärplattformen 
Blackboard för att rent konkret se hur en distanskurs kan utformas. 

Hur uppfattar då naturbruksgymnasierna möjligheterna med distansutbildning och 
lärplattformar? Det verkar som om det finns goda möjligheter för både distansutbildning och 
ett samarbete om en gemensam lärplattform på skolorna. Idag har fjorton skolor redan 
distansutbildningar. Det finns dock ingen enighet kring syftet och nyttan med ett samarbete.  

Vilka fördelar och nackdelar finns det med distansutbildning? Ur organisationens synvinkel 
anser man framförallt att distansutbildning kan leda till att skolorna får fler elever. Ur 
studentens perspektiv ger distansutbildning fördelar med avseende på flexibilitet i tid och 
rum. Distansutbildning medför även nya sätt att lära och en möjlighet att utnyttja olika 
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lärstilar. Bristen på social kontakt är dock en nackdel som gör att denna studieform kanske 
inte passar alla. Slutligen avhandlas lärarens perspektiv. Här ser man det som positivt att 
distansutbildning medför pedagogisk utveckling för lärarna. Att lärarens arbetssätt förändras 
och att tiden måste disponeras annorlunda kan medföra både för- och nackdelar. 

När det gäller ett samarbete mellan skolorna finns det många fördelar. Det kan ge 
pedagogiska fördelar för studenterna, ett bredare kursutbud och dessutom skapa en 
enhetlighet bland IKT-verktygen. Samarbete kan även leda till ett kunskapsutbyte mellan 
skolorna, man hoppas kunna spara pengar och få fler elever till skolorna. Skolorna har dock 
ett varierande behov av en samarbetsplattform.  

I tidigare forskning och genom analys av resultat har vi försökt ta reda på vilka faktorer som 
är viktiga att tänka på när en gemensam lärplattform och webbaserat lärande implementeras. 
På organisationsnivå betonas delaktighet bland personalen vid utveckling av distansutbildning 
och lärplattformar. För att distansutbildning ska fungera på naturbruksgymnasierna krävs ofta 
en blandad kursform. Man påpekar att en väsentlig faktor är att tekniken måste fungera. Det är 
viktigt att kurser har ett eget värde och att de tillför något utöver att vara distansbaserade. När 
det gäller studenten är förändringen i kommunikation och den sociala kontakten faktorer man 
måste ta hänsyn till. Det gäller även läraren, vars arbetssätt kommer att förändras mot en 
handledarroll. För att lyckas med ett samarbete om lärplattform mellan skolorna måste en 
större initial satsning med tid, pengar och kompetensutveckling göras.  
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6 Rekommendationer 
Utifrån teori och resultat vill vi här ge några rekommendationer för hur vi anser att 
naturbruksgymnasierna kan fortsätta arbetet med distansutbildning och lärplattformar.  

För det första så finns det redan en plattform, webbplatsen naturbruk.org, som lämpar sig väl 
för marknadsföring av kurser till blivande elever. Här bör man tänka på att det ska finnas en 
bra sökmotor så att det är lätt att hitta de ämnen man är intresserad av. Det är viktigt att det 
går att överblicka och jämföra skolor som ger liknande kurser för att kunna hitta den som 
passar bäst. Specialkurser på distans ska man också kunna hitta även om man vill läsa på en 
viss skola. 

En helt annan fråga gäller användningen av lärplattformar i undervisningen. En lärplattform är 
ett bra verktyg för att skapa kvalitet i distanskurser och kan även nyttjas i den platsbundna 
undervisningen, t.ex. för att lägga ut material, webblänkar och för att samla in 
inlämningsuppgifter. Man skulle vinna på om flera skolor använde samma programvara, 
teknik och supportresurser. Det finns t.ex. en vinst i att elever och lärare känner igen sig om 
de undervisar eller studerar på andra skolor.  

Skolorna skulle här kunna samarbeta på flera punkter. Först gäller det att tillsammans lista ut 
vilken, eller vilka, lärplattformar som skulle kunna passa. Flera skolor använder redan någon 
programvara och det kanske är praktiskt att välja någon av dem. Några som nämnts är bl.a. 
FirstClass och Fronter vilka tillhör några av de största på den svenska marknaden. För att 
sprida en uppfattning om hur dessa fungerar kan man skapa gästkonton så att representanter 
för övriga skolor kan logga in och få en överskådlig inblick. Det är också viktigt att se vilka 
befintliga system som används och vilka lärplattformar som kan samarbeta med dessa.  

Det är inte säkert att samma system passar alla skolor, så det kan vara bra att välja ut flera 
olika leverantörer. Gemensam upphandling och gemensam support vore lämpligt för både 
elever, lärare och skolorna. Supportdelen kan utgöra hälften av kostnaden för lärplattformen, 
så här finns det möjligheter att spara pengar. 

Det finns redan en hel del kunskap om distansutbildningens villkor bland skolorna. Det är 
därför viktigt att utnyttja den vid utformning av nya distanskurser, eller omarbetning av 
gamla. Man bör t.ex. kunna utarbeta mallar, eller exempelkurser. Dessa kan baseras på väl 
fungerande befintliga kurser, eller följa de planeringsverktyg som finns. Se t.ex. Kummel, 
http://kummel.slu.se/. Det kan vara lämpligt med olika mallar för olika typer av kurser. Är 
kursen t.ex. helt teoretisk eller har den praktiska inslag? Ska kursen gå helt på distans eller 
ingår det träffar?   

Många kurser passar inte för att helt gå på distans, men kan gärna ges i blandad form, där 
externa elever kommer till skolan för vissa träffar och praktiska övningar. I kursutformningen 
bör man då tänka på hur dessa träffar kan föreberedas och efterbehandlas på distans.  

Organisationerna har ett stort ansvar när det gäller att införa distansutbildningsformen och 
lärplattformar. Det är viktigt att skapa motivation och förståelse för vilka fördelar som finns 
och att all personal känner sig delaktig i processen. Skolorna skulle här kunna samarbeta om 
att planera för vad man bör tänka på när det gäller hur lärare och elever påverkas av 
förändringarna. Flera deltagare i undersökningen har påpekat att de förändringar som krävs i 
arbetssätt kan ge pedagogisk utveckling och bli en positiv utmaning för lärarna. 
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För att utbilda lärare skulle man kanske kunna samarbeta om kurser för distanslärare. Det bör 
då gärna ske helt eller delvis på distans, via någon lärplattform. Som Myringer & Wigforss 
(2002) säger krävs det särskild kompetens för att utveckla distansutbildning, varför det bör 
ske i samarbete med t.ex. bibliotekarier, systemutvecklare eller gärna en utbildningsdesigner! 

Nedan följer ett förslag på hur vi rekommenderar att man arbetar för en framgångsrik 
utveckling av distansutbildning inom naturbruksgymnasierna (se Figur 1). 

1. Läs vårt arbete! Vi hoppas att den kan ge uppslag och funderingar till lärplattform och 
distansutbildning. Rapporten och en sammanfattning av den kommer att skickas till alla 
skolor. För de som inte sett filmen eller läst dokumentet som visar hur en 
distansutbildning kan se ut finns det fortfarande möjligheter att göra det. En tid framöver 
går det också bra att logga in i exempelkursen i Blackboard. Eventuellt kommer vi att 
presentera våra resultat på konferensen i april.  

2. Alla skolor skulle tjäna på att sätta samman en arbetsgrupp med personer från olika 
befattningar och skolor. Arbetsgruppen skulle kunna utarbeta en gemensam strategi för 
marknadsföring på (naturbruk.org), distansutbildning, IKT-stöd samt utbildning av lärare 
och elever i ”distanskunskap”. De bör också arbeta med att sprida kunskap om vad 
samarbetet är bra för! 

3. Varje skola bör också se över de resurser som finns, göra en behovsanalys och 
målgruppsanalys samt klart ange vilka mål och syften man har med en gemensam 
lärplattform och distansutbildning. 

4. Skolorna bör dela sina erfarenheter om distansutbildning genom att presentera de 
distanskurser som finns och visa de lärplattformar som används. Inventera kunskaper och 
resurser! Man bör tillverka gemensamma mallar för distanskurser. 

5. En gemensam upphandling av lärplattformar och samarbete om support för användning av 
lärplattformar. Support bör finnas för både lärare, elever och utvecklare av distanskurser. 

 

 
Figur 1: Rekommendationer 
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För att få ett stöd i val av lärplattform kan man titta på följande länkar: 

• Nätuniversitetets lärplattformskonferens. 
http://www.hig.se/learningcenter/erfbank/filer/KonfNUKista.pdf  

• Plattformsguiden. http://www.cfl.se/?sid=434 

• Testplatsen. http://www.skolutveckling.se/skolnet/testplats/intranat.html 

På denna webbadress finns allt material till denna studie:  

• http://www.liu.se/cul/liu-mall/utbildn_design/filmer.htm  

Det finns goda förutsättningar för en gemensam lärplattform och ett samarbete mellan 
naturbruksgymnasierna om distansutbildning enligt vår mening. Resultatet visar att det finns 
övervägande fördelar med en gemensam lärplattform och nyttan av distutbildningar framhålls 
på flera olika sätt i resultatet. Det är emellertid viktigt att man tar hänsyn till de lokala 
förutsättningarna och de olika målgruppernas situationer på varje enskild skola, vilket är 
något som måste tas i beaktning när planering sker för distansutbildning och gemensam 
lärplattform.  

6.1 Vidare forskning 
I samband med denna studie har flera nya intressanta forskningsfrågor dykt upp. Vilka behov 
finns det för att skapa en gemensam lärplattform på skolorna? Krävs det ny kunskap och ny 
teknik? Vårt resultat är baserat på en utskickad enkät och det man frågar sig är hur resultatet 
skulle bli om djupintervjuer skedde på ett mindre antal skolor. Skulle resultatet bli annorlunda 
om studien genomfördes på några få naturbruksgymnasier inom en viss region? Skiljer sig 
uppfattningarna åt mellan olika delar av landet? Man skulle också kunna undersöka andra 
gymnasieskolor än inom naturbruk. 

Det skulle även vara intressant att jämföra uppfattningarna på de skolor där man nu genomför 
distansutbildning, och där man ännu inte gjort det. Dessutom skulle man kunna jämföra 
uppfattningarna hos personal med olika befattning eller hos elever. Ser t.ex. lärare och elever 
annorlunda på saken än IT-personalen och rektorerna?  

http://www.hig.se/learningcenter/erfbank/filer/KonfNUKista.pdf
http://www.cfl.se/?sid=434
http://www.skolutveckling.se/skolnet/testplats/intranat.html
http://www.liu.se/cul/liu-mall/utbildn_design/filmer.htm
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Bilaga 1: Missiv till enkäten 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som tillsammans skriver D-uppsats på magisterprogrammet 
Utbildningsdesign på Linköpings Universitet. Idén till denna uppsats fick vi genom 
Öknaskolan. Syftet är att försöka skapa en bättre förståelse och ett ökat intresse för 
lärplattformar och distanskurser. Studien kommer att genomföras på samtliga 
naturbruksgymnasier. Resultatet presenteras i vår uppsats som kommer att distribueras till alla 
skolor.  
 
I detta mail har vi bifogat två filer; enkät. doc. och distansutbildning.doc. Vi ber dig först läsa 
instruktionerna i den bifogade filen enkät.doc. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt 
och det är bara vi som genomför studien som kommer att ta del av just dina svar. I uppsatsen 
kommer svaren att sammanställas på ett sådant sätt att de inte kan härledas till dig som person 
eller till skolan.  
 
Det är av största vikt att vi får dina svar så snart som möjligt, dock senast den 15 december. 
När frågorna är besvarade i enkäten vänligen returnera den genom att först spara ned 
formuläret, och sedan bifoga den sparade filen i ett mail till någon av oss. Vi kan också ta 
emot ditt svar via post.   
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss! 
 
 
 
Vi tackar för din medverkan och visat intresse. 
 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Malin och Annika 
 
 
Malin Seeger 
Plöjaregatan 80 
583 33 Linköping 
malse820@student.liu.se 
013-170511 
 
Annika Åström 
Vreta Backstugan 
610 50 Jönåker 
annas205@student.liu.se 
0155-72021 

mailto:malse820@student.liu.se
mailto:annas205@student.liu.se
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Bilaga 2: Enkät om distansutbildning och lärplattformar 
 

Målet med denna enkätstudie är att få dina synpunkter på distansstudier och lärplattformar. 

 

Gör så här: 

1. Titta på filmen som visar hur en distanskurs kan se ut. Glöm inte att slå på 
högtalarna. 
Webbadress: http://www.liu.se/cul/liu-mall/utbildn_design/filmer.htm  
 

2. Alternativ: läs dokumentet (distansutbildning.doc) med samma innehåll som 
filmen. 
 

3. Se dig omkring i lärplattformen http://blackboard.liu.se/webapps/login 
Username: testac  Password: testac 
 

4. Besvara slutligen denna enkät. 
 
 
 

 

Enkäten består av 3 delar; Bakgrundsinformation, Synpunkter på distansutbildning och 
lärplattformar (fråga 1–15) och Öppna frågor (fråga 16–19). Enkäten kan se lång ut, men de 
flesta frågorna är alternativfrågor. Det tar cirka 15 minuter att fylla i den.  

 

Det är av största vikt att vi får dina svar så snart som möjligt, dock senast den  
15 december. När frågorna är besvarade i enkäten vänligen returnera den genom att först 
spara ned formuläret, och sedan bifoga den sparade filen i ett mail till någon av oss. Det går 
också bra att skicka enkäten till oss per post. Vid eventuella frågor kontakta någon av oss. 

 
 
 

Vi tackar för Din medverkan och visat intresse! 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Malin Seeger 
Plöjaregatan 80 
583 33 Linköping 
malse820@student.liu.se 
013-170511 

Annika Åström  
Vreta Backstugan 
610 50 Jönåker 
annas205@student.liu.se 
0155-72021 

 
Studenter på magisterprogrammet Utbildningsdesign vid Linköpings universitet 

 

http://www.liu.se/cul/liu-mall/utbildn_design/filmer.htm
http://blackboard.liu.se/webapps/login
mailto:malse820@student.liu.se
mailto:annas205@student.liu.se
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Enkäten besvaras senast den 15 december. 

A. BAKGRUNDSINFORMATION 

1. Vilken skola tillhör du? 

 

…………………………………………………. 

2. Vilken befattning har du? 
 
…………………………………………………. 

3. Har du… 
(  ) sett filmen (  ) läst dokumentet (  ) inget av dessa 

 
4. a) Genomför ni distansstudier vid er skola?  Ja (  ) Nej (  ) 

b) Om ja – inom vilka ämnen?……………………………………… 

 
5. a) Använder ni lärplattform / LMS? Ja (  ) Nej (  ) 

b) Om ja – vilken typ? …………………………………………….. 

 
6. Vilka undervisningsmetoder används på skolan idag? 

 

………………………………………………………………… 

 

B. SYNPUNKTER PÅ DISTANSUTBILDNING OCH LÄRPLATTFORMAR 
Frågorna nedan (1-15) besvaras antingen genom att du sätter ett kryss (x), eller genom att 
du graderar alternativen från 1 till 3, där 1 är viktigast. 
Skriv gärna eventuella kommentarer under respektive fråga! 
 
 
1. Hur uppfattar du möjligheten att starta distansutbildning på er skola?  

(Ange med ett kryss) 

Det finns goda möjligheter (  ) 
Mindre goda möjligheter (  ) 
Inga möjligheter alls (  ) 
Vet ej, har ingen uppfattning (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
 
 
2. Vilka förändringar krävs i organisationen för införandet av distansutbildning? 

(Gradera svarsalternativen från 1 till 3, där 1 är viktigast) 

Förbättrad teknisk support (  ) 
Nya roller och arbetssätt  (  ) 
Kompetensutveckling (  ) 
Resursfördelning (  ) 
Nya upphandlingsregler (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
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3. Vilka effekter tror du att distansutbildning kan få på er skola?  
(Gradera svarsalternativen från 1 till 3, där 1 är viktigast) 

Bättre rykte/attraktivare skola (  ) 
Fler elever  (  ) 
Sämre utbildning (  ) 
Attraktivare arbetsplats (  ) 
Spara pengar (  ) 
Sämre möjligheter för eleverna  
   på arbetsmarknaden  (  ) 
Vi kan nå nya elevgrupper (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
 
 
4. Vilka av följande kurser skulle kunna bli distansutbildningar på er skola? 

(Gradera svarsalternativen från 1 till 3) 

Kurser i kärnämnen (  ) 
KY-utbildningar  (  ) 
Trädgårdsutbildning (  ) 
Hästhållning (  ) 
Jakt och fiske (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
 
 
5. Finns det möjlighet att starta kurser på distans för elever från andra 

naturbrukgymnasium? (Markera ditt svar med ett kryss) 

Mycket goda möjligheter (  ) 
Goda möjligheter (  ) 
Mindre goda möjligheter (  ) 
Inga möjligheter (  ) 
 
Kommentera gärna ditt svar: ………………………………………………………… 
 
 
6. Hur anser du att distansstudier bör utformas för att locka elever? 

(Gradera svarsalternativen från 1 till 3, där 1 är viktigast) 

Korta kurser/intensivkurser (  ) 
Enbart på distans (  ) 
Med vissa träffar (  ) 
Tekniskt avancerade  (  ) 
Ej tekniskt avancerade (  ) 
Alternativa språk (  ) 
Internationell utformning (  ) 
Kända lärare (  ) 
Egna lärarstilar (  ) 
Målgruppsanpassad (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
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7. Hur förändras lärarens roll vid distansutbildning? 
(Gradera svarsalternativen från 1 till 3) 

Mer handledning (  ) 
Mer personlig elevkontakt  (  ) 
Mer planering (  ) 
Viktigare att skapa trygghet i inlärningsmiljön (  ) 
Mer kommunikation (  ) 
Förändrad kommunikation (  ) 
Mer teknisk kunskap krävs (  ) 
Måste skapa motivation på nya sätt (  ) 
Annat………………………………………… (  ) 
 
 
8. Hur anser du att studentens lärsituation förändras vid distansutbildning? 

(Gradera svarsalternativen från 1 till 3) 

Större flexibilitet (  ) 
Kan bo på annan plats (  ) 
Egen studietakt (  ) 
Eleverna kan lära av varandra (  ) 
Får mer ansvar (  ) 
Använda egen lärstil (  ) 
Får mer tid över (  ) 
Kan djuparbeta materialet mer (  ) 
Tillgång till multimediastöd (  ) 
Möjlighet till arbete parallellt  (  ) 
Mer kontakt med läraren (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
 
 
9. Krävs det nya pedagogiska metoder vid distansundervisning på din skola? 

(Markera ditt svar med ett kryss) 

Ja (  ) 
Nej (  ) 
Kanske (  ) 
Vet inte (  ) 
 
Om ja – vilka? ……………………………………………………. 
 

 

På nästa sida fortsätter enkäten med synpunkter på lärplattformar.  
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Lärplattformar  
En lärplattform (LMS) är ett webbaserat verktyg för distansutbildning. Det finns många olika 
lärplattformar t.ex. ClassFronter, WebCT, FirstClass, Blackboard och Ping Pong. 
 
10. Hur uppfattar du möjligheten att skapa en gemensam lärplattform för 

naturbruksgymnasierna? (Markera ditt svar med ett kryss) 

Det finns goda möjligheter (  ) 
Mindre goda möjligheter (  ) 
Inga möjligheter alls (  ) 
Vet ej (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
 
 
11. Är det viktigt med en gemensam lärplattform för naturbruksgymnasierna? 

(Markera ditt svar med ett kryss) 

Ja (  ) ---> Gå till fråga 12 a 
Nej (  )  ---> Gå till fråga 12 b 
Vet ej (  ) 
Kanske (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 

 

 

12. a) Varför är det viktigt med en 
gemensam lärplattform? 
(Gradera svarsalternativen från 1 till 3) 

Vi kan spara pengar (  ) 
Få fler elever (  ) 
Bättre förutsättningar för lärandet (  ) 
Smidigare kommunikation (  ) 
Samarbeta om teknisk utbildning  
   och support (  ) 
Underlätta upphandling (  ) 
Annat………………………………… (  ) 

12. b) Varför är det inte viktigt med en 
gemensam lärplattform? 
(Gradera svarsalternativen från 1 till 3) 

Är inte intresserad (  ) 
Tid saknas  (  ) 
Inget behov (  ) 
Kunskap saknas (  ) 
Ekonomiska skäl (  ) 
Resurser saknas (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 

 

13. Vilka faktorer är viktiga för utvecklandet av en gemensam lärplattform? 
(Gradera svarsalternativen från 1 till 3, där 1 är viktigast) 

Att det finns ett gemensamt intresse (  ) 
Ekonomiska aspekter (  ) 
Motivation/engagemang  (  ) 
Kunskap (  ) 
Bra samarbete (  ) 
Bra ledarskap (  ) 
Att alla har ett behov (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
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14. På vilket sätt skulle en lärplattform kunna vara till nytta för din skola? 
(Gradera svarsalternativen från 1 till 3) 

För att dela information inom skolan (  ) 
Utbyte av kunskap  (  ) 
Pedagogiskt stöd (  ) 
Samarbete med andra skolor om kurser (  ) 
Ett forum för lärare och skolledning (  ) 
Stöd till lärare (  ) 
Stöd till eleverna (  ) 
Ökad flexibilitet (  ) 
Återanvända material från andra platser (  ) 
Man lär sig använda IT-verktyg (  ) 
Annat………………………………….. (  ) 
 
 
15. Vilka förändringar krävs i din organisation för att börja använda en lärplattform? 

(Gradera svarsalternativen från 1 till 3) 

Nya tankesätt (  ) 
Förändrad informationshantering (  ) 
Nya tjänster (  )        
Resursomfördelning (  ) 
Nya roller och arbetssätt  (  ) 
Kompetensutveckling (  ) 
Inga förändringar (  ) 
Annat…………………………………..  (  ) 
 
 
 
På nästa sida fortsätter enkäten med öppna frågor.  
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C. ÖPPNA FRÅGOR  
På nedanstående frågor ber vi dig svara så utförligt som möjligt. Använd så många rader du 
behöver! 
 
16. Vilka fördelar och nackdelar anser du att det finns med distansutbildning och en 

gemensam lärplattform?  
(Tydliggör i ditt svar om det avser distansutbildning eller lärplattform).  

 
 
 
 
 
 
17. Vilka positiva respektive negativa konsekvenser kan distansutbildning medföra för 

elever och lärare? 

 
 
 
 
 
 
18. Kan distansutbildning innebära några fördelar eller nackdelar i din organisation? 

 
 
 
 
 
 
19. Kan du kort beskriva hur du uppfattar att en distansutbildning skulle kunna 

utformas i en lärplattform. Vad bör man tänka på? 

 
 
 
 
 
 
Övriga synpunkter eller kommentarer: 

 
 
 

 
Tack för din medverkan! 
Annika och Malin 

 
Glöm inte att svara innan den 15 december 
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Bilaga 3: Dokument som beskriver filmen 

Hur kan en distanskurs se ut i 
en lärplattform? 

 

 

 

 

Annika Åström, Malin Seeger 

Linköpings universitet, 2004 
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En distanskurs i trafiksäkerhet 
I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en distanskurs i en 
lärplattform.  

Kursen utvecklades i ett projekt i magisterprogrammet Utbildningsdesign vid Linköpings 
universitet, på uppdrag av en högskola. Deltagare i projektet var Emma Andersson, Joanna 
Dabrowski, Malin Eriksson, Malin Seeger och Annika Åström. 

Lärplattformar 

En lärplattform (även kallad LMS, Learning Management System) är ett webbaserat stöd för 
utbildningar. Den innehåller verktyg för samarbete och kommunikation över internet, 
presentation av lärare och studenter, samlad inlämning av uppgifter, uppläggning av 
kursinformation, examination online, diskussion i grupp. För studenter och lärare som inte 
träffas ansikte mot ansikte blir lärplattformen ett klassrum på nätet.  

Lärplattformar kan även användas som verktyg för samarbete mellan olika skolor. T.ex. kan 
lärare föra diskussioner och presentera material för varandra. 

Lärplattformar lämpar sig oftast mindre bra för 

• marknadsföring av skolan 

• att ge översikt över vilka kurser som finns 

När man vill ha mer personligt anpassat utseende och funktionalitet är det bättre att utveckla 
egna webbsidor. 
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En översiktlig beskrivning av kursen 

Trafiksäkerhet är en distanskurs utvecklad för högskolenivå. Den är avsedd att gå helt på 
distans, utan fysiska träffar och kommer att baseras på lärplattformen Blackboard. 

 

Så här ser det ut direkt efter att studenten har loggat in i lärplattformen Blackboard. 

På nyhetssidan kan lärare lägga ut meddelanden till studenterna. Till vänster syns menyn. 

• Om man klickar på Lärare visas de lärare som undervisar i kursen. De kan lägga in 
information om sig själva och hur de man kan nå dem, samt foto. 

• Under Kalender finns kursens schema, med exempelvis datum för 
inlämningsuppgifter.  

• Menyn Kursen innehåller allt kursmaterial (se nedan) 

• I Blackboard kan man kommunicera på flera sätt: via diskussionsforum, chatt och e-
post. 

• Studenterna kan delas in i grupper, kommunicera och lägga upp material. Dessa 
funktioner finns under Grupper. 

• Lärplattformen innehåller flera olika Verktyg. Exempelvis kan studenterna lägga upp 
egna hemsidor. 

• Slutligen kan man under Länkar lägga upp länkar till olika webbsidor. 

De lärare/kursutvecklare som har lagt ut kursen i lärplattformen bestämmer vad som ska 
finnas med i menyn och hur kursmaterialet ska placeras ut. 
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Kursen består av 3 delar: 
 
1. Introduktionsmodul ”Introduktion” 
2. Teoretisk del (6 poäng) ”Trafiksäkerhet” 
3. Praktisk del (4 poäng) ”Nationellt trafiksäkerhetsprogram” 
 

 
Bild som visar vad som finns i menyn Kursen. Här ligger allt som ingår i kursen samlat i mappar för de 

olika delkurserna: Introduktion, Trafiksäkerhet och Nationellt trafiksäkerhetsprogram. 
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Introduktionsmodulen 

Det första studenterna får göra i detta exempel är att arbeta igenom en introduktionsdel till 
kursen som innehåller: 

• En välkomstfilm där en av lärarna presenterar kursen. Syftet är att studenterna ska 
känna sig välkomna. 

• En studiehandledning som man kan läsa direkt på skärmen eller skriva ut. Den ska 
fungera som vägledning för studenterna.  

• Instruktionsfilmer som förklarar lärplattformens funktioner. 
• Olika övningar med syfte att lära sig använda lärplattformen, lära känna sin grupp 

samt få en känsla för kursen innehåll. 
 

 
Bild som visar vad som finns i mappen Introduktion. 
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Att använda diskussionsforum 

I diskussionsforumet kan alla skriva meddelanden till varandra. För att inte göra det för rörigt 
finns olika forum för olika ämnen. I forumen kan alla göra nya inlägg och svara på varandras. 
Denna kommunikationsform ger mer tid för eftertanke än chatten i Virtual Classroom. 

I introduktionsövningen till diskussionsforumet gör lärarna varsitt inlägg där de förklarar vad 
deras mål och förväntningar är med kursen och ber även studenterna göra detsamma. 
Studenternas inlägg kommer att utgöra grunden för kursutvärderingen i slutet av kursen.  

 

Bilden visar ett exempel på hur det kan det se ut i ett diskussionsforum. 

Att använda Virtual Classroom 

I det virtuella klassrummet kan man rita på samma yta, titta på webbsidor tillsammans och 
chatta med varandra (dvs. diskutera direkt via textmeddelanden). Läraren bestämmer vem 
som får agera, och de andra deltagarna måste räcka upp handen för att får prata eller visa 
något. Man kan också spara resultatet – både text och bild. 

I övningen i det virtuella klassrummet anordnas ett schemalagt möte, där tre olika 
bildbaserade trafikscenarion diskuteras. Scenariona finns att tillgå i Blackboard. Studenterna 
förebereder sig med anteckningar och läraren ställer sedan frågor kring situationen och ber 
studenterna brainstorma med hjälp av Virtual Classroom. 
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Det virtuella klassrummet (Virtual Classroom). 

Resten av kursen innehåller: 

• Kursmaterial (text och länkar) 

• En kort videoföreläsning 

• Övningar och examination 

 
Bilden visar vad som ingår i materialet till varje kursmodul. 

 

Tack för din tid! Glöm inte att fylla i enkäten. 
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Bilaga 4: Resultatsammanställning del B (alternativfrågor) 
De högst rangordnade svarsalternativen är fetstilta. 

B. SYNPUNKTER PÅ DISTANSUTBILDNING OCH LÄRPLATTFORMAR 

1. Hur uppfattar du möjligheten att starta distansutbildning på er skola? (37 svar) 
Det finns goda möjligheter 22 
Mindre goda möjligheter 9 
Inga möjligheter alls 0 
Vet ej, har ingen uppfattning 5 
Annat 1 
 
2. Vilka förändringar krävs i organisationen för införandet av distansutbildning? 

(185 maxpoäng, dvs. 185 poäng har utdelats på denna fråga) 
Förbättrad teknisk support 38 
Nya roller och arbetssätt  66  
Kompetensutveckling 56 
Resursfördelning 19 
Nya upphandlingsregler 1 
Annat 5 
Tid för grundarbete, Något system som finansiellt kan köpa kurser för de som kommer ”utifrån”.  
 
3. Vilka effekter tror du att distansutbildning kan få på er skola? (164 maxpoäng) 
Bättre rykte/attraktivare skola 38 
Fler elever  35 
Sämre utbildning 3  
Attraktivare arbetsplats 2 
Spara pengar 7 
Sämre möjligheter för eleverna på arbetsmarknaden  2 
Vi kan nå nya elevgrupper 74 
Annat 3 
Flexiblare schema, Att rusta eleverna för ett livslångt lärande!  
 
4. Vilka av följande kurser skulle kunna bli distansutbildningar på er skola? 

(143 maxpoäng) 
Kurser i kärnämnen 19  
KY-utbildningar  57 
Trädgårdsutbildning 14 
Hästhållning 12 
Jakt och fiske 3 
Annat 38  
Skogskurser, Grundläggande kurser,  Jordbruk har vi redan, enstaka kurser inom jord, djurvård, 
trädgård, häst, Lantbruk, Skog, Hjort, Vuxenutbildning, fördjupningskurser inom, olika inriktningar, 
baskurser för yrkesverksamma. 
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5. Finns det möjlighet att starta kurser på distans för elever från andra 
naturbrukgymnasium?  (31 svar) 

Mycket goda möjligheter 9 
Goda möjligheter 11 
Mindre goda möjligheter 7 
Inga möjligheter 4 
 
6. Hur anser du att distansstudier bör utformas för att locka elever? (174 maxpoäng) 
Korta kurser/intensivkurser 25 
Enbart på distans 10 
Med vissa träffar 59 
Tekniskt avancerade  0 
Ej tekniskt avancerade 20  
Alternativa språk 2 
Internationell utformning 3 
Kända lärare 2 
Egna lärarstilar 0 
Målgruppsanpassad 51 
Annat 2 
 
7. Hur förändras lärarens roll vid distansutbildning? (184  maxpoäng) 
Mer handledning                      42 
Mer personlig elevkontakt 13 
Mer planering 33 
Viktigare att skapa trygghet i inlärningsmiljön 7 
Mer kommunikation 10 
Förändrad kommunikation                      50 
Mer teknisk kunskap krävs 17 
Måste skapa motivation på nya sätt 12 
Annat 0 
 
8. Hur anser du att studentens lärsituation förändras vid distansutbildning? 

(189 maxpoäng) 
Större flexibilitet 43 
Kan bo på annan plats 54 
Egen studietakt 22 
Eleverna kan lära av varandra 7 
Får mer ansvar 21 
Använda egen lärstil 6 
Får mer tid över 1 
Kan djuparbeta materialet mer 8 
Tillgång till multimediastöd 1 
Möjlighet till arbete parallellt  22 
Mer kontakt med läraren 4 
Annat 0 
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9. Krävs det nya pedagogiska metoder vid distansundervisning på din skola? (31 svar) 
Ja 14 
Nej 4 
Kanske 11 
Vet inte 2  
 
Lärplattformar 
10. Hur uppfattar du möjligheten att skapa en gemensam lärplattform för 

naturbruksgymnasierna?  (31 svar) 
Det finns goda möjligheter 18 
Mindre goda möjligheter 6 
Inga möjligheter alls 0 
Vet ej 7 
Annat 0 
 
11. Är det viktigt med en gemensam lärplattform för naturbruksgymnasierna? (30 svar) 
Ja 12 
Nej 4 
Vet ej 8 
Kanske 6 
Annat 0 
 
12.  a) Varför är det viktigt med en gemensam lärplattform? (82  maxpoäng) 
Vi kan spara pengar 16 
Få fler elever 17 
Bättre förutsättningar för lärandet 12 
Smidigare kommunikation 11 
Samarbeta om teknisk utbildning och support 17 
Underlätta upphandling 3 
Annat 6 
Kunna erbjuda flera kurser 
 
12. b) Varför är det inte viktigt med en gemensam lärplattform? (33  maxpoäng) 
Är inte intresserad 5 
Tid saknas  5 
Inget behov 9 
Kunskap saknas 2 
Ekonomiska skäl 0 
Resurser saknas 6 
Annat  6 
Specifik utveckling inom kommuner o landsting, Olika inriktningar, Olika uppfattningar -> ingen blir 
nöjd  
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13. Vilka faktorer är viktiga för utvecklandet av en gemensam lärplattform? 
(183 maxpoäng) 

Att det finns ett gemensamt intresse 61 
Ekonomiska aspekter 17 
Motivation/engagemang  29  
Kunskap 21 
Bra samarbete 16  
Bra ledarskap 7 
Att alla har ett behov 26 
Annat 6 
Att alla inser att man har ett behov, Eleverna har lättare att känna igen sig  
 
14. På vilket sätt skulle en lärplattform kunna vara till nytta för din skola? 

(168 maxpoäng) 
För att dela information inom skolan 4    
Utbyte av kunskap  20 
Pedagogiskt stöd 30 
Samarbete med andra skolor om kurser 22 
Ett forum för lärare och skolledning 4 
Stöd till lärare 13 
Stöd till eleverna 36 
Ökad flexibilitet 27 
Återanvända material från andra platser 3  
Man lär sig använda IT-verktyg 9 
Annat 0 
 
15. Vilka förändringar krävs i din organisation för att börja använda en lärplattform? 

(180 maxpoäng) 
Nya tankesätt 41 
Förändrad informationshantering 9 
Nya tjänster 3 
Resursomfördelning 13  
Nya roller och arbetssätt  46 
Kompetensutveckling 64  
Inga förändringar 1 
Annat 3 
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