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Inledning 

Distansutbildning som fenomen förekommer tidigt i historien. Det vanligaste 
mediet för att åstadkomma en tids och rumsoberoende utbildning var i 
brevform. I nytestamentlig tid så brevväxlade Paulus och olika församlingar för 
att utveckla sina kunskaper i den kristna läran. Mellan 1700-1900 år senare i 
samband med industrialiseringen så växte ett kunskapsbehov fram som var 
relaterat till det framväxande industrisamhället. Tidigt på 1700-talet erbjöds 
stenografilektioner per post i Boston och senare en bit in på 1800-talet dök 
liknande erbjudande upp i Sverige.1 En tidig form av skola som kopplades 
samman med brevväxling var Hermods korrespondensskola som startade 1898 
i Malmö. Många företag som ville fortbilda sina anställda anlitade Hermods.  
Nya utbildningssystem och teknik övertog marknadsandelar från Hermods. 
Beslutsfattare i samhället förlitade sig i hög grad på behavioristiska2 idéer. 
Man ansåg att utbildning handlade om att distribuera information och därför 
var många övertygade om att radio och tv skulle lösa  utbildningsbehoven.3  

Den här uppsatsen är skriven i början av 2000-talet och handlar om hur en 
distansutbildning på en högskola utvecklas och praktiseras. Det industri-
samhälle som fanns tidigare har ersatts av ett informationssamhälle och inter-
nets genombrott har förändrat tillgången på information på ett revolution-
erande sätt. I takt med samhällsförändringarna har även bibliotekarieyrket 
vidgat sitt kompetensområde och anses ha en viktig roll att fylla i 
högskolestudenternas lärande. Förmågan att hitta rätt information och få 
tillgång till böcker som behövs i lärandet anses vara lika stor både för en 
campusstudent som för en distansstudent. Bibliotekets roll i distansutbild-
ningen vid Södertörns högskola samt det virtuella rum för lärande som finns i 
det moderna gränssnittet Blackboard har undersökts i den här uppsatsen.  

     

                                                 
1 Holmberg,Carl,1998,”Utbildningssystemen”,SOU1998:83, s.11 
2 Behaviorism, en inlärningsteori som går ut på att människan lär sig saker genom att få belöning eller 
bestraffning, ofta förekommande i samband med på förhand gjorda program. (www.ne.se)  
3 SOU,1998:83,s.14 
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Centrala begrepp 
Det finns en diskussion kring vad distansutbildning som begrepp egentligen 
står för. En del menar att ordföljden borde vändas så att det egentligen borde 
heta ”utbildning på distans” just för att betona att utbildning kommer i första 
hand.  Det finns en tendens att utbildningsaspekten kommer i andra hand om 
man överbetonar separationen mellan lärare och student.4  

Distansundervisning skulle kunna vara ett passande begrepp om man vill 
betona företeelsen ur utbildarens synvinkel. Kritiken som då kommer fram just 
övervikten åt utbildningsanordnarens håll. Distansstudier som ordval innebär å 
andra sidan att tyngdpunkten förskjuts åt för mycket åt studenthållet.  Enligt 
docenten Kjell Johansson så är distansutbildning det begrepp som används 
mest i Sverige. Det är även det mest använda och utbredda i Europa. I USA så 
använder man istället begreppet ”independent study” inom högskolevärlden 
Distansutbildning som begrepp kommer även jag att använda. Ibland kommer 
jag att förkorta det DU. 5  

En forskare och filosof vid namn Benedetto Vertecchi menar att 
betoningen ska läggas på ”distansen”.  Här vill han stryka under den skillnad 
som råder mellan att undervisa på distans och i klassrumsmiljö. Vertecchi 
använder ett annat begrepp om undervisning i fysisk miljö som jag i uppsatsen 
kan återkomma till nämligen,  begreppet ”face to face”, förkortat f2f.6  

Distansutbildningen på Södertörns högskola presenterar sin verksamhet 
som enheten för distansutbildning och flexibelt lärande. Just begreppet 
flexibelt lärande är en ofta använd beskrivning av vad distansutbildning 
handlar om. Användningen av begreppet flexibelt lärandet i samband med 
distansutbildning har att göra med perspektivförändring där man ser till 
individens behov och lärande i första hand. Enligt Betty Collis och Jef Moonen 
innebär flexibelt lärande att utbildning och undervisning anpassas till 
studentens förutsättningar. Hänsyn ska då tas till studentens studiesituation, 
bostadsort och tid men även social bakgrund, genus, studievanor, lärandestilar, 
intellektuella förmågor och färdigheter.7

 Distansutbildningens signum är att de som ingår i utbildningen är 
oberoende av tid och rum för att bedriva studierna. Många av distanskurserna 
som ges av högskolor och universitet är avsedda för studenter som är 

                                                 
4 Dahlin,Bo,2000,Om IKT-baserad distansutbildning och”flexibelt lärande”-En forskningsöversikt,s.4 
5  Johansson,Kjell,Konstruktiv inlärningsmiljö,s.22 
6  Vertecchi,Benedetto,1993,”Structural analysis of distance education”,s.152-164 
7 SOU,2001:13,s.115 
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heltidsarbetande och som vid sidan om har ett behov att vidareutbilda sig i sina 
yrkesliv. Det flexibla kan för andra betyda att de kan kombinera fasta kurser på 
campus med en distansutbildning. Det flexibla i distansundervisning kan tänjas 
ut till en yttersta punkt, vilket kan ställa stora krav på flexibilitet även hos 
läraren. Kursens upplägg och inneboende flexibla drag är mycket beroende av 
den tid som läraren har till sitt förfogande samt dennes vilja att individanpassa 
undervisningen. Det finns med andra ord mer eller mindre flexibla 
distansutbildningar, där innebörden av det flexibla kan variera från kurs till 
kurs, men även från högskola till högskola 

Det finns sålunda åsikter om hur långt man ska gå när det gäller det 
”flexibla” i lärandet. En annan aspekt av begreppet flexibel i det här 
sammanhanget är, att det verkar finnas en ideologisk skillnad också. För vem 
är egentligen utbildningen flexibel? Individen eller samhället? På ett sätt 
representerar distansutbildning en frihet att lära sig nya saker på egen hand och 
på ett öppet sätt. Den synen på det flexibla bottnar i den frihetssyn som 
framkom i den humanism som florerade under Franska revolutionen.8 Idag kan 
man säga att de samhällsinstitutioner som företräder humanism och 
emancipation återspeglar den riktningen. En slags frihet att utveckla sig själv 
utan tanke på att vara till nytta för samhällets krav och kultur. 

Den andra ideologiska grunden återfinner vi i den neoliberala marknads-
ekonomin. Genom möjligheten att fortbilda sig kan individerna anpassa sig 
efter näringslivets villkor. För att hänga med i den arbetsmarknad som råder 
och kunna uppdatera sina kunskaper så måste varje individ vara villig att 
fortbilda sig inom sitt yrke eller vara beredd till att byta yrkeskarriär.  I 
annonser från bemanningsföretag framhävs det som en fördel att man själv får 
bestämma över när, hur och var man kan arbeta. Man kan här ifrågasätta hur 
pass stor den individuella friheten är när man ständigt måste vara beredd på att 
flytta och påbörja nya arbetsuppgifter. I samhället av idag verkar det vara 
företagens behov av flexibilitet som tillfredsställs. I själva verket är det ju så att 
de flesta vill ha fasta jobb inte tillfälliga jobb.9  

Man kan säga att det livslånga lärandet idag och kopplingen till distans-
utbildningen även kan förstås utifrån arbetsmarknadspolitiska skäl och grunder 
där neoliberalt marknadstänkande är en styrande faktor. Det flexibla kopplas 
här samman med begreppet det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet 
innebär att individen från vaggan till graven hela tiden måste vara beredd att 
                                                 
8 Nunan,Ted,1993,Distance education:what is it and can it have an educational future?,s.197f 
9 Dahlin,Bo,2000, Om IKT-baserad distansutbildning och”flexibelt lärande”-En forskningsöver-sikt,s.43 
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omskola sig. Livslångt lärande som begrepp är allmänt vedertaget som 
drivande faktor både nationellt och internationellt. Högskoleverkets rapport 
2001.1, ”Livslångt lärande som idé och praktik”  bekräftar att livslångt lärande 
som modell med innebörden återkommande utbildning är väletablerad i den 
svenska högskolan.10  

Med plattformar menar jag de webbsidor där e-företagen tillhandahåller 
sina tjänster på. Inom näringslivet så anses asynkron inlärning vara att föredra 
framför traditionell klassrumsundervisning. Vid asynkron inlärning kan 
studenten kombinera arbetstid och studietid, eftersom den studerande är 
oberoende av tid och rum. Synkron inlärning förkommer däremot i realtid i 
videokonferenser eller chattfunktioner. Det sistnämnda kan ha sina fördelar 
ändå för företag som slipper resor och kostnader för uppehälle för sina 
anställda. I båda distanskurserna som har undersökts föredrog lärarna den 
asynkrona metoden, även om det synkrona ingick i lärplattformen som 
möjlighet för kontakt mellan studenterna.11

Tidigare forskning 
Inom distansutbildning som ämnesområde samsas ett flertal olika forsknings-
discipliner. Pedagogik, informatik, teknologi och biblioteks och informations-
vetenskap är de ämnesinriktningar som jag har stött på när jag undersökt 
ämnesområdet. De har utifrån olika utgångspunkter olika intresseområden som 
förenas i distansutbildningen som forskningsområde. Det pedagogiska området 
har ett intresse av att veta vilka konsekvenser som ett distanslärande kan 
innebära för deltagande individer. 

 Informatik är ett vetenskapligt område som studerar användningen av 
informationsteknik och hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt. Inom området vill man bland annat skapa förståelse för 
virtuella gemenskaper eller sociala sammanhang i vilka informationsteknik 
utnyttjas. Förståelsen omsätts sedan till metoder och hjälpmedel för praktisk 
tillämpning.12

Instructional technology kallas en ämnesdisciplin på engelska vilket 
motsvaras i hög grad av det som på svenska kallas informatik. Inom den 
disciplinen är man intresserad av att designa datorn så att den möter de behov 

                                                 
10 SOU,2001:13, s.71 
11 Karlsudd, Att lära på tunna linor eller bred(a) band, s.13 
12 Nilsson,Kenneth,NE,(www.ne.se),2005-03-15 
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som både lärare och student kan ha i en lärandesituation. Forskningen inom 
området anser att man övergått från att vara intresserad av instruktions-
effektivitet, instruktionsöverföring och instruktionskompetens i förhållande till 
tidigare datateknologiska innovationer. Idag är man intresserad av en modell 
där det inte lika mycket är frågan hur instruktionen från en dator till en 
användare går till utan snarare hur datorn kan fungera tillsammans med flera 
användare i ett nätverk. Modellen kallas för CSCL och står för datorstöd i 
kollaborativt lärande. Forskningsfrågorna som då är av intresse är istället 
inriktade mot faktorer som kan påverka processen i kollaborativa lärandet och 
indirekt användningen och funktionerna av datorerna.13

Biblioteks och informationsvetenskap har under nittiotalet blivit intresser-
ade av pedagogiska frågor i samband att lära studenter att hitta, söka och 
värdera information. Det gäller i hög grad även distansstudenter som ska ha 
samma rätt till utbildning i informationskompetens som en campus- 
studerande. 

Forskning inom distansutbildning kan med andra ord ha olika utgångs-
punkter beroende på vilken akademisk ämnesdisciplin som forskaren tillhör. 
Intresset för hur de pedagogiska metoderna i distansutbildningen fungerar 
delas mellan olika forskningsområden.  

I slutet av 80-talet och början av 90-talet innan Internets genombrott så 
diskuterades om man inom forskningen befunnit sig i ett övergångsskede till ett 
annat paradigm. Otto Peters, påstod i en teori om distansutbildningens 
utveckling att utbildningen i sin struktur och upplägg påverkades av det 
omkringliggande industrisamhället och att DU var på väg att förändras utefter 
ett nytt framträdande samhället, det postindustriella samhället. Diskussionen 
gällde i stort var fokuset i DU ska ligga. Fyra kända forskare, Peters, Moore, 
Holmberg och Keegan grupperade sig kring åsikten att distansutbildnings 
tänkande och organisation grundade sig på att lärare och student var åtskilda.14 
Otto Peters  var rektor och grundare till Fernuniversität i Hagen, Tyskland och 
har skrivit  en rad böcker i ämnet. Michael G. Moore var vice ordförande vid 
”The American Centre for the Study of Distance Education” vid Pennsylvania 
State University. Börje Holmberg var utbildningsanvarig ledare för Hermodz  
under företagets storhetsperiod, 1956-75. Desmond Keegan var redaktör för 

                                                 
13 Koschmann,Timothy,1996,CSCL:Theory and practice of an emerging paradigm, s.15 
14 Amundsen, Cheryl,1993,”The evolution of theory in distance education”,s.70 

 7



”the Routledge Studies in Distance education series”, samt har även varit 
generaldirektör för ett italienskt distanskonsortium, 1976-84.15

 Det finns avstånd mellan lärare och student som Michael G Moore kallar 
för ”transactional distance”. Den transaktionella distansen leder till ett 
psykologiskt och kommunikationsmässigt tomrum, ett utrymme som kan leda 
till möjliga missförstånd kan uppstå mellan den lärande och läraren. Moore 
menar att ju längre det transaktionella avståndet är desto mer okonventionella 
metoder och övningar behövs. Hans avståndsteori är beroende av två variablar 
som han kallar dialog och struktur.  Hur stor det transaktionella avståndet blir 
beror då på dialogens omfattning och strukturens ramar.16

Börje Holmberg har koncentrerat sin forskning kring att göra avståndet 
mindre genom att göra relationen mellan läraren och den studerande mer 
personlig. Både Moore och Holmberg förordar det individuella lärandet och 
den frihet som DU kan ge individen. Ju mer autonom studenten blir i sitt 
lärande desto bättre. Detta individuella lärande skulle underlättas genom en 
didaktisk konversation. Hans teori om den didaktiska konversationen från 1983 
har inspirerat andra senare forskare som Rekkedal och Bååth.17  

Andra forskare som D. Randy Garrison, John Verduin och Thomas Clark 
placerar inte avståndet eller separationen mellan lärare och student i första 
rummet i sin forskning. Randy Garrison är professor vid universitetet i Calgary 
vid fakultetet för fortsatt utbildning. Verduin och Clark har producerat 
forskning tillsammans inom DU. De verkar inte intresserade av avståndet som 
faktor.  Garrisons tyngdpunkt ligger i stället den utbildningsmässiga över-
föringen, ”the educational transaction”. Den är helt beroende av en tvåvägs-
kommunikation och inbegriper ett kollaborativt lärande. Den förlitar sig på att 
det teknologiska stödet ska fungera.18

Jämförelser mellan distansstudier och campusstudier eller face-to-face har 
varit en favorit bland forskarna efter Andra världskriget och framåt på 50-talet, 
60-talet och 70-talet. En forskare med namnet Schramm jämförde utbildning på 
TV med klassrumslärande 1962 och kom fram till den något överraskande 
slutsatsen att det inte var någon större skillnad mellan att lära sig från 
television eller från klassrummet.19  

                                                 
15Keegan, Desmond,Theoretical principles of Distance Education,s.xi-xiii  
16 Amundsen,1993,s.63 
17 Amundsen,1993,s.66 
18 Amundsen,1993,s.72 
19 Saba, Farhad,2000,”Research in distance education: A status report”, s.2 
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En annan studie från 2000 jämförde man en on-line kurs med en face-to-
face kurs och kom även där fram till att det i många avseenden så hade 
studenterna liknande inlärningsresultat.20  Överlag så verkar det faktiskt som 
om forskningen på området enligt Farhad Sabas forskningöversikt har kommit  
fram till liknande slutsatser. När den typen av slutsatser har gjorts så har i 
huvudsak experimentella metoder använts, överfört till samhällvetenskap har 
undersökningar genomförts med s.k quasi-experimentella metoder.21 Om andra 
metoder använts som exempelvis kvalitativa intervjuer så hade förmodligen ett 
något annorlunda resultat kommit fram.  Smith and Dillon har 1999 försökte 
råda bot de till synes märkliga slutsatserna genom att definiera kategorier som 
var specifika för on-linestuderande och likaså vilka faktorer som var specifika 
off-line studerande för att sedan jämföra dem.22  

Det verkar emellertid som det fanns en överensstämmelse mellan flera 
forskare även senare på nittiotalet, oftast anglo-saxiska, att det fanns en liten 
eller ingen skillnad alls mellan de resultat som har presterats face-to-face och i 
distansundervisning. Den forskningsinriktningen går under benämningen ”no 
significant difference literature”.  

Det är annars vanligt att man inom forskningen koncentrerar sig på 
interaktionen mellan de olika inblandade i en distansutbildning. Den här 
forskningen välkomnar idén om att tillämpa pedagogiska teorier och metoder 
som använts i klassrumsmiljö även på distans. Av intresse här är faktorer som 
påverkar kvalitén på interaktionen inte lika mycket som förr, separationen 
mellan lärare och student.23

 Alan D. Carswell och Viswanath Venkatesh hävdar att forskningen inom 
asynkron distansutbildning inte är lika stor som den synkrona och att den som 
har gjorts bara har varit ateoretisk, anekdotisk och deskriptiv till sin natur.  Den 
forskningen menar forskarna består av diskussioner mellan lärarna och 
studenternas egna upplevelser.  Själva har de undersökt en helt asynkron inlär-
ningsmiljö, där de har varit ute efter att definiera olika effektivitetsvariabler i 
lärandet. De har till skillnad mot sina föregångare på området använt sig av två 
väletablerade teorier, ”the theory of planned behaviour” och ”innovation diffu-
sion theory” 24

                                                 
20 Saba,2000,s.2 
21Quasi eller kvasiexperimentella metoder. Man försöker efterlikna laboratorieexperimentets ideal så 
mycket som möjligt. Skillnaden är att undersökningarna genomförs i verkligheten istället 
22 Saba,2000,s.5 
23 Saba,2000,s.4 
24 Carswell, Alan D,Venkatesh, Viswanath, 2002,”Learner outcomes in an asynchronous distance 
education environment”, s.476  
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Den första teorin förkortad, TPB utgår från tre variabler förhållande till 
beteendet. Attityd definieras som den första och avser att ta reda på personens 
positiva eller negativa känslor inför att använda systemet. Den subjektiva 
normen är den andra och är avsedd att tolka vilken roll som det sociala trycket 
spelar när man utför ett beteende. Den tredje variabeln översatt till tolkad 
beteendekontroll, handlar om hur individen upplever svårighetsgraden att 
utföra beteendet. Den här teorin har använts inom andra beteendevetenskapliga 
undersökningar. Den andra teorin förkortad, IDT vill spegla den 
kommunikationsprocess då personer informerar sig om teknologin i ett socialt 
sammanhang.25 Forskarna använde sig av ett webbaserat undersöknings-
formulär som gav bra gensvar. Deras slutsatser går ut på att resultatet av deras 
arbete kan användas som ett första steg i att utarbeta riktlinjer för en effektiv 
design av tekniskt förmedlad asynkront lärande26

På nittiotalet blev mer vanligt att blanda mellan kvalitativa och kvan-
titativa metoder. Den metodologiska utvecklingen gjorde att det blev lättare att 
förstå viktiga faktorer i undervisning och lärande.27

Den forskning som i huvudsak utgår från teorier har under nittiotalet 
förändrat bilden av distansutbildning som ett komplext forskningsområde. Saba 
menar att organisationsteorier, kostnad och effektivitetsteorier, instruk-
tionsdesign liksom juridiska, sociala och internationella frågor spelar en viktig 
roll inom området.28

Forskningen inom distansutbildning har blivit bred i och med att ämnet är 
tvärvetenskapligt till sin karaktär.  Inom biblioteks och informationsvetenskap 
har pedagogiken blivit ett viktigt ämne i samband med att bibliotekarierna har 
vidgat sin yrkeskompetens. Det pedagogiska ansvaret för att lära ut 
informationskompetens ligger till stor del på bibliotekarierna. För 
distansstudenter kan situationen bli annorlunda då man kanske inte har tillgång 
till biblioteket i fysisk mening eller har svårt att delta i en introduktionsträff där 
användarutbildning ofta ges. ACRL29 genomförde år 2000 en granskning av 
distansutbildningen på högskolan i USA. Man undersökte bland annat i vilken 
omfattning som bibliotekskunskap erbjöds till sådana som gått kandidat och 
magisterutbildningar. Av 384 högskolor så valde 78% att ge användar-
utbildning i informationskompetens på campus till distansstudenterna. Det 

                                                 
25 Carswell, Alan D,Venkatesh, Viswanath, 2002, s.478  
26 Carswell, Alan D,Venkatesh, Viswanath, 2002, s.489 
27 Saba,2000,s.4 
28 Saba,2000,s.6 
29 ACRL betyder Association of College & Research Libraries 
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förklarades med att distansutbildningarna träffades först på campus för att ha 
en introduktion i ämnet. På andra plats när det gällde att leverera användar-
utbildning var interaktiva webbsidor. Därefter kom e-mail och telefon. Bara två 
högskolor rapporterade att de hade använt sig av webbaserad teknologi. 16 
rapporterade att de hade använt sig av chattforum. Undersökningen visade att 
högskolorna i huvudsak valde att använda det traditionella sättet att förse 
studenterna med undervisning i informationskompetens, d.v.s. i fysisk form 
istället för den digitala även till distansstudent-erna.30

 Zao Liu och Zheng Ye från Texas A&M University pekar på att tidigare 
användarundersökningar har visat att distansstudenter  underutnyttjar sina 
institutionsbibliotek. Bekvämlighet har angetts som främsta anledningen att 
välja andra informationskällor. Det återspeglar fenomenet som kallas för ”the 
principle of least effort”, minsta motståndets lag. Användarna väljer att hämta 
lätt tillgänglig information istället för att söka efter kvalitativt bättre 
information. I deras egna studie av  akademiska distansstudenters användning 
av informationskällor konstaterade de att principen om minsta motståndets lag 
även gällde deras studenter. Hälften av respondenterna i den undersökningen 
använde internet som främsta informationskälla. Endast 30% använde det som 
var det bästa för   studierna, institutionsbiblioteket.31 Man kan ju ifrågasätta om 
den information som hittades på internet egentligen var kvalitativt sämre än 
institutionsbibliotekets. 

I Jacob Harnesks förstudie om biblioteksservice till biblioteksstuderande så 
konstaterar han att det dominerande sättet att ge användarutbildning i 
informationskompetens är vid introduktionen då studenter, lärare och 
bibliotekarier träffas fysiskt. Den erfarenheten stämmer överens med ACRL:s 
undersökning. Han pekar på ett ”pedagogiskt” problem egentligen när han 
säger att en sådan undervisning riskerar att bli mindre effektiv. Om 
undervisningen hade varit förlagd vid en annan tidpunkt så skulle studenterna 
ha hunnit förvärva en del ämnesrelaterade kunskaper  och därmed ha ett annat 
informationsbehov.32

En av poängerna med den här uppsatsen är att slå ett slag för att 
bibliotekarien kan behöva sätta sig in vad det kan innebära att studera på 
distans. Harnesk märkte att det fanns personer som betonade hur viktigt det var 

                                                 
30 Blakeslee, Sarah, Johnsson,2002,”Using HorizonLive to deliver library instruction to distance and 
online students”, s.325 
31Liu,Zhao, Yang Ye,”Factors influencing Distance-education graduate students´use of information 
sources:A user study”, s.30 
32 Harnesk,Jacob, Biblioteksservice för distansstuderande-en förstudie,s.50 
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att bibliotekspersonal skaffade sig personlig kunskap om villkoren för 
distansstuderande. Bibliotekariernas pedagogiska kunskaper bör utvecklas och 
i speciellt då i förhållande till distansutbildning. Harnesk menar också att det är 
viktig att bibliotekarierna blir medvetna om den struktur som finns för 
högskolestudier i det område som biblioteket verkar i. Hur ser samarbete 
mellan folkbibliotek, lärcentra och högskola ut?33

Louise Limberg påtalar hur viktigt det är att bibliotekarier lär sig mer om 
hur lärandet går till. 

Bibliotekariers kompetensutveckling bör, så som vi tolkar forskningsresultaten, i första 
hand inriktas mot en djupare förståelse för hur lärande går till. En djupare teoretisk och 
praktisk förståelse för de lärandes perspektiv skulle kunna hjälpa bibliotekarier att välja 
undervisningsinnehåll på ett mera ändamålsenliga sätt än att förmedla sökordningar och 
sökprocedurer.34

Denna djupare förståelse för hur lärande går till är viktig att känna till, speciellt 
när det gäller distansundervisning eftersom lärandet inte sker face to face. Det 
fysiska rummet har ersatts av ett annat, digitalt. 

För att uppnå en optimal lärandesituation för studenterna är det likväl 
viktigt att lärarna förnyar sina kunskaper i informationssökning och på vilket 
sätt som biblioteket kan vara ett stöd i lärandet. Följden blir att lärare och 
bibliotekarier bör samarbeta mer så att en bättre lärandesituation uppnås. Ett 
sådant sätt är att använda sig av kontaktbibliotekarier som är knutna till olika 
institutioner. Enligt Harnesk så har Örebro universitetsbibliotek lyckats bra 
med just den ambitionen att ha kontaktbibliotekarier. En annan viktig slutsats 
som Harnesk drar är att det är viktigt att biblioteket kommer med redan i själva 
kursplaneringen av en distanskurs. Det samarbetet bör utvecklas på ett bättre 
sätt än vad som hittills har skett. 35

Det finns olika sätt att för den distansstuderande att göra sig orienterad hur 
han eller hon ska använda alla informationsresurser. Ett sätt är att vara med på 
introduktionen som ofta innefattar någon form av användarundervisning. Ett 
annat sätt är att ta del av den interaktiva informationssökningshjälp som olika 
högskolor tillhandahåller på sina webbsidor. Pedagogguiden är ett exempel på 
hjälp som lärarstuderande kan ha nytta av när de söker information. Den är 
utarbetad med stöd från KB:s BIBSAM och finns på Malmö högskolas 

                                                 
33 Harnesk,Jacob,2002.s.50 
34 Limberg, Louise,2002,Informationssökning och lärande - en forskningsöversikt,s.125 
35 Harnesk,Jacob,2002,s.51 
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webbsidor.36 Andra liknande ämnesguider finns runt om på landets högskolor 
och kan vara en hjälp för distansstuderande liksom självklart  även för 
campusstudenter.     

Ett annat av BIBSAM:s projekt har varit att  utveckla en tjänst som fått 
namnet ”Jourhavande bibliotekarie”. Tjänsten ska vara ett försök att motsvara  
campusbibliotekets sökhjälp och vägledning. Syftet med projektet var att öka 
tillgängligheten för studenter som av olika skäl inte kan vara på plats, varken 
tidsmässigt på nätet eller fysiskt på campus.  När biblioteket hade stängt så var 
det meningen att tjänsten skulle komma tillanvändning. Ambitionen var att ha 
öppet dygnet runt, men när projektet genomfördes så var det inte praktiskt 
genomförbart.  Istället hade de öppet må-fre mellan 18.00 till 22.00 och lör-sön 
10.00-17.00. De projektansvariga menar att tjänsten ska beskrivas som en 
generalisttjänst snarare än en specialisttjänst. Alltför specialiserade frågor 
hänvisas därför vidare. Ett syfte har varit att efterlikna det fysiska arbetet  i 
biblioteket och därför har tekniken ”co-browsing” använts. Intressant är att 
bara hälften av de antal bibliotekarier som har utvärderat tjänsten tycker att den 
har fungerat bra, medan 90% av studenterna tycker att den fungerade bra eller 
mycket bra. Den något negativa erfarenheten från bibliotekariernas sida kan 
enligt projektskrivaren bero på att chattformen kräver en snabb precision vilket 
kan upplevas stressande.37 Den passar väl in i det flexibla lärandet som modell 
eftersom alla kan använda den när  och var den så önskar. 

Avhandlingar och magisteruppsatser 
Birgitta Willéns avhandling ”Distance education at Swedish universities: an 
evaluation of the experimental programme and a follow-up study”, ventilerades 
vid Uppsala universitet, 1981.  Avsikten med avhandlingen var att utvärdera 
experimenten med distansutbildning vid svenska universitet. Syftet med 
distansutbildningen då var att bredda tillgängligheten till den högre 
utbildningen i Sverige.  De deltagande studenterna var mycket nöjda med 
distansutbildningen och hade en relativt hög genomströmning.  Majoriteten av 
studenterna hade ett heltidsjobb samtidigt som de genomförde studierna.  I 
distansutbildningen användes en descentraliserad modell som fungerade 
mycket bra. En uppföljningsstudie undersökte målgruppen fem år senare för att 
se vad de gjorde och hur de uppfattade distansutbildningen då.38

                                                 
36 Pedagogguiden vid Malmö högskola 
37 Brolund, Agneta,Hohweiler,Kristina,”Jourhavande bibliotekarie-librarian on duty”,s.19-20 
38 Willén, Birgitta,1981,”Distance education at Swedish universities- an evaluation of the experimental 
programme and a follow-up study”, s.1 
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En s.k interaktionsstudie gjorde Svärdemo när hon undersökte en  
datoriserad nätverksmiljö och en klassrumsmiljö. Syftet med avhandlingen har 
varit att studera studenternas och lärarnas möten med varandra och hur de 
uppfattade dem. Hon har velat se vilka möjligheter och begränsningar för 
kommunikation som erbjuds i de olika miljöerna.39

 En av hennes iakttagelser var att kommunikationen i den datorbaserade miljön 
ibland kunde avstanna vilket kunde inverka negativt på lärprocessen där ge och 
ta verkar var nödvändigt för lärandet. Problematisera, hantera motstånd och 
ifrågasätta tillhör den miljö där lärandet äger rum. Hon menade också att makt 
och dominans är viktiga faktorer i lärprocessen, där det asymmetriska mellan 
lärare och student kan leda fram till en lärandesituation. Hur mycket varje 
student lär sig beror i hög grad på hur kommunikationen utvecklas och hur 
delaktig denne har varit i när det gällde att problematisera och möta motstånd 
av alternativa synsätt.40  

Från ämnesområdet informatik hittades en avhandling av Lars Svensson 
som hade titeln, ”Communities of distance education”. Svensson har iden-
tifierat fyra olika grupper av distansstuderande. Gruppindelningarna skiljer sig 
åt beroende av om de är individuellt orienterade eller socialt orienterade. De 
individuellt inriktade föredrar en klar uppdelning av arbetet medan de socialt 
orienterade, föredrar att samarbeta. Svensson menar även i sin analys att de 
olika grupperna som han har fått fram går att sätta i samband med 
studievanorna hos varje enskild student. De som är som är inriktade på att söka 
förståelse hamnade i samma grupp där samarbete var dominerande. De 
individuellt fokuserade  var  de som var mest studieovana. Läraren som resurs 
användes som sista utväg hos de grupper där samarbete var kärnan. Lärarhjälp 
var annars ett av de första alternativen för individuellt orienterade och studie-
ovana.41  

Svenssons undersökning har i stort gått ut på att klargöra hur grupp-
konstellationer kan se ut och vilka faktorer som kan användas för att förklara 
varför vissa grupper ser ut som de gör. 

Det går att hitta en rad magisteruppsatser bland de fyra biblioteks och 
informationsvetenskapliga utbildningar där ett samband finns med min uppsats. 
Exempel på sådana samband är uppsatser som något sätt tagit upp förståelsen 

                                                 
39Svärdemo-Åberg,Eva,2004, En studie av kommunikation mellan lärare och studerande i klassrumsmiljö 
och datoriserad nätverksmiljö, s.12-13   
40 Svärdemo-Åberg,Eva,2004,s.184 
41 Svensson,Lars, Communities of Distance Education,s. 146-147 
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av informationskompetens i olika pedagogiska sammanhang, bibliotekariens 
förändrade yrkeskompetens, liksom även högskolebibliotekets roll i 
förhållande till högskolors måldokument. Tidigare forskning där man studerat 
interaktiva användarutbildningar tangerar även ämnet för min uppsats. 
Distansutbildning som fenomen  och dess effekter för bibliotekarier, lärare och 
studenter har varit kriteriet när jag har valt ut att exemplifiera några 
magisteruppsatser. 
Margareta Andersson och Gudrun Clauséns  magisteruppsats ”I skuggan av 
biblioteket” från 1999 är en sådan.  De har gjort en undersökning av hur en 
grupp distansstuderande vid en högskola upplever den biblioteksservice de 
använder. De kom fram till att: 

 
• Distansstudenter använde folkbiblioteket  
•  Studenterna   hade fått sin användarutbildning i början av distanskursen. 
• Alla studenter hade tillgång till datorer, internet och e-mail. 
• Teknologin användes sällan i samband med biblioteksservice. 
• Majoriteten av distansstudenterna var nöjda  med servicen de fått. 

För att användningen av biblioteksresurserna ska öka så borde användar-
utbildningen återkomma oftare i utbildningen samt ändringar i hur man utnytt-
jar den befintliga teknologin. Anderson och Clausén föreslog ett ”vitalare” 
samarbete mellan högskolebiblioteket och institutionen.42

En annan uppsats som på ett tydligare sätt definierar sin målgrupp är 
Catharina Ekblads och Ann-Helén Johanssons som skrev magisteruppsatsen, 
biblioteksservice för distansstuderande i glesbygd år 2000. Avsikten med 
uppsatsen var att se hur distansstudenter i glest befolkade områden upplever att 
biblioteket tillhandahåller litteratur till distanskurserna. 

Folkbiblioteket var den naturliga kanalen för distansstudenterna där de 
flest var nöjda med den service som de fick. Folkbiblioteken å sin sida var 
medvetna om att de inte kunde komma upp till en tillräckligt bra servicenivå 
för distansstudenterna. Ekblad och Johansson tyckte att det förelåg ett 
utbildningsbehov för bibliotekarierna för att kunna uppfylla kraven på service 
till studenterna.43

Jörgen Lundberg vill i sin uppsats från 2001 undersöka hur fenomenet 
distansutbildning har påverkat folkbibliotekens verksamhet i Blekinge. Han 
                                                 
42 Andersson, Margareta, Clausén,Gudrun, I skuggan av biblioteket, s.3 
43 Ekblad,Catharina,Johansson, Ann-Helén, Biblioteksservice för distansstuderande i glesbygd,s.3 
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konstaterar att stora satsningar har gjorts för kunna ge service åt 
distansstudenterna, bland annat i form av projektpengar från EU. Risken fanns 
dock att annan verksamhet på folkbiblioteken skulle komma i skymundan för 
att distansstudentverksamheten plötsligt fått en prioriterad ställning. Han 
befarade en onödig konkurrenssituation skulle uppstå mellan verksamheterna, 
speciellt då i förhållande till beslutsfattande politiker.44     

Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med uppsatsen är att granska en distansutbildningsverksamhet på 
en högskola i Sverige, för att därigenom belysa vilken roll som biblioteket eller 
bibliotekarien kan ha i en sådan verksamhetsform. Ett annat syfte med 
uppsatsen är att få ökad insikt om den pedagogiska situation som både 
kursansvariga och studenter skapar eller ställs inför när de deltar i 
distansutbildning. Valet föll på Södertörns högskola eftersom de nyligen hade 
startat en sådan verksamhet. Genom att göra kvalitativa intervjuer med 
ansvarig personal på högskolans distansutbildningsenhet, tre kursansvariga 
lärare samt 10 studenter har jag insamlat det material som ligger till grund för 
den här uppsatsen.  Sammanlagt rör det sig om 16 intervjuer. 

Fokus har legat dels på distansutbildningsenhetens organisation och arbets-
sätt, men även på två kurser. Båda kurserna har en samhällsvetenskaplig 
karaktär. Den första heter ”Från terrorbalans till terrorism” och den andra 
”Strategisk informationssökning på internet”. Den förstnämnda kursen har 
ingått i den ”prövotid” som enheten har utvecklats i och den senare som en av 
de första kurserna som inte anordnades av distansutbildningsenhetens egen 
personal. Distansutbildningsenheten kommer i fortsättningen förkortas DE. 
Lärarna på den senare kursen var frilansande journalister som arbetade med 
både undervisningsuppdrag på högskolor och researchuppdrag åt kommersiella 
företag.  

I den första kursen stod en av enhetens egen personal för kursen. Hon 
arbetar annars som lärare på samhällsvetenskapliga fakulteten. Hon står som 
pedagogiskt ansvarig och utvecklare av enheten.    I den andra kursen så är det 
möjligt att det hade varit mer utslagsgivande att undersöka en annan kurs en 
just ”Strategisk informationssökning via internet”, med syftet att undersöka 
bibliotekets resursanvändning och förmåga att utveckla informationskom-

                                                 
44 Lundberg, Jörgen,Distansutbildningens inverkan på folkbiblioteken, s.34 
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petens hos studenterna. Jag säger det eftersom kursen i sig företräddes av 
informationsexperter vars huvudsakliga uppgift var att utveckla studenternas 
informationskompetens. Däremot tyckte jag att den metodik som användes i 
den senare kursen var intressant att studera för en bibliotekarie. Målet med 
uppsatsen är att skapa en slags helhetsförståelse av fenomenet distansut-
bildning där såväl organisation, planering och utförande kommer att under-
sökas. Med ett sådant mål så är alla som är engagerade i utformandet av 
distanskurserna intressanta för undersökningen, men ändå är det 
slutanvändarna, studenterna, den målgrupp som för undersökningen varit den 
viktigaste. Avgränsningarna gentemot andra uppsatser är för det första att det 
handlar om distansutbildning på högskolan inte gymnasiet eller grundskolan. 
För det andra är en undersökningen gjord utifrån  ett bibliotekarieperspektiv, 
vilket gör ansatsen mer unik än vad den vid första anblicken förefaller vara.  
I den här uppsatsen har jag velat fokusera undersökningen utifrån följande 
frågeställningar: 

• Hur ser bibliotekets och bibliotekariens uppgift ut i 
distansutbildningsverksamheten på Södertörns högskola? 

•   Hur stämmer lärarnas pedagogiska och praktiska upplägg av kurserna 
jämfört med studenternas upplevelser av desamma? 

•     Hur flexibla är kurserna och vilka faktorer påverkar graden av flexibilitet? 

•  Motsvarar kursverktyget som enheten valt de förväntningar som lärare och 
studenter ställt på det? 

 

Metod 
För att genomföra uppsatsens syfte och få svar på de frågor som jag ställt 
tänkte jag att en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod kunde passa bra. Det 
kvalitativa forskningssättet kommer att vara vägledande i den här uppsatsen. 
Det betyder inte att kvantitativa resultat skulle vara ointressanta.  Däremot är 
inriktningen ställd mot att söka förståelse och innebörd i vad som sker. Man är 
mer fokuserad på processen till att det blivit på ett speciellt sätt än själva 
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resultatet eller produkten.45  Den kvalitativa fallstudien som metod är inriktad 
på  en viss företeelse eller upplevelse. Det är frågan om en fördjupning av ett 
område man är intresserad av. Distansutbildning skulle kunna ses som det mer 
generella ämnesområdet för undersökningen. De analysenheter som jag valt att 
titta närmare på i distansutbildningen på Södertörns högskola är bibliotekariens 
eller bibliotekets roll och betydelse för verksamheten, sam-spelet mellan 
lärarna och studenterna och den tekniska plattformens betydelse för lärandet.  

Pedagogikprofessorn Sharan B Merriams bok som heter just ”Fallstudien 
som forskningsmetod” tar upp vikten av att bestämma sig för en analysenhet. 
Eftersom syftet med undersökningen är söka förståelse för hur en distansutbild-
ningsverksamhet kan fungera på en högskola i Sverige så bidrar analys-
enheterna till en förståelse av helhetsbilden. 

Det finns tre undersökningsmetoder i den kvalitativa fallstudiemetoden 
som är gångbara i just den här undersökningen. Den första är en form av 
textstudier där väsentliga fakta lyfts fram. Den andra är en metod som kallas 
för deltagande observation. Den innebär att man observerar en företeelse för att 
se hur den fungerar antingen anonymt eller att man själv är med och aktivt 
deltar i observationen. Den tredje och absolut tyngsta för att genomföra en 
kvalitativ fallstudie är intervjumetoden. Lägger man däremot ihop intrycken 
från alla undersökningarna så växer en helhetsbild fram av distansutbildningen 
som sådan. 

Jag har tittat på en hel del otryckt material i form av den interna utred-
ningen, hemsidor, mål och policy dokument. Vid tre tillfällen har jag obser-
verat hur lärandesituationer kan gestalta sig. Vid det första tillfället var jag med 
när uppsatsskrivande studenter fick lära sig att använda gränssnittet 
Blackboard. Den andra gången var när jag åkte ut till Campus Haninge och 
bevittnade hur en introduktion för en distanskurs kunde gå till. Den sista 
observationen gjordes när jag fick tillgång till att vara med i det virtuella 
klassrum som där studenterna genomförde sina studier, d.v.s. i lärplattformen 
Blackboard. Jag fick med andra ord ett lösenord av bibliotekarien så att jag 
kunde vara med och se hur den textbaserade lärandeprocessen fortskred. Vid 
alla observationstillfällen så visste studenterna om att jag fanns med. Jag var 
alltså aldrig anonym. Däremot så valde jag att inte delta aktivt i några 
diskussioner. Jag var där för att observera. 

                                                 
45 Merriam, Sharan B,1988, Fallstudien som forskningsmetod, s.31 
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Distansutbildningsenhetens personal intervjuades under våren 2004. De 
blev tre inledande intervjuer à 45-60 minuter med dem. Alla intervjuades på 
sina respektive arbetsrum utom IT-pedagogen som blev intervjuad i ett 
gemensamt fikarum för bibliotekets personal. Kurslärarna för den andra kursen 
intervjuades inte på Campus utan på ett café i Gamla Stan. Den intervjun var 
lite speciell beroende på att jag aldrig intervjuat två personer samtidigt förut. 
Den kvalitativa intervjusituationen vill helst att man intervjuar en och en. Jag 
är däremot tveksam om jag hade vunnit något i kvalitet på att banda dem en i 
taget. Istället kan man säga att det troliga är att samtalet istället vann i dynamik 
när man märkte att när den enes ord tog slut fyllde den andre i. De 
kompletterade varandra hela tiden. Å andra sidan kan man kanske säga att det 
är möjligt att separata intervjuer hade ökat nyanseringen ytterligare. Det blev 
sammanlagt 16 intervjuer varav de flesta gjordes via telefon. Bara en student 
intervjuades på en fysisk plats öga mot öga. De andra studenterna intervjuades 
och bandades via telefon. Jag hade en speciell teknisk utrustning för att kunna 
spela in motpartens röst samtidigt som jag hörde min egen. En intervju 
misslyckades på grund av inspelningskvalitén blev urusel. Den gick tyvärr inte 
att använda i den utsträckning som jag hade tänkt. 

Intervjuerna hade en låg grad av standardisering, d.v.s. jag tog frågorna i 
den ordning som det passade i intervjun. Den intervjuade fick gärna styra 
ordningsföljden även om jag såg till att få med alla väsentliga frågeställ-
ningar.46

Frågorna som jag ställde var i huvudsak öppna till sin karaktär då avsikten 
var att ta reda på respondentens upplevelser av exempelvis gränssnittet 
Blackboard. Intervjun började ofta med uppvärmningsfrågor av det enklare 
slaget för att sedan gå in på mer djup senare i samtalet.    I huvudsak har jag 
använt mig av den kvalitativa intervjun som metod för undersökningarna. De 
andra metoderna som används i fallstudietekniken är dokumentanalys och 
deltagande observation. De faller inom ramen för fallstudien som forsknings-
metod och är var för sig viktiga för att skapa en helhetsbild företeelsen distans-
utbildning på högskolan.  

 I det kvalitativa angreppssättet ligger en strävan att förstå innebörden av 
en viss företeelse eller upplevelse.47  I mitt fall är det frågan om hur biblio-
tekarierollen kan passa in företeelsen distansutbildning. Skillnaden mellan en 
kvantitativ forskningsmetod och en kvalitativ blir tydlig när man som Merriam 
                                                 
46 Trost,Jan,Kvalitativa intervjuer,s.19 
47 Merriam, Sharan B, 1988, Fallstudien som forskningsmetod, s.30 
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förklarar att i den kvantitativa är man intresserad av att studera delarna av en 
företeelse. I den kvalitativa forskningsmetoden är man intresserad av att 
studera hur delarna hänger ihop. Vilka viktiga delar består Södertörns distans-
utbildningsverksamhet av? Hur bildar delarna den helhet och enhet som verkar 
idag? Det handlar om att ta reda på vilka aktörer som har spelat en viktig roll i 
utvecklingen av enheten. I vilket sammanhang hittar man enheten, i vilken 
organisatorisk kontext finns den? Hur se den kontext ut som utgör basen för 
den pedagogiska verksamheten? 

Det finns en rad egenskaper som karaktäriserar det kvalitativt inriktade 
arbetet i fallstudiemetoden 
Processen- Hur kommer det sig att distansutbildningen ser ut som den gör? 

Vilka processer ligger bakom tillblivelsen? Här har jag både använt 
textstudier och intervjuer som underlag. 

Innebörden- Hur upplever de människor som deltar den pedagogiska 
verksamheten sin roll i det hela? Människorna som medverkat till att 
distansutbildningen blivit av. Hur ser de på situationen? 

Forskaren själv- I den kvalitativa fallstudiemetoden utgör forskaren det 
främsta instrumentet för insamling och analys av informationen. Forskaren 
är sensitiv mot den omgivning han undersöker, även icke-verbala budskap 
är intressanta. Han har möjlighet att välja den teknik som passar bäst vid 
aktuell tidpunkt. Det kan röra sig om att intervjua vilket är den huvudsakliga 
metoden, undersöka textdokument eller att observera en intressant företeelse 
i verksamheten. I mitt fall var till exempel introduktionsdagen för 
distansstudenter en sådan liksom att studera hur gruppdiskussionen som 
pedagogisk metod i undervisningen fungerade 

Fältarbete- I arbetet ingår att söka upp situationer, människor, institutioner och 
platser för att på så vis observera hur människor beter sig i sin naturliga 
omgivning. En viktig sådan miljö i min undersökning är det 
diskussionsforum som finns i undervisningsplattformen Blackboard  48

 
 

 
 

                                                 
48 Merriam, 1988,  s.31-32 
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Teoretiska utgångspunkter  

U-svängsmodellen 
Den första utgångspunkten hittar jag i den pedagogiska modell som Betty 
Collis och Jef Moonen har gjort i boken ”Flexible learning in a digital 
world”.49 En modell ska kunna relateras till de pedagogiska aktiviteter man har 
tänkt att genomföra under en kurs. Den är till sin natur en förenkling och 
abstraktion av den verklighet den vill beskriva. Collis och Moonen gör en 
jämförelse mellan två parametrar där den ena är just flexibilitet och den andra 
är aktivitetsmål. Jämförelseparametern aktivitetsmål delas upp i ”primarily 
acquisition” och en ”primarily contribution”. Acquisition skulle kunna 
översättas med förvärv och i det här fallet med förvärvning av förspecificerade 
kunskaper och färdig-heter.50

För att förstå det andra aktivitetsmålet i modellen så behöver vi redovisa 
forskaren Sfards jämförelse mellan just en ”acquisition model” och en 
”participation model”.51 I den jämförelsen framgår i  definitionen av lärande att 
acquisition står för ett individualiserat kunskapsinhämtande medan 
participation står för att bli medlem av en grupp och att förmågan att kom-
municera och agera enligt gruppens normer samt att diskutera sitt lärande med 
deltagarna i gruppen. Överfört till etablerade inlärningsteorier skulle man 
kunna säga att aquisitionkategorin tillhör konstruktivism och den andra social 
konstruktivism eller Vygotskys betoning av det kulturella som faktor vid 
inlärning.  

Collis och Moonen vill gå ett steg längre i den här modellen och menar att 
en deltagare måste bidra för att kunna utvecklas. Det engelska begreppet 
contribution översätts här med bidragande. Sfard vill ha en balans mellan  sina 
modeller.  C&M håller med Sfard om att man inte ska behöva välja mellan 

                                                 
49 Se bilaga 1 för att hitta U-svängsmodellen 
50 Collis,Betty and Moonen,Jef,Flexible learning in a digital world-experiences and expectations, s.20 
51 Collis,Betty and Moonen,Jef, s.22  
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modellerna. Även i klart faktabaserade ämnen så finns det en poäng med att 
dela med sig av sin kunskap till andra. I akademisk utbildning bör därför finnas 
en strävan att röra sig från acquisition till participation/contribution. 

 Sfards jämförelse mellan förvärvad kunskap och få kunskap genom 
deltagande i sociala sammanhang och önskvärd balans dem emellan, utvecklar 
Collis och Moonen genom att lägga till aktiviteten bidragande, (contribution) 
och flexibilitetsbegreppet. Modellen ska då tolkas på följande vis: 

Författarna vill att all högre utbildning skall vara identifierbara med 
kvadraterna III och IV. Det ska finnas en rörelse mot den kvadraten IV då mer 
flexibilitet och mer bidragande är önskvärda inslag i lärandet. Idag så befinner 
man sig i huvudsak kvadrat I.52

Ett pedagogiskt närmande skulle enligt C&M kunna liknas vid att göra en 
U-sväng. Vi placerar in ett U i modellen där den vänstra armen motsvaras av 
de förberedelser som studenterna kan göra. Här får studenterna använda ett 
stort urval av resurser samt även egna resurser som kan ha relevans för ämnet. 
Poängen är att studenterna bidrar med resurser som läraren kan använda som 
grund för diskussion och aktivitet. Den minst flexibla delen av U-svängen är 
bottendelen som också utgör kärnpunkten i undervisningen.53 Flexibiliteten kan 
ändå hållas rätt hög om undervisningen sker WWW-miljö. Det flexibla ligger 
här att deltagarna kan ta del av diskussionen senare och är oberoende av tid och 
plats. Den högra delen av U:et kan förklaras som uppföljningverksamhet  och 
här fokuseras lärandet till hur den nya kunskapen ska praktiseras och tolkas. 
Här får alla del av varandras kunskaper och grupper eller individer bidrar till 
lärandet som helhet. 

  U:et kan hamna  mer åt vänster eller längre åt höger. Om u:et placeras 
långt till vänster så har undervisningen  karaktäriserats av i förväg bestämd 
kunskap som ska läras ut. Den kan mycket väl kombineras med hög 
flexibiblitet eftersom det inte krävs några diskussioner. Det är dock placering 
mot kvadraten IV som är eftersträvansvärd där hög flexibiltet kombineras med 
ett högt bidragande54   
  

 

                                                 
52 Collis,Betty and Moonen,Jef, s.24  
53 Collis,Betty and Moonen,Jef, s.94 
54 Collis,Betty and Moonen,Jef, s.95 
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Kontrollmodellen 
Randy Garrisons utgångspunkt är att utbildningen är beroende av vilka 
antaganden och ideal läraren har i utbildningsprocessen. De som har oberoende 
som utbildningsmål värderar kvalitet i hur pass självstyrt 
undervisningsmaterialet är i lärandeprocessen. Idealt för distanslärare som 
föredrar att lägga upp undervisningen på det sättet, är att maximera oberoendet 
på bekostnad av minskat behov en interaktion55  

Om man å andra sidan har kollaborativt lärande som utbildningsmål, så 
definierar man kvalitet på hur tvåvägskommunikationen ser ut och hur den 
används. Betydelsen av utbildning på distans handlar för Garrison i hög grad 
om interaktion mellan lärare och student, där syftet är att identifiera, förstå och 
bekräfta värdefull kunskap. Lärandet äger rum i en kollaborativ miljö. 

I det nya framträdande paradigmet så presenterar Garrison och Baynton      
ett mer inkluderande kontrollkonceptet. Kontroll som modell och koncept 
svarar bättre mot den komplexa lärandesituation som studenten står inför. 

 Kontroll definieras som möjligheten att påverka beslut i utbildningen och går längre än 
den något enkla åsikten att oberoende som mål som skulle ge frihet åt studenten genom att 
han eller hon kan studera när och var som helst utan att behöva bry sig om att 
interagera.56

Kontroll åstadkommer man istället i ett komplext och dynamiskt interagerande 
mellan lärare och student och kursmaterial. I modellen så interagerar nämnda 
personer och stoff med varandra på makronivå. Närmast det egna lärandet och 
kontrollen över detsamma finns andra faktorer såsom oberoende, stöd och 
färdigheter. De interagerar på mikronivå.57  

Ur ett utbildningsperspektiv så kan inte kontroll ägas bara av läraren eller 
av studenten utan bör delas mellan dem i en kollaborativ process. Kontexten 
som den studerande tillsammans med läraren och andra studeranden befinner 
sig i kan ändras på grund av vad man lär sig eller av olika behov som både 
studenter och lärare har. Kontexten påverkar hur balansen av kontrollen ser ut. 
Balansen i utbildningen är beroende av att tvåvägskommunikationen fungerar. 
Om förmågan att kommunicera minskar, så minskar den sanna kontrollen av 
utbildningsprocessen och ytterst kvalitén i utbildningen.  Utan bibehållen 
interaktion så finns enligt Garrison ingen chans att möjliggöra kritiskt 

                                                 
55Garrison,Randy,1993 ”Quality and access in distance education: theoretical considerations”, s.13  
56Garrison,Randy,1993,s.14  
57 Se bilaga 2 för att hitta kontrollmodellen  
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tänkande. Utbildningskvalitén är beroende av att läraren kan uppmuntra 
studenterna att analysera olika perspektiv. På det sättet kan studenten själv 
sedan konstruera egen kunskap. Om läraren eller studenten äger en för stor 
kontroll så minskar möjligheten för meningsfullt och kritiskt tänkande. Hela 
lärandeförfarandet äventyras när det råder obalans. Det bedrägliga är att man 
tror att oberoende är bra, ju mer desto bättre. Garrison och Baynton menar att 
interaktion är nödvändig för högre kognitivt lärande.58

De primära kommunikationskällorna är mellan lärare och student, student-
student och kursmaterial och student. Studenter liksom lärare spelar en mycket 
viktig roll när det gäller att utveckla den andres lärande. Kontrollmodellen 
återspeglar den omedelbara lärandesituationen, men det finns många influenser 
utifrån som man kan interagera med. Garrison menar att det i ett visst läge 
skulle löna sig att vidga omfånget på modellen för att omfatta ”bredare sociala 
influenser”. Det kunde vara speciellt intressant för just distansutbildning.  

Begreppet oberoende i modellen får en annan innebörd. Oberoendet i det 
här fallet är inte styrt utifrån som en följd av ett kursmål, utan som en kognitiv 
funktion för individen. Med det menas att studenten får ta ansvar för sitt eget 
lärande och konstruera mening i en kollaborativ miljö. Det hela handlar istället 
om att utbyta privata reflektioner i en interaktiv miljö. Lärarens uppgift är att 
vägleda studenten i lärandeprocessen.59  
  

 

 
   

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
58 Garrison,Randy, s.14-15 
59 Garrison,1993,s.16 
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Resultat 

Bakgrund 
Distansutbildning praktiserades innan Internets genombrott på ett mer tradi-
tionellt sätt. Den mest praktiska formen för att överbrygga avstånd och 
samtidig närvaro har ju varit i brevform. Möjligheten att kommunicera med 
varandra har ofta varit beroende av hur utvecklat det samhälle varit som 
människorna har bott i. Det tog exempelvis längre tid att brevväxla förr i tiden 
då bara löpare eller hästar stod till buds. I takt med olika tekniska innovationer 
så förbättrades den möjligheten. Ångloket och bilen som uppfinningar bidrog 
till en bättre infrastruktur och därmed en bättre postgång. Flyget förminskade 
avståndet mellan olika världsdelar och gjorde att flera människor kunde skriva 
brev till varandra. TV, datorn och telekommunikationssidan har även den 
bidragit till att människor kunnat överbrygga avstånd och närvaro. Den inno-
vation som på ett påtagligt sätt har påverkat och alltjämt förändrar våra arbets- 
och fritidsvanor idag är framför allt internets genombrott 1994 och den 
informationsteknologiska utveckling som följt i dess spår. Idag är det många 
som menar att vi befinner oss i ett framväxande postindustriellt kun-
skapssamhälle eller i ett informationssamhälle.60

Utbytet av information kunde plötsligt ske på ett enklare sätt. Faktorer som 
en ökad globalisering och ett livslångt lärande började sätta dagordningen på 
en rad möten och konferenser. De senast nämnda faktorerna tillsammans med 
internets genombrott och dess teknologiska utveckling spelar idag en 
avgörande roll för hur dagens samhälle och skola utformas och utvecklas. Det 
ska tilläggas att IT:s genomslagskraft inte påverkar alla länder i världen på 
samma revolutionerande sätt  och takt.  
 Människors krav på delaktighet, jämlikhet och rättvisa kommer förstås även 
fortsättningsvis påverka utbildningars utformningar. Den högskoleproposition 

                                                 
60Rapport till nätuniversitetet,2003,Kvalitet i IT-stödd distansutbildning,s.11  
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som regeringen lade fram i september 2001 skulle reformera den svenska 
högskolan och var tänkt som ett svar på tendenser i samhället. Syftet med 
propositionen var att öppna tillträdet till och bredda rekryteringen till högre 
utbildning. Regeringen ville med den här propositionen minska 
snedrekryteringen till den högre utbildningen och utöka jämlikheten mellan 
människorna i samhället.61 Propositionens innebörd var även ett sätt att hänga 
med i den globala världsmarknaden. Både för individen och företaget skulle 
man öka möjligheterna att förnya sin kunskap och kompetens. Det fanns också 
förhoppningar om att en förhöjd kunskapsnivå i samhället även skulle minska 
arbetslösheten.  

I utredningen ”Mångfald i högskolan” från 2001 konstateras att det finns 
en stor spridning i ålder av de studenter som studerade hösten 1995, även av 
studieerfarenhet och när man planerar att genomföra sin högskoleutbildning. I 
en senare undersökning som gjordes av högskoleverket, 1999 så kunde man se 
att ålderskategorin 25-29 år hade ökat jämfört med den tidigare 
undersökningen. Även den senare ålderskategorin, 30-59 hade ökat. Det tog 
utredningen fasta på och ansåg att det var ett tecken på att det livslånga lärande 
hade ökat.62

Högskolan måste alltså vara beredd på att släppa in mer äldre studenter för 
att tillmötesgå synen på lärande som en livslång process. Utredningen trodde 
att det kunde bli en utmaning att ta hänsyn till vitt skilda behov, t.ex. där det 
finns äldre studenter med familj och arbete. Samtidigt måste utbildnings-
anordnarna även ge stöd och hjälp till unga studenter som ska lära sig det nya 
högskolelivet. 

I utredningen menar man att de nya behoven som på senare tid har uppstått 
i samband med livslångt lärande som motto och arbetslivets krav på ständig 
förnyelse, kan tillgodoses genom distansutbildning, uppdragsutbildning och 
sommarkurser.63

Organisatorisk utveckling i Sverige 
Distansutbildning blev på nittiotalet en central politisk fråga som behövde 
utredas.  Ganska tidigt blev det klart att man i Sverige skulle satsa på  dual-
mode som modell för distansutbildning.  Det innebar att man ville behålla 
kopplingen till befintliga utbildningsinstitutioner och den forskningstradition 

                                                 
61Rapport till nätuniversitetet,2003,s.12  
62 SOU 2001:13, s.76 
63 SOU 2001:13,s.75 
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som fanns på respektive högskola eller universitet. Alternativet hade varit att 
satsa på single-mode institutioner, utan tydlig koppling mellan grundutbildning 
och forskning. I England och Tyskland finns det två kända exempel på single-
mode institutioner, Open university och Fernuniversität. Det karaktäristiska för 
en single-mode institution är att där enbart erbjuds distansutbildningskurser. 
Enligt Carl Holmberg saknade single-mode institutionerna till en början en 
sådan koppling, mellan forskning och grundutbildning eftersom de i hög grad 
bara satsade på grundutbildningar. Ett annat skäl som säkert låg bakom valet 
av organisationsform var den eventuella konflikt som skulle kunna uppstå 
mellan staten och privata initiativ. 64  

Det föreföll praktiskt att använda den högskolestruktur som redan var 
uppbyggd i Sverige istället för att bygga nytt. Det låter som en klok väg att gå 
att satsa på dual- mode modellen men det har inte varit helt lätt för 
distansundervisningen att komma in högskolevärlden. Den befintliga 
strukturen med forskning och närundervisning har på många ställen istället 
blivit ett hinder för införandet av distansutbildning på högskolan.65

Som en följd av svårigheterna att etablera distansutbildning på högskolan i 
Sverige bildades ett konsortium mellan olika universitet i Sverige för att utbyta 
erfarenheter på området. Ett slags nätverk där man diskuterade olika frågor i 
DU. Ett nationellt distanskonsortium bildades i juni 1993 mellan universiteten i 
Linköping, Umeå, Uppsala samt  högskolan i Växjö och KTH i Stockholm.  

Konsortieverksamheten syftade till att utveckla pedagogiska modeller och 
tekniska metoder för distansutbildning, att utveckla nationella distanskurser 
samt att ha som mål en nationell och internationell samverkan.66  

Målgruppen för de kurser som genomfördes var i huvudsak yrkesverk-
samma.  Kurserna som ca 6000 studenter deltog i, var ganska traditionella vad 
det gällde distanspedagogik och distansteknik Man hade ofta haft flera fysiska 
samlingar på lärosätet med komprimerade föreläsningar som kompletterades 
med instuderingsmaterial. En erfarenhet bland lärarna var att man kunnat föra 
en bättre diskussion med de studenter som haft tillgång till e-post. Här kan man 
se ett frö till det som sedan kom att utvecklas till Nätuniversitetet 2003, d.v.s. 
en modell eller organisation där flera lärosäten samverkade.67

                                                 
64 SOU,1998:83, s.17-18 
65SOU,1998:83, s.20  
66 SOU,1998:84, s.90 
67 SOU,1998:84,s.91ff 
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Sättet att bedriva distansutbildning i konsortieform spreds ut i landet till 
andra högskolor. Det troliga lockmedlet var de pengar som utbildnings-
departementet delade ut. Svenska Distanshögskolan blev namnet på det kon-
sortium som bildades av högskolorna i Gävle, Karlskrona/Ronneby och 
Örebro, Mitthögskolan, TBV och utbildningsradion.68

Västsvenska konsortiet för distansutbildning startade i juni 1994. I det 
samarbetet ingick Göteborgs universitet samt högskolorna i Borås, Karlstad, 
Skövde och Trollhättan/Uddevalla. I den utvärdering som gjordes av 
verksamheten under 1996-1997 kom man bland annat fram till att kostnader för 
telebild varit för höga. I kurserna som anordnades ingick schemalagda träffar 
på lärcentra. Det hade varit uppskattat att få träffa andra studenter och 
diskutera kursinnehåll. 

Ett flertal lärosäten däribland Kalmar, Umeå, Lund och Mitthögskolan har 
under mitten av nittiotalet utvecklat sin distansutbildningsverksamhet i s.k 
distansutbildningsenheter. Gemensamt för dessa enheter är att informations-
teknik har spelat en viktig roll i utbildningen och enheten skulle stödja studer-
ande, lärare och forskare att använda sig av IT. 

NITUS betyder nätverksgruppen för IT-baserad utbildning via lokala 
studiecentra. Man samarbetar och bedriver distansutbildning mellan 37 kom-
munala studiecentra. Målsättningen för föreningen är att kunna erbjuda 
högskoleutbildning på ”hemmaplan”. Verksamheten är utlokaliserad på platser 
som ligger relativt långt bort från högskolor och finns till större delen i Mellan- 
och Södra Sverige Den undervisningen bedrevs i huvudsak med videokon-
ferensteknik. Ändå är ofta en fysisk träff på en högskola obligatorisk.69  

Vid ett möte som SUHF70 anordnade i april, 2001 så lade distans-
konsortierna gemensamt fram en idé att utreda om möjligheten att etablera ett 
samlat svenskt nätuniversitet. Då kom man fram till att: 
• snarast bilda ett svenskt virtuellt universitet. 
• deltagande från de enskilda universiteten skulle vara frivilliga 
 • all produktion, finansiering och administration skulle ske decentraliserat.  
• en gemensam portal  som skulle visa det samlade utbudet i Sverige.71

 

                                                 
68SOU,1998:84,s.92f  
69 SOU,1998:84,s.125 
70 SUHF betyder Sveriges universitet och högskoleförbund 
71 Larsson, Per,2002,Distansutbildning vid Södertörns högskola- en utredning,s.12 
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Bibliotekets förändrade roll 
Universitet och högskolor har under 90-talet varit tvungna att anpassa sina 
utbildningar till de realiteter som vuxit fram i globaliseringens och IT-ålderns 
fotspår. Det gällde även för biblioteket. I utredningen ”Studenternas bibliotek” 
gjorde man bedömningen att de största förändringarna som biblioteken stod 
inför var följande: 

Antalet helårsstudenter ökade dramatiskt. Antalet studenter hade ökat med 
62% under tiden 1988/89-1993/94. 

Studenterna gick längre utbildningar jämfört med tidigare, d.v.s. högre nivåer. 

Antalet forskarstuderande hade ökat 

Distansstuderande hade 1993/94 ökat med 38% jämfört med föregående år.72

Utredningen kom bland annat fram till att föreslå att informationshantering 
skulle bli ett av målen för högskolans utbildning. Med tanke på den 
pedagogiska förnyelse som många högskolor gått igenom så föreslogs även att 
man ska göra högskolebiblioteken till en pedagogisk resurs. Det framgår av 
studien att man önskade ett mer formaliserat samarbete mellan lärare och 
bibliotekarie angående studenternas förmåga att söka, värdera och utnyttja 
vetenskaplig information.73

Utredaren till Studenternas bibliotek menade att högskolebiblioteken stod 
närmast yrvakna inför den snabbt växande distansutbildningen. Det ansågs 
vara viktigt att biblioteken var öppna och konstruktiva med lärarna när det 
gällde samarbetet kring biblioteksservicen till distansstudenter. Högskolorna 
och tillhörande bibliotek har sedan 1993/94 ökat i antal. En av dem var 
Södertörns högskola som invigdes hösten 1996. 

Jakob Harnesk skrev en förstudie åt dåvarande distansutbildnings- 
myndigheten 2002 och konstaterade att universitets och högskolebiblioteken 
under 15-20 år har förvandlats från att ha varit forskarnas bibliotek till att bli 
studenternas bibliotek. De främsta orsakerna bakom detta är bland annat att 
antalet studenter har ökat kraftigt under dessa år, att studenterna läser längre 
utbildningar och att nya former för pedagogik gjort sig gällande, där 
föreläsarrollen bytts ut mot en handledarroll. Det egna lärandet står i centrum, 
precis som Peters var inne på. En följd av detta är att biblioteket även fått en 
                                                 
72 BIBSAM, Studenternas bibliotek, s.6-7 
73 BIBSAM, Studenternas bibliotek, s.13 
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pedagogisk uppgift. Den pedagogiska uppgiften går ut på att hjälpa studenterna 
att hitta rätt information och värdera densamma. Bibliotekens användar-
undervisning har fått en ökad betydelse och informationskompetens som 
begrepp blev allt vanligare under 90-talet. Bakom bibliotekens förändrade 
uppgifter ligger även den allmänna IT-utvecklingen. Harnesk menar att ett stort 
antal högskolor velat utveckla en ”infrastruktur för lärande”. Utveckling har 
skett och sker inom IKT-området och lärplattformar av typen Luvit, Pingpong, 
WebCt har spelat en stor roll i detta sammanhang.74  

 
  

Nätuniversitetet 
Ett sätt att bemöta kunskapssamhällets krav och regeringens målsättningar i 
propositionen ”Den öppna högskolan” var att inrätta ett svenskt Nätuniversitet.  
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet skall bland annat ge studenten 
möjligheter att välja mellan ett bredare utbud av distanskurser. Myndigheten 
som är alltså elektroniskt baserad.  DISTUM  inrättades den 1 juli 1999 och var 
även den en myndighet med uppdrag att utveckla distansutbildningens 
omfattning. Distum omvandlades till Nätuniversitet 2003. Distansutbildnings-
myndigheten, DISTUM fungerade tidigare som en portal för IT-stödd 
distansutbildning. Den funktionen föreslog regeringen att Nätuniversitet skulle 
överta, vilket alltså realiserades 2003. Den nya myndigheten skulle i 
propositionen registrera de IT-stödda distansutbildningarna som universitet och 
högskolor anordnade. Högskolesätena skulle anmäla sina respektive distans-
utbildningar till Nätuniversitetet. Nätuniversitetet skulle även ha en informer-
ande roll vad det gäller IT-stödd distansutbildning inom högskoleområdet. 
Nationellt centrum för flexibelt lärande blev namnet på den andra delen av 
Distum. Den nyblivna enheten skulle fortsätta med uppgifter rörande 
folkbildning och vuxenutbildning. Den skulle även slås samman med Statens 
skola för vuxna(SSV)75 Det bedömdes som viktig att högskolan i Sverige fick 
egen speciell myndighet som inte kunde sammanblandas med annan 
distanutbildningsverksamhet.  
Under första verksamhetsåret som inträffade 2003, kunde den nya myndig-
heten konstatera att verksamheten hade varit omfattande. Nätuniversitetet 
registrerade ca 2000 kurser eller annorlunda uttryckt 70.000 kursplatser. Sjuttio 
                                                 
74 Harnesk,Biblioteksservice för distansstuderande,s.21-22  
75 Proposition2001/02:15, s.112-113 
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av utbildningarna var ettårsutbildningar, motsvarande 40 poäng. Generaldir-
ektören och professorn Mats Ericsson menade att Nätuniversitetet kraftigt har 
drivit på IT-och internetanvändningen med tillhörande flexibilitet i lärandet 
både på distans och campus. Enligt Mats Ericsson har även intresset ökat för 
pedagogik och olika former av problembaserat lärande. Utvecklingen av 
högskolornas stödfunktioner har utvecklats till både lärare och studenter. 
Flexibiliteten i utbildningarna efterfrågas av många yrkesverksamma deltids-
studerande och studenter med långa avstånd till högskolan. Tjänsten ”Jour-
havande bibliotekarie” var det Nätuniversitet som tog initiativ till. Med hjälp 
av den tjänsten så kan studenterna få hjälp utanför kontorstid, på kvällar och 
helger.76

Plattformar 
Bland de vanligaste och i klart dominerande ställning finner vi LUVIT och 
WebCT. En stark position har även FirstClass och PingPong.  Classfronter och 
Blackboard används av många distansstuderande på enskilda högskolor men 
ligger inte i topp av de som använts mest.77 Mest nöjda med systemen tycks de 
användare vara som har fått vara delaktiga i utvecklingen av plattformen. De 
har byggt en egen IT-plattform. Högskolan på Gotland, Högskolan i Dalarna 
och Idrottshögskolan är exempel på skolor som gjort en sådan utbyggnad.78

 Studenterna i förstudien från VHS tyckte att introduktionen inte enbart ska 
ägna sig åt funktionerna i IT-systemet utan även hur man organiserar sitt 
arbete, hur man kommunicerar och hur man blir delaktig i arbetet.79  

Södertörns högskola 
Riksdagen beslutade att Södertörns högskola skulle byggas 1995. Beslutet hade 
föregåtts av en lång rad utredningar. Undersökningar visade på att viljan att 
fortsätta att läsa på högskolan var låg i södra Stockholm. En växande 
arbetslöshet och segregationsproblem i området var också orsaker till skolans 
etablering.  Andra bakgrundsfaktorer som nämndes var att studentantalet inte 
fick öka vid Stockholmsuniversitet ute vid Frescati. En ny högskola behövdes 
som skulle vara självständig och inte en del av Frescati.80

                                                 
76 Ericsson, Mats,2003, ”Lokala satsningar bygger nätuniversitets framgångar”, s.1 
77 Schultz, Tord, IT-plattformar för distansutbildning, s.8 
78 Schultz, Tord, IT-plattformar för distansutbildning, s.9  
79 Schultz, Tord, IT-plattformar för distansutbildning, s.10 
80 Södertörns högskolas hemsida,2005-03-25,”Historik”,(http://webappl.sh.se) 
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Högskolan är belägen i Flemingsberg och ligger granne med Karolinska 
Institutets olika utbildningar. Karolinska Universitetssjukhuset och forsknings-
centret Novum ligger även på gångavstånd från högskolan. Värt att notera och 
troligtvis unikt i Sverige är att två högskolebibliotek ligger grannar med 
varandra. Mittemot  KI:s bibliotek, förkortat KIB ligger numera Södertörns ny-
byggda bibliotek som invigdes hösten 2004.  

När Södertörns högskola invigdes, den 23 augusti, 1996 så hade skolan 
1200 studenter.81 Höstterminen 2003 så fanns det 10 000 registrerade studenter. 
Huvudbyggnaden Moas båge färdigställdes våren 2002 och har vad jag har 
förstått, betytt mycket för skolans expansion. Under samma år 2003 så fanns 
det 700 anställda varav två tredjedelar var forskare eller lärare. Närmare 80 % 
av lärarkåren har doktorsexamen vilket enligt skribenten är en av de högsta 
andelarna i landet. Vid en mätning i december, 2003 så hade skolan 150 
doktorander och 37 professorer. Högskolan siktar mot att bli ett universitet så 
snart som möjligt. Högskolans utsikter att bli ett universitet ökade säkert när 
det fick ett modernt högskolebibliotek, 2004.82

Ett av skolans mål är att rekrytera studenter till högskolan från studieovana 
miljöer. Som ett led i det arbetet har man därför även haft utbildningar 
utlokaliserade till Haninge och Södertälje.  Man har samarbetat mycket med 
Kungliga Tekniska Högskolan när det gäller utbildningar och lokaler i både 
Haninge och Södertälje. Tyvärr så var Södertörns högskola tvungen att lägga 
ned sin verksamhet i Södertälje på grund av ekonomiska skäl, 2004.  En annan 
samarbetspartner är grannen Karolinska Institutet. De samarbetar bland annat 
med en gemensam bibliotekskatalog. 

Högskolan profilerar sig inom två huvudområden. Det ena är humaniora 
och samhällsvetenskap med stor bredd och ett speciellt intresse för öst och 
centraleuropeiska frågor. Det andra är naturvetenskap där man valt att 
specialisera sig på biologi, molekylära livsvetenskaper och miljö. Högskolan 
räknar med att expandera ytterliggare och vill gärna öka antalet naturveten- 
skapliga studenter i en sådan process.83   

Biblioteket 
När högskolan startade 1996 så öppnade biblioteket i tillfälliga lokaler i en 
byggnad som kallades för Primus. Redan från början fanns det planer på att 

                                                 
81 Nationalencyklopedin,2005-03-30,(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_id=323004) 
82 Södertörns högskolas hemsida, 2004-08-20,”Om högskolan”,(http://webappl.sh.se) 
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bygga ett nytt bibliotek. Från början var det meningen att Karolinska Institutet 
och Södertörns högskolebibliotek skulle bygga ett gemensamt bibliotek. De 
skrev en gemensam programförklaring för ett bibliotek i april 1999.  Ungefär 
ett år senare stod det klart att KI behövde ett eget bibliotek och därför man 
byggde ett. SH stod ensamma som beställare av det nya biblioteket och 
högskolans styrelse beslutade att det nya biblioteket skulle byggas i juni 2002. 
Det nya biblioteket invigdes den 10 september 2004. Min undersökning inföll 
under våren 2004 då biblioteket var under uppbyggnad och när personalen 
befann sig den äldre byggnaden.84

Louise Brunes som är bibliotekschef för 37 anställda vill att biblioteket ska 
vara ett lärande bibliotek.85 Här ska alla de resurser som behövs i lärandet 
finnas. Förutom alla biblioteksresurser så ska Södertörns högskolas bibliotek 
erbjuda praktiska lösningar på studentens behov av hjälp. Det kan röra sig om 
allt från datorer till häftklamrar. Studenterna ska även få hjälp att hitta och 
värdera information. Den hjälpen kan de få om de deltar i de kurser som 
enheten för distansutbildning och flexibelt lärande erbjuder.86

 En introduktionskurs erbjuds till alla nya men även gamla studenter. De 
som deltar i en sådan kurs får lära sig mer om bibliotekets tjänster och service 
och hur man navigerar sig fram bland de webbresurser som biblioteket 
erbjuder. Andra kurser erbjuds enbart till nya studenter t.ex. den som heter ”Att 
hitta kursböcker, webbokhandlar och bibliotekskataloger”. Det finns även 
kurser i ämnesinriktad informationssökning där sökningar relateras till de 
ämnesområden studenten är intresserad av. Det anordnas även kurser i olika 
typer av sökverktyg som finns ute på webben och källkritik för internet.87

Bibliotekets andra idé bygger på att lärarna ska se biblioteket som en 
integrerad del av sin undervisning. Enheten för distansutbildning och flexibelt 
lärande erbjuder lärare och forskare hjälp i form av kurser i informations-
sökning men även utbildning i att hantera det IKT-baserade kursvektyget som 
annars används i distansutbildningen. De kan nämligen ha nytta av kurs-
verktyget i sin egen undervisning eller om de själva kanske hade tänkt att starta 
en distanskurs. För lärarna erbjuds även kurser i programmet Endnote.88  

                                                 
84 Faktablad,”Vägen till nytt bibliotek”, 2003-11-10 
85 Biblioteksbladet,”Lång väg från tanke till färdigt resultat”, s.23 
86 Brunes, Louise, Artikel om det nya biblioteket, 2004-09-24,(http:://bibl.sh.se/biblioteket.pdf) 
87 Sandgren, Magnus,”Kurser för studenter”,2005-01-13, (http://webappl.web.sh.se) 
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 Intressant att notera är att enhetens  verksamhet förutom allt som har att 
göra med DU även har bedrivit kurser på campus gentemot både studenter, 
doktorander och lärare. 

  

Utredningen 
En enmansutredning tillsattes den 21 december 2000 med uppdraget att föreslå 
åtgärder inom distansutbildningsområdet vid Södertörns högskola. Som en del 
i arbetet ingick att analysera distansutbildning som fenomen i högskolans 
omvärld samt att analysera högskolans förutsättningar att bygga ut och etablera 
en distansutbildning på campusområdet. Utefter analysen skulle han sedan 
föreslå mål för en eventuell utbyggnad, vilka insatser som skulle behövas för 
att förverkliga den, lämplig form för samarbete med andra högskolor och 
organisationer, tidsplan samt kostnadsberäkna förslagen.89

Bland förslagen föreslogs att distansutbildningsenheten skulle förläggas 
vid utbildning och forskningskansliet som var ansluten till Utbildning och 
forskningsnämnden.  Rektorsämbetet som är det beslutande organet vid hög-
skolan ansåg emellertid och föreslog att den bästa platsen för enheten var vid 
biblioteket.90  

Utredaren föreslog en försöksperiod på två år, vilket det också blev innan 
utbildningen kunde ta fart 2004-2005. Två typer av distansutbildningar var 
utredarens linje, en s.k reguljär med kurser enligt högskoleförordningen och en 
kommersiell uppdragsutbildning. Den senare behövde utredas mer enligt 
samverkansrådet på skolan eftersom ett sådant samarbete krävde mer ingående 
analyser. Rektorsämbetet beslöt att inte ta ställning i frågan vid tiden för 
beslutet utan tyckte i princip att samarbete med kommersiella partners kunde  
växa fram under enhetens utveckling 91  

Utredaren trodde mycket på att uppdragsverksamheten starkt skulle bidra 
ekonomiskt så att enheten skulle kunna bli självfinansierande. Rektorsämbetet 
verkade anse att distansutbildningsverksamheten skulle komma att klara 
självfinansiering 2004. Det skulle betyda att Rektorsämbetet förlitade sig på att 
DU kunde bli självbärande utan uppdragsutbildning och kommersiella krafter. 
Den tekniska plattform som länge var föreslagen av utredaren var Ping-Pong 
systemet. Fördelen med att välja Ping-pong var bland annat att Södertörns 
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högskola hade ett avropsavtal med Uppsala Universitet. Utredaren menade att 
det dock hade kommit in frågetecken kring företaget Partitur som stod bakom 
Ping-Pong systemet. Farhågorna rörde företagets ekonomiska stabilitet.92 
Biblioteket fick ta hand om den osäkerhet som fanns när det gällde val av 
plattform eftersom Rektorsämbetet beslöt att biblioteket skulle ansvara för 
högskolans tekniska plattform.93

För att distansutbildningsarbetet ska var framgångsrikt så behövs förutom 
en marknadsföring av kursutbudet även utbildning i distanspedagogik och 
teknik av verksamma lärare och administratörer. Utredaren föreslog att det gick 
att köpa sådana utbildningar från andra lärosäten i 5 och 10 poängs-kurser.94

Rektorsämbetet beslutade att med anledning av ovanstående att enheten 
skulle ansvara för internutbildning av lärare och annan personal i distans-
utbildningsmetodik.95

Distansutbildningsenhetens utveckling 
Enligt bibliotekschefen väcktes frågan att starta en DU år 2000 av den dåvar-
ande distansutbildningsmyndigheten, Distum i Härnösand. Distum utveck-
lades senare till Nätuniversitetet under Mats Erikssons ledning. Ett motiv som 
framstår som tydligt för att starta en distansutbildning är möjligheten att 
rekrytera flera studenter från andra delar av landet, speciellt för ämnen som har 
svårt att rekrytera studenter. Distanskurserna som har anordnats hittills vid 
Södertörnshögskola har varit fem eller tio poängskurser och de har ofta vänt 
sig till speciella kategorier av folk. Historielärare som vill vidareutbildas, 
journalister, och i hög grad även bibliotekarier. Distanskurserna som erbjuds på 
Södertörns högskola har en klar fortbildningskaraktär.    

Högskolan tillsatte emellertid en enmansutredning där man skulle utreda 
vad det fanns för möjligheter och intresse och vad de skulle kunna göra av en 
distansutbildning. Bibliotekschefen menade att utredningen var ”lite upp i det 
blå”. Enligt henne genererade den bara en suck. Utredningen innehöll mycket 
idéer om hur vi skulle samarbeta internationellt, köpa dyrt undervisnings-
material där det som skulle läras var färdigproducerat  i form av nätprodukter. 
Hon tog upp en matematikkurs för samhällsvetare som exempel. Den skulle ha 
kostat högskolan flera miljoner och enligt LB var den alltför exklusiv. Det som 
istället blev en tongivande idé var att distansutbildningen skulle ha en stark 
                                                 
92 Larsson.Per,2002, s.8 
93Beslut från Rektorsämbetet,2002-08-29, s.2  
94 Larsson,Per,2002,s.25 
95Beslut från Rektorsämbetet,2002-08-29, s.2   
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pedagogisk inriktning eftersom tidigare erfarenheter har visat att ett av 
problemen i distansundervisning är att många hoppar av. 

Utredningen gick ut på remiss till nämnderna på skolan, HST-nämnden 
humaniora, samhällsvetenskap och teknik, Naturvetenskapsnämnden och 
Undervisningsvetenskap som tredje nämnd. Remissärendet gick ut till flera 
instanser på högskolan. En av dem var biblioteket. Först var alltså den bärande 
tanken att placera distansutbildningen vid utbildningskansliet som då skötte det 
administrativa och såg till att beslut verkställdes i förhållande till HST-
nämnden. Enligt LB så föreföll det som en naturlig idé att placera enheten där, 
men så kom många funderingar kring att naturvetarna inte skulle känna sig 
berörda eftersom den administrativa konstruktionen var så märklig. I 
diskussionerna framkom att biblioteket var den enda institutionen som låg 
utanför högskoleledningen. Biblioteket skulle inte framhäva någon eller 
diskriminera någon. En annan fördel för biblioteket var att den hade en 
stabilare organisationskultur.    

  Av 7-8 remissinstanser så var det två instanser dom förordade biblioteket, 
naturvetarnämnden och samverkansrådet. Rektorsämbetet beslöt så i augusti, 
2002 att distansutbildningen skulle ligga vid biblioteket. Enligt LB var både 
hon och Jan Hjalmarsson starkt engagerade i själva utformningen av besluts-
dokumentet. Där står bland annat hur själva organisationen ska se ut. Den 
första provkursen gick under 2002 och under 2003 så anställdes Inger 
Humlesjö som också genomförde två parallella distansutbildningkurser under 
hösten 2003.   Distansutbildningsenheten utvecklade en konstellation som är 
likadan idag, med Jan Hjalmarsson som föreståndare, Anna Åkerlund som IT-
pedagog och Inger Humlesjö som pedagogisk projektledare. Enligt biblioteks-
chefen så kör verksamheten igång på allvar läsåret 2004/2005 med ett 
femtontal kurser. Man kan säga att distansutbildningen har vuxit mycket på 
grund av den lobbyverksamhet och marknadsföring som DE bedrivit gentemot 
ämnena på skolan. Louise Brunes menar att de här två åren varit oerhört 
viktiga för att utveckla rutiner, samarbete med lärare, samarbete med övrig 
personal på högskolan 

Intervjuundersökningen 

Disposition och presentation av kurserna 
Den fortsatta redovisningen är tematiskt indelad kring ämnesområden som jag 
ansett vara centrala i undersökningen. Inom varje ämnesområde har jag delat 
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upp informanterna utefter dels organisation men även målgrupp. Jag har  
intervjuat distansutbildningsenheten, kurslärarna och studenterna i nämnd 
ordning och därför låtit de stå som likadana grupperingar inom varje kategori. 
De första tre studenterna i varje kategori har de gemensamt att de deltagit 
kursen ”Från terrorbalans till terrorism”, som gick under hösten 2003. Läraren 
i den kursen var ovannämnda Inger Humlesjö. Jag har varit intresserad av att se 
hur lärarens men även hela enhetens intentioner avspeglas hos slutanvändarna. 
Intervjuerna kommer att redovisas tematiskt utefter kategorier. Studenterna 
kommer jag av enkelhet och av anonymitetskrav hänvisa till som A, B och C. 
De andra studenterna deltog under våren 2004 i Peder Söderlings och Martin 
Lindqvists kurs, ”Strategisk informationssökning via internet” och får följande 
bokstavsbeteckningar, D,E;F,G,H och I.  

Ämnesområdena kommer se ut som följer: 
Organisation och planering 
Pedagogik och metodik 
Bibliotekets roll 
Kursverktyget 

Organisation och planering   

Enhetens personal  

Jan Hjalmarsson, bibliotekarie som står som huvudansvarig för undervisning i 
informationssökning vid högskolan. Han arbetar deltid, 50% med 
distansutbildningsverksamheten och är föreståndare för densamma.  

Inger Humlesjö, lärare i samtidshistoria och distansutbildningsenhetens 
pedagogiska projektledare. Även hon är anställd på deltid, 50 % 

Anna Åkerfeldt, IT-pedagog och anställd på halvtid, utbildad förskolelärare 
och har läst 40 poäng pedagogik vid Universitetet.  

Louise Brunes, bibliotekariechef  med ekonomi och personalansvar för 
enheten. 

Organisation och ansvarsfördelning  
Louise Brunes betonar att det är ett team, ett lag som bedriver den här 
verksamheten. Enheten har ingen chef utan det är hon som fungerar som chef. 
Hennes uppgift är att bevaka så att pengarna räcker och ser till så att enheten 
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får pengar i budgetdiskussioner med förvaltningschefen. Jan Hjalmarsson är 
föreståndare och därigenom den person som Louise diskuterar ekonomiska 
behov med.  

Alla som jobbar med distansutbildning är anställda av biblioteket. Brunes 
skulle helst se att någon skulle gå upp på heltid. Enligt henne så skulle Inger 
Humlesjö gå upp på heltid under våren –04. Det var även önskvärt att Anna 
Åkerfeldt skulle göra det men hon ville inte släppa sina arbetsuppgifter på 
lärarhögskolan där hon också är anställd på halvtid. Verksamheten kommer att 
skjuta fart ordentligt under hösten 04 och våren 05, då ett femtontal 
distansutbildningar startar. Då kommer det riktigt stora lyftet att ske enligt 
Louise Brunes. Det är viktigt att understryka att DU är en supportorganisation 
till akademin. Hittills har alltså DE klarat sig på tre halvtidstjänster. Verksam-
heten verkar gå in i ett dynamiskt skede under 04-05, vilket kräver en annan 
personalstruktur.  

Ingen kontakt har tagits med lärcentra och folkbibliotek för att få igång ett 
samarbete kring lärandet. Informationsavdelningen har vidtalats så att de kan 
ge ut utbildningskataloger till lärcentra. Informationsavdelningen borde i så-
dana fall kontakta paraplyorganisationen Nitus som är till för alla lärcentra i 
Sverige. På en hemsida för studenter tipsar enheten om bibliotek och lärcentra 
som en plats att vända sig till.  Jan Hjalmarsson tror vidare att Lärcentra är 
något som man satsat mycket på i Norrland där man har långa avstånd. Då 
samlas man på olika lärcentra för att via videokonferens ta del av föreläsningar. 
Det hela bygger på vad det är för typ av distansutbildning, vilken teknik som 
man använder. På de här kurserna som DE anordnar så räcker det med att ha 
tillgång till en dator och internetuppkoppling. Kurserna är till skillnad mot 
kurserna i Norrland helt nätbaserade. Man behöver inte ha bredband. Det 
räcker med modem. 

På frågan om det finns andra faktorer än pedagogiska och ekonomiska  i 
utvecklandet av enheten så svarade Louise Brunes att biblioteket har tagit på 
sig ett uppdrag som är intressant för medarbetarna på biblioteket. 

 

 

Det är trots allt statusskapande för biblioteket att vi har distansutbildningen inom våra 
väggar. Det handlar också om de där breddningen av bibliotekariens yrkesroll, där tycker 
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jag distansutbildningen passar in rätt bra med vårt, att det är så väldigt mycket resurser 
tillgängligt på ett annat sätt numera då. Det är ju det som är en av bitarna i en modern 
distansutbildning. Det finns en så tydlig länk till biblioteksverksamhet.96

Louise Brunes tycker att det är bra för biblioteket att DU ligger här, men även 
att det är en bra placering även för högskolan. Biblioteket på Södertörn har 
även annan verksamhet knuten till sig, den s.k publiceringsverksamheten. 
Brunes tror att anledningen till att biblioteket knutit till sig verksamheter är att 
omgivningen uppfattar biblioteket som en fungerande verksamhet i sig. Hon 
menar att biblioteket har en ovanligt bra organisationskultur jämfört med 
andra.  

På den andra halvan av tjänsten så fortsätter Jan med att ha ansvaret för 
bibliotekets kurser i informationssökning. Han bekräftade att han i stort har 
pedagogik och lärande på sin del. Bibliotekschefen Louise Brunes strök under 
att Jan har spelat en stor roll för distansutbildningen. Han har varit en eldsjäl 
och bidragit starkt till att distansutbildningen placerades vid biblioteket. 
Förutom all undervisning så har han pass i informationsdisken också. Brunes 
berättade vidare att han har hjälp av en annan bibliotekarie som har hand om 
schemaläggning och beställningar från lärare. Samma bibliotekarie samarbetar 
Jan med när distansstudenterna kommer till biblioteket för att ha användar-
undervisning. Ett sådant samarbete äger rum när studenterna har introduktions-
dagar.  

Jan Hjalmarssons uppgifter och roll i enheten är att ha det övergripande 
ansvaret, försöka se framåt och utveckla det här. Han har budgetansvar, och 
prioriteringsansvar d.v.s, vilka projekt som de ska sätta fokus på, vilka de ska 
gå in i och låta bli att gå in i. Jan ska även se till att kurser kommer in i 
kurskatalogen och de läggs ut på nätet. Brunes menar att Jan inte är 
slutansvarig för att det kommer med utan att han bevakar så att de kurserna blir 
synliga. Han får vidare ta ett stort ansvar att sätta sig in i hur kursverktyget 
fungerar Han ska m.a.o vara behjälplig när studenter behöver hans kunnande. 
Det kan röra sig om att lägga in studenter i kursverktyget, stödja lärare som har 
frågor kring kursverktyget Blackboard,  ha introduktion  för studenter som ska 
lära sig hur det fungerar.  Han har många varierande uppgifter: 

Ibland får jag ta över när inte Inger kan ha möte med lärarna, då kan jag ta över och ha ett 
möte med lärarna och stämma av olika saker. Så vi är väl alla lite allt i allo eftersom vi är 
tre, måste vi vara lite på det sättet.97

                                                 
96 Citat från intervjun med Louise Brunes, s.14 
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Alla är specialister och Jan Hjalmarsson är mest generalist troligtvis. Inger har 
stor erfarenhet av att hålla i kurser, i akademiska kurser på högskolor och 
universitet, både campuskurser och distanskurser. Föreståndaren Hjalmarsson 
menar att Inger har en central roll i enheten. Ett tungt argument för att ha en 
henne med är att enheten inte blir administrativ utan att det finns en klar 
koppling till akademin. Det skapar trovärdighet gentemot lärarna. Anna har 
specialistkunskaper inom IT-området.  

På föreståndarens lott ligger även att samordna gruppen så att de kan 
träffas och planera upplägg. I början redde de ut vilka roller som var och en 
skulle ha i enheten. Samtidigt så handlade starten mycket om att fungera som 
grupp och lära känna varandra. Att de är tre stycken och att alla jobbar halvtid 
gör att de får hoppa in för varandra och göra olika saker. 

En av de huvuduppgifterna för DE har varit att marknadsföra sig gentemot 
lärarna på skolan, eller snarare ämnesansvariga på institutionerna som i sin tur 
ska komma med förslag till nämnderna på nya kurser. De ämnesansvariga 
vänder sig sedan mot sina lärare på respektive institution. Alla ämnen och 
kurser var inte aktuella att göra om till distans.  

Inger Humlesjö har tidigare erfarenhet av både distanskurser och 
campuskurser. Den erfarenheten kommer väl till pass då hon ska förklara 
skillnader och likheter mellan utbildningsformerna. Hennes uppgift är att ta 
upp mera pedagogiska frågor när det gäller distansutbildningar. Vilka 
förändringar blir det när man lägger om en campuskurs på distans? Hur ska 
man ändra på invanda undervisningsmetoder? Vad finns det för poänger? Hon 
ska styra in på innehållet i distansutbildningen och även initiera kurser. 

 I kontakten med lärarna så diskuterar de hur de tillsammans kan komma 
fram till hur de ska lägga upp en förändring av kurserna och även finansiering.. 
I diskussionerna är det viktigt att framhålla att man har ett helt bibliotek till sitt 
förfogande och att man försöker integrera sökuppgifter i kursen. Enheten 
föreslår exempel på sökuppgifter som de själva har använt i sin egen 
undervisning. Igångsättandet av en kurs kan även komma utifrån om en 
efterfrågan finns ute i landet. Så var fallet med ämnet genusvetenskap till 
exempel. Hjalmarsson menar att alla tre inom DE hjälps åt med  den här biten 
att marknadsföra distansutbildningen. 

Anna Åkerfeldt jobbar mycket genom att praktiskt vägleda och arrangera 
utbildningarna utefter lärarnas önskemål. Hon exemplifierar med om lärarna 

 
97 Citat från intervjun med  Jan Hjalmarsson, s.5 
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vill ha hjälp med att göra en video. I ett sådant fall kan hon vara till hands med 
att producera videon eller jobba fram ett upplägg. Ännu så länge har DE inte 
varit inblandade i den sortens utbildningar, men hon har experimenterat 
tillsammans med Inger och spelat in en föreläsning och en kortare film där de 
intervjuade föreläsaren. Anna är även med på Blackboardintroduktioner både 
för lärare och studenter. Enligt henne själv så kan hon multimedia produktion, 
vilket innebär att hon kan producera läromedel. Hon kan jobba fram 
interaktivitet i lärandet på nätet eller förklara en process som är svår att begripa 
i ord samt att hon har förmågan att visualisera någonting. Det är däremot 
ganska kostsamt och tidskrävande att jobba fram läromedel. När man gör ett 
läromedel så gör man det i förväg utan innan kursen startar.  

Kursplan för ”Från terrorbalans till terrorism” 
Den ansvarige läraren för den här kursen tillika pedagogiskt utvecklare för 
enheten  var Inger Humlesjö.  Syftet med kursen var att fortbilda grund- och 
gymnasielärare i internationell samtidshistoria efter 1945 med tillhörande 
informationskällor. Förutom att studera de stora historiska linjerna så dis-
kuteras ett källkritiskt förhållningssätt som samtiden aktualiserar. Kursen 
omfattade 5 poäng och gick på kvartsfart och lästes från v.35 - 02, 2003 - 2004. 
De studenter som deltog i kursen motsvaras av svaren från informanterna A, B 
och C.98

 

Kurslärarna 

Lärarnas bakgrund och företagets organisation 
Lärarna på den här kursen heter Peder Söderling och Martin Lindqvist och har 
själva studerat vid Södertörnshögskola. De har följts åt och började läsa ett 
akademiskt basår. I basåret ingår 10 p svenska, 10 p engelska, 10 p matematik, 
och 10 p samhällsvetenskap. Därpå läste de journalistik och multimedia i tre år. 
De har även läst C-kursen i mediateknik. 
Ganska snart visade det sig att båda var intresserade av internets möjligheter att 
söka information och publicera information. Tillsammans kom de på en idé 
som de kallade för ”major plan”, en långsiktig plan där alla examensarbeten 
skulle handla om de här två delarna. Som en följd av denna plan koncentrerade 
sig Peter på informationssökning i sina examensarbeten och Martin forskade 

                                                 
98 Kursplan,Från terrorbalans till terrorism,5 poäng, s.1ff 

 41



vidare om informationspublicering. Martin analyserade 98 webbtidningar och 
kontrollerade hur de skötte sig enligt de publicistiska normer som allmänt 
fanns i samhället då. Direkt efter skolan bildades det frilansande företaget 
Glykol. Företaget är relativt nystartat och har varit verksamt i två år. I företaget 
tar man alltså på sig researchuppdrag. Bland annat har man gjort research för 
Sveriges Television.  

De vill väldigt gärna producera för näringslivet, mot kommersiella bolag 
som Sveriges Radio och Sveriges Television. De tycker att näringslivet och 
den akademiska världen gagnas av samarbete. Peder menar att det är ett 
medvetet val att komma in i den akademiska värden från deras sida, men 
samtidigt vill de inte ingå i den akademiska världens organisation utan behålla 
en rörlighet för att på så sätt kunna vara mer flexibla. Peder säger att det 
handlar om ett tydligt beställarperspektiv. 

Kursens mål och verksamhet 
Lärarnas inlärningsmål med kursen är att förmedla en förståelse för att internet 
och samhället är tätt integrerade med varandra. Det går inte att säga att allt som 
finns på internet är skräp. Det gäller istället att förstå värdet på den information 
som produceras och att den framställs av olika aktörer i samhället. 
Informationen kan nämligen befinna sig i olika informationscykler och därmed 
vara olika användbar beroende på syftet med sökningen. Exempelvis 
producerar Riksdag och Regeringen olika dokument som interpellationer, 
motioner och propositioner som alla befinner sig i olika informationscykler. 
Dokumenten kan ha olika värden för dig som skribent eller informations-
sökare. Studenterna har i kursen fått använda aktörsmodeller för att öka 
förståelsen för vilka som äger och producerar information i samhället. P&M 
vill även sprida kunskap om att man via sökmotorer bara hittar en promille av 
det som går att finna via internet. Google är exempelvis ett kommersiellt 
företag som säljer träffar inte ett demokratiskt verktyg. Mycket udd riktas mot 
Google i kursen eftersom många har en så stark övertro på sökmotorns 
kapacitet. 

 Ett mål är därför att öka kunskapen om att det finns flera aktörer i 
samhället som äger och producerar information. Det gäller med andra ord att 
sortera mellan olika aktörer, vilka aktörer som är intressanta och äger 
informationen som jag vill åt. Det hela handlar egentligen om kunskap i 
statsvetenskap, hur samhället är uppbyggt, vilka som producerar information 
och vilka som är intresserade av en viss typ av information. Sökmotorn som 
sökverktyg är däremot inte oanvändbar. Den går att använda men det gäller att 
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dels veta hur man ska söka och att kunna sortera sökresultaten och värdera den 
information man får fram. 

Martin tror att det stora man får med sig av kursen är en ökad insikt i 
problematiken kring källkritik. Det är svårt med källkritik och mycket av 
källkritik handlar om att förstå vad en producent är och vad en aktör är och hur 
man ska identifiera en aktör. Genom ett källkritiskt tänkande kan man förstå 
den information man hittar på ett annat sätt. Källkritiskt tänkande är en 
färdighet man behöver under färden när man ska hitta den information man 
söker. Annars är det just de färdigheter man behöver under en sådan ”färd” 
som har diskuterats i kursen. 

Ett annat mål är att man ska bli både snabbare och säkrare på att söka 
information. I kursen övar man upp en förmåga att bedöma en sökträff och  
urskilja vilken information som är relevant i sammanhanget. Man lär sig även 
förstå att man inte alltid behöver använda sig av en sökmotor utan kan gå 
direkt till den som producerat informationen, för att där kanske återfinna 
information som du inte kan nå med sökmotorn. Det kallas i kursen för 
tvåstegssökning. Martin menar att det även innebär att hitta rätt sökuttryck, rätt 
termer. Det gäller att vrida och vända på sökuttrycken. Har man väl hittat ett 
pdf-dokument man sökt efter så kanske man behöver gå djupare in i 
dokumentet. Genom att söka via knappen control och knappen F så kan man 
söka på exempelvis ett egennamn. Det blir då en trestegssökning. Det går inte 
att fuska sig igenom sökningarna då blir det lätt en tidsödande verksamhet.  

Peder målar upp en vision som innebär att om tio år så kanske alla 
databaser är indexerade och då behöver man inte varken tvåstegssökningar 
eller trestegsökningar utan får istället en träffbild på miljarder träffar.  

Ett markant drag för denna tio-veckors kurs är att det har producerats en 
stor mängd text: kurslitteraturen, alla fora där allt är textbaserat, 
inlämningsuppgifter, 8 grupper à 15 sidor. Det rör sig enligt Peder om 
hundratals sidor som alla studenter faktiskt har läst igenom. Det har från 
P&M:s sida varit ett medvetet drag att hålla nere kurslitteraturens omfång, på 
grund av att det ska läsas och produceras stora mängder text. 

Kontakten med Södertörns högskola och distansutbildningsenheten 
Det är genom några olika kontaktkanaler på högskolan som gjort att kursen har 
utvecklats och realiserats. En av dem är ju Jan Hjalmarsson, en annan är de 
ämnesansvariga på medieteknik vid SH som köpte utbildningen av dem. 
Distansutbildningsenheten med personal har sedan varit en naturlig fortsatt 
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kontaktbas. Enligt Martin så har DE fungerat som deras pedagogiska stöd i 
utvecklingen av kursen. 

Kursinformation innan kursstart 
Inför kursen ”Strategisk informationssökning via internet” så skickades en 
dokumentsamling ut till alla antagna distansstudenter. Den innehöll 
information om tid och plats för introduktionsdagen, hålltider för upprop och   
utdelning av lånekort samt även angiven tid för utdelning av Blackboard 
konton. Ett tidschema angav även tider för upprop, introduktionsföreläsning 
och Blackboardundervisning. I dokumentsamlingen ingick även en presenta-
tion av vad distansutbildning idag allmänt kan innebära och mer specifikt vad 
det innebär för studenten att läsa på distans vid Södertörns högskola. Allt det 
stöd som en campusstudent omgärdas av ska en distansstudent också kunna få 
tillgång till. Studentvägledning, biblioteket och tekniksupport hörde dit. Biblio-
tekets service i form av gratis utskick av böcker förutsatt att man bodde utanför 
Stockholmsområdet. Den typen av studenter fick även en veckas förlängd 
lånetid. Om studenten hämtade ut ett lånekort så kunde han eller hon få ta del 
av bibliotekets elektroniska resurser. Det framkom även i informationen från 
högskolan att ingen större datorvana behövdes och att man behövde minst 56 
K/bit modem för att kunna delta. Jan Hjalmarsson och  Anna Åkerfeldt stod 
som ansvariga för den tekniska supporten och var lättillgängliga via telefon-
nummer och e-post. 

Kursinformation om själva kursen var en given sak att skicka med i 
utskicket. Det framkom att kursen skulle gå v.9 - v.18, 20/2-30/4, 2004. 
Studietakten var halvfart och omfattade 5 p. Kurslärarna förväntade sig en 
arbetsinsats i tid på ca 20 timmar i veckan.  I kursen skulle ingå 4 
inlämningsuppgifter med medföljande diskussioner och dessutom en personlig 
uppgift som skulle löpa under hela kursen. Tre kursböcker angavs som 
kurslitteratur. Lärarna hade följande förväntningar på studenterna: 

 
• Aktivt deltagande i undervisning och diskussioner 
• Att gällande tidsplan följdes 
• Att studenterna kom med egna initiativ  och frågor 
• Att man vågar kliva fram och ställa ”dumma” frågor99

                                                 
99Dokumentssamling,2004, Strategisk informationssökning via internet,s.4 
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I dokumentsamlingen fanns det ett noga specificerat schema med tänkta 
perioder då uppgifterna skulle göras, diskuteras och lämnas in. I utskicket 
ingick även en interaktiv snabbkurs i att hantera kursverktyget Blackboard. Det  
fanns övningar i att hantera Blackboard. Man fick lära sig att lägga upp en 
presentation av sig själv samt hur man beter sig för att kunna delta i 
diskussioner.    

 
 

Studenterna 

Studenterna på den första kursen 
De här studenterna läste kursen ”Från terrorbalans till terrorism” för Inger 
Humlesjö. De har alla olika bakgrunder och på grund av anonymitetsskäl till 
informanterna kan jag inte gå i på deras utgångspunkter när de bedrev sina 
studier. Det gemensamma är att de ville vidareutbilda sig för framtiden och 
distansutbildning passade dem väl då de vid sidan av kursen antingen var 
sysselsatta i förvärvslivet eller bedrev studier. En av studenterna befann sig 
utomlands på FN-uppdrag när hon läste kursen. I studien benämner jag dem 
som  studenterna  A, B och C. 

Studenterna på andra kursen 
Studenterna på den andra kursen, d.v.s. ”Strategisk informationssökning via 
internet” hade liknande motiv för att läsa via distans. De sex informanterna 
som ställde upp på intervjuerna var alla på det klara med att det var av 
arbetsmarknadsskäl och för att höja sin egen yrkeskompetens som de läste 
kursen. Förutsättningarna att delta i studierna skiftade mellan informanterna 
men av anonymitetsskäl vill jag inte ta redovisa dem i den här studien. 
Studenterna som intervjuades går under benämningarna, D, E, F, G, H, och I. 
Så mycket kan jag väl säga att de som har varit med i senare undersökningen 
har varit bibliotekarier, projektledare studenter, journalister eller omvärlds-
bevakare. 
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Pedagogik och metodik  

Enhetens personal 

Pedagogik 
Den gemensamma faktorn hos alla tre i enheten och för inriktningen 
överhuvudtaget är att pedagogiken ska stå i fokus. Anna som är IT-pedagog är 
även utbildad förskollärare. Inger har det pedagogiska ansvaret och har titeln 
pedagogisk projektledare. Jan har stor erfarenhet av pedagogik eftersom han 
har hand om användarutbildningen och informationssökningsutbildningen på 
campusförläggningen. 

 Vi har väl sett det att i stället för att bygga upp en enhet som har fokus på att vara 
tekniktyngd och skall stödja lärare vad det gäller IT eller att vara väl framme där så har vi 
satt fokus på den pedagogiska biten.100

Inger Humlesjö menar att hon egentligen hela tiden velat komma ifrån det  
lärarcentrerade undervisningssättet och i stället bedriva en mer användar- 
orienterad undervisning. Lärarens kunskaper ska kanske inte stå i centrum. 
Istället är det lärarens förmåga att inspirera studenterna att söka egna 
kunskaper som ska vara det viktiga. Det är i studenternas egna arbete och den 
energi som skapas som gör att de lär sig saker och att använda kunskaper. Hon 
menar på att föreläsningsmetodiken vilar på en reproducerande kunskapssyn. 
Distansutbildningen bygger mycket på egna studier, diskussion av texter, 
antingen i grupp på nätet eller att man reflekterar och skriver och förhopp-
ningsvis kan formulera sig och jämföra sina nyvunna kunskaper med de gamla.  

IT-pedagogens syn på lärandet är inte fråga om att föredra det ena före det 
andra, d.v.s att träffas fysiskt skulle vara bättre  eller det ideala jämfört med att 
träffas asynkront i ett diskussionsforum på en lärplattform. Hon tror att 
kombinationer av direkta former typ videokonferenser eller chattformer 
mycket väl kan kombineras med de asynkrona formerna. Kombinationerna gör 
det till ett optimalt lärande. Hon menar att lärandet sker när man skriver och 
processar sitt eget tänkande, när man diskuterar med andra om nya tankar och 
kombinerar det med att läsa litteratur och återigen processar det i skrivande och 
samtal med andra. Man kan kommunicera med andra via ett diskussions- 
forum, processa tankarna. Man kan reflektera över vad man skriver på ett annat 

                                                 
100  Citat från intervun med Jan Hjalmarsson, s.4 
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sätt än när man pratar direkt.  Hon tror att man kan processa sina tankar utan 
att man behöver träffas fysiskt.  

Metodiken 
Inger Humlesjö menar att det egna lärandet ligger i själva distansmediet, men 
det är inte frågan om PBL. För att undvika ensamheten på distansutbildningen 
har hon lagt upp kurserna med fortlöpande grupparbete, men även individuella 
uppgifter. Hon anser att det sker ett bearbetande av kunskapsstoffet i grupp, 
antingen det förs verbalt i ett rum eller ute på plattformen. 

I början av kursen så samlas alla deltagare som kan under två intro-
duktionsdagar. Här har enheten tillsammans kommit överens om en modell 
som går ut på att få ut information om dels registreringen, men även hur man 
kommer in och använder plattformen. Under introduktionsdagarna skapas 
också grupper. Vid det här tillfället så får grupperna även några arbetsuppgifter 
att göra som har med ämnet att göra. När de gör det så sitter de på plats med 
”ryggarna mot varandra” och testar plattformens funktioner och diskuterar hur 
de ska lösa den första uppgiften. 

I det här läget så måste gruppen komma överens om ett arbetssätt. DE 
rekommenderar då att gå ut minst en gång i veckan och kolla plattformen. 
Humlesjö menar att de själva får bestämma antalet gånger de går in och kollar 
om någon har skrivit något och svarat. Det är viktigt att studenterna uppehåller 
kontinuerlig kontakt med plattformen och därmed gruppen. Det ingår i arbets-
uppgiften att komma överens om hur de ska lösa arbetsuppgifterna i gruppen. 
Man har möjlighet att lära känna varandra och prata sig samman under 
introduktionsdagarna. Det gäller att komma överens om hur man ska lösa 
uppgifterna. Det kan göras genom att lägga upp en strategi under 
introduktionsdagarna. Studenterna fortsätter att resonera om hur det ska gå till 
även via plattformen. Vilka regler ska gruppen ha, vem ska ta ansvar för att 
sammankalla. Humlesjö menar att det dels är en ämnesfråga och dels en social 
fråga. 

Det är olika hur grupperna löser det. En del vill att alla ska ta initiativ och 
andra löser det genom att ha en sammankallande.  De olika grupperna  har 
varsin gruppsida där de kan presentera sitt material. Det finns även en allmän 
sida som alla grupperna har tillgång till, där de stora gemensamma 
diskussionerna förekommer. De arbetar så att de gör färdigt ett PM om något 
först på gruppsidan sedan  läggs det ut på diskussionsforumet för en helklass 
diskussion. 
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Syftet med introduktionen har varit att låta distansstudenterna lära känna 
kursverktyget Blackboard och att lära känna varandra i de grupper som ska 
delta i kursen. Grupperna blev 5-6 stycken. Kursuppgifterna  var gjorda så att 
de skulle få prova på olika funktioner av Blackboard, bland annat deras eget 
grupprum och även diskussion i storforum. Där ingick även några informa-
tionssökningsuppgifter i de resurser som var tänkta för kursen.  

Inger Humlesjö föklarar att det var Janne som tog initiativ till ett fikarum 
på plattformen, som skulle fungera som ett rum där allt möjligt kunde 
diskuteras. IH menar att det förekommer ett väldigt socialt liv där ute på 
plattformarna. Diskussionerna kan föras på lite olika sätt, men kan fortgå 
”jättelänge” om någon speciell fråga. Det centrala i lärandet är själva dis-
kussionerna, inte resultatet eller skrivningen. Det gäller att ta upp vissa delar 
och resonera om det. 

Det är något slags kollaborativt…Det bygger mycket på processkrivande, att man hela 
tiden förändrar och kommer fram till , oj det är så här man kan se det också och kommer 
fram till nya perspektiv också. Det är ju själva idén med lärande i centrum.101

Under hösten var det två kurser som gick under Inger Humlesjös ledning. Hon 
menar på att det tar några gånger innan man vet vad som är värt att koncentrera 
sig på. Skillnaden med campuskursen är att den aldrig blir färdig. I en 
campuskurs kan man nöja sig med de föreläsningar man har haft i grunden. En 
distanskurs är mer ofärdig. Det går inte att veta hur saker och ting fungerar. 
Jämfört med en campuskurs får man svar direkt. Den omedelbara responsen 
uteblir på nätet. 

I en distanskurs tillkommer det ett moment. Studenten måste göra en slags 
tolkning för att kunna genomföra uppgiften. I det här sättet får den lärande 
arbeta själv och som bidrar för den studerandes förmåga att förstå vad det 
handlar om. Den studerande har ingen direkt kontakt med en lärare som talar 
om hur det ska vara. Humlesjö menar om tolkningen som den studerande gör 
kan motiveras så är den så god som någon annan. Det gäller bara att hålla sig 
inom ramarna för ämnet. 

På samma sätt som studenterna och uppgifterna är friare blir även lärarna 
friare. Läraren fungerar mer som en samtalspartner i en diskussion än en lärare 
som besitter kunskap och lär ut. Kunskaperna kommer fram när de behövs och 
enligt Inger Humlesjö så får man användning av kunskaper som man inte visste 
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att man hade. Hon understryker att läraren har stor frihet och att man slipper 
den trista lärarrollen. 

Det som är negativt när det gäller att ta sig an en distanskurs är all tid man 
måste lägga ner. Hon säger till och med att det tar mer tid. Det beror i hög grad 
på att man blir en samtalspartner och indragen i en rad samtal. I samband med 
skrivandet så är det också extra viktigt att man formulerar sig på rätt sätt. Det 
gäller att vara aktsam med vad man skriver.  

Det skrivna ordet är mycket mera… vad ska man säga… mera definitivt. En allvarlig 
kritik som man framför kan mildras med ens ögonkontakt och kroppsspråk o.s.v, Men här 
måste man vara väldigt noga med vad man skriver. Det kan göra ont värre, så att säga.102

Jan Hjalmarsson säger att all kommunikation är skriftlig. Till skillnad mot 
campuskurserna där det centrala till större delen är muntliga genomgångar, 
redovisningar och seminarier. Vid introduktionen får studenterna känna på hur 
det kan vara att diskutera via diskussionsforumet. Det kan vara obehagligt att 
inte veta vilken ton man ska använda när man gör ett inlägg och hur formellt 
det ska vara. Hjalmarsson tycker det är viktigt att studenterna i början får en 
känsla för vilken nivå som diskussionerna ska skrivas på. Han tror vidare inte 
att studenter som är skickliga på att hantera datorn har någon fördel i 
diskussionsforumet. Det är skillnad mellan ett diskussionsforum och ett 
seminarium. Till ett seminarium är studenterna förberedda på ett annat sätt, att 
prata och delta muntligt. Diskussionen på plattformen fortlöper på ett annat sätt 
där man först läser inlägg och svarar antingen på en gång men i realiteten har 
inlägget gjorts flera timmar tidigare. Det finns en fördröjning i samspelet, i 
diskussionen. Den som svarar behöver inte heller svara omedelbart utan kan 
reflektera och slutligen svara flera timmar senare eller dagen efter.  

För läraren gäller det att styra upp diskussionen så att alla deltar i forumet. 
Hjalmarsson menar att det annars finns en risk att deltagarna inte deltar i 
diskussionen. Man bör för att bli godkänd på i diskussionsforumet göra tre nya 
inlägg och svara på två inlägg. Det är sedan upp till läraren att titta på 
innehållet i inläggen och se hur aktiva de har varit. Om det finns lärare som vill 
använda mer föreläsningar i sin distansundervisning så ställer DE upp på det. 
Humlesjö menar att det kan vara frågan om lärare som lever högt på att vara 
karismatiska. Det är däremot en missuppfattning att tro att det här inte är en 
social verksamhet.  
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Man kommer dem in på livet på ett sätt som är väldigt speciellt som är förvånande, som 
man inte tänker på va´. Man ser vad du skriver, ser att de jobbar och har ambitioner, 
verkligen lägger ner mycket tid och ansträngningar på saker och ting. Själva den här 
nätkontakten skapar liksom vad ska man säga en respekt. Det låter jättekonstigt, men man 
blir väldigt imponerad av dem alltså. Man känner det nästan alltså. Man känner det. Så 
det…103

Fysiska träffar 
Enligt Humlesjö hade de två fysiska träffar under den första kursen och en 
under den andra kursen. Det är däremot inte nödvändigt att ha dem. De kan 
alltså inte var obligatoriska eftersom samtliga kan få det svårt att komma. 
Under kursen ”Från terrorbalans till terrorism” fanns det studenter som kom 
från Bosnien och Chile och det går ju inte att begära att de ska komma. Inger H 
tycker att man måste vara flexibel på den punkten, även i förhållande till 
registreringen som annars har en tradition av närvaroplikt. 

Förhållningssätt till avhoppning 
Anledningen till att studenterna hoppar av är enligt Humlesjö att de inte har tid, 
att de inte är intresserade av poängen, att de har fått väldigt mycket och att de 
är nöjda. DE menar att ibland märker att vissa studenter har tagit sig vatten 
över huvudet. De vill gärna vara med men de hinner inte utan de känner att de 
sinkar de andra. Hon brukar skriva till sådana studenter och säga: 

Det är väl dumt att hoppa av nu när du har gjort så mycket hittills. Det är väl bättre då att 
du gör det i din egen takt.104

Inger Humlesjö säger att det är ett mänskligt förhållningssätt snarare än ett 
flexibelt förhållningssätt och tycker att det är tråkigt när folk hoppar av.  DE 
företräder ingen utbildningsbyråkrati där formerna är styrande utan det är 
själva möjligheterna som är de viktiga. 

 

Grupparbete 
Grupparbete skulle kunna kritiseras för att motverka ett individrelaterat 
upplägg, att man ska kunna studera i sin egen takt. Man måste då jobba med 
”deadlines” för att få kursen att löpa. Humlesjö menar att de flesta tycker att 
grupparbetsformen varit bra. Hon menar på att det under kursen inte fanns 
någon som klagat över att det inte har gått. Någon gång har grupparbetena 
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brakat ihop och då har det varit svårt. Då gäller det att sy ihop en ny grupp, sy 
ihop den gamla eller låta folk jobba själva. 

Humlesjö tycker att de studenter som absolut vill studera på egen hand 
måste först prova på eller smaka på hur det kan vara att jobba i grupp på nätet. 
Om  arbetssättet inte passar dem så ska de få möjlighet läsa själva på egen 
hand. Hon menar ändå att DE är rätt flexibla mot de personer som vill göra 
sina arbetsuppgifter själva, men att de har ”vänliga puffar” in i grupparbets-
tänkandet. 

 Vi är ju rätt flexibla på den punkten. Det finns ingen anledning att inte vara det. Man 
uppnår inget med det om man säger : Ni måste komma hit och registrera er och vara som 
en vanlig student.105

Jan Hjalmarsson håller med om vikten av att vara flexibel gentemot de som 
inte vill vara i en grupp. Speciellt om den begränsar individens egna studier att 
jobba inom en grupp. Enligt Jan så fanns det en grupp som träffades fysiskt 
istället för att utnyttja kursverktyget. Hjalmarsson menar på att det är 
ytterligare ett sätt. De som träffades på det sättet bodde alla inom 
Stockholmområdet. För andra grupper har det varit fysiskt omöjligt att träffas. 
Chile- och Bosnienstudenterna har ju inte kunnat träffas.  

Kurslärarna 

Pedagogiken 
Peder Söderling förklarade att det är frågan om det laborerande lärandet. De 
var redan från början övertygade om att det inte gick att göra kateder-
undervisning som översattes till distans. Det skulle aldrig fungera utan det är 
laborerandet, att en student får en uppgift till exempel i en grupp och jobbar 
fram till ett svar och sedan lämnar in det. Det är dynamiken mellan 
gruppmedlemmar och att man styr diskussioner med uppgifter och kom-
mentarer som är det eftersträvansvärda. 

Motverkan av abstraktion 
Sedan har de hela tiden velat motverka komplexitet och det abstrakta. 
Söderling förklarar att han med det abstrakta menar allt som har med dator, 
tangentbord och bildskärm att göra. Det finns en begränsning i att det bara är 
en bildskärm. Det gäller att levandegöra en undervisningsform där inga 
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människor är närvarande. I distansundervisningen känner man inte av lukter 
och ljud och hostningar. Lärarna förstod tidigt att receptet för att motverka 
detta handlar mycket om visualiseringar. 

Det duger inte att vi skriver en rapport på det här på 20 sidor som säger att den ska läsas. 
Man måste jobba med bilder så att man kan se aha det här är vad det de andra grupperna 
har kommit fram till.106

Bilder, modeller har för lärarna varit en användbar pedagogisk metod. Den 
vägen är vald för att undvika att det blir för mycket text i plattformen. I 
undervisningen ligger ändå väldigt mycket textbehandling d.v.s läsa text och 
formulera text. Om man utgår från bilder så kan man minska det  abstrakta och 
diskutera runt det. Peder tror att det är jätteviktigt.  

I undervisningen användes i hög grad på förhand gjorda modeller där 
studenterna skulle redogöra för sina respektive lösningar på uppgifterna. På så 
vis underlättades möjligheten att förstå och kunna jämföra den egna gruppens 
”tänk” med andra gruppers ”tänk”. Söderling och Lindquist gjorde i ordning 
mallar där man specificerade vad man ville ha med. Det gjordes för att 
underlätta en diskussion kring innehållet, inte som i textbaserad rapportering 
då man allt som oftast hakar upp sig på formalia och där det dessutom kan vara 
svårare att hitta skillnader och likheter i textmaterialet. 
De dokument som lämnades in var även de upplagda efter en mall. Fördelen 
med det här är att man slipper tänka på design, göra det fint, fina rubriker, fina 
stycken och indelningar. I stället kan man koncentrera sig på att på den 
konkreta uppgiften. På det här sättet så undvek man diskussioner kring 
formalia och kunde fokusera på uppgiftens innehåll. Enligt Martin var många 
väldigt nöjda med det. Han upplevde att ingen kände sig hämmad av formen. 

Ett annat sätt att motverka abstraktionen var att enligt Peder att vara 
personlig och uppmana studenterna att vara personliga. Det fanns en 
individuell uppgift där studenterna visade upp många fantastiska exempel på 
tvåstegssökningar. Med personliga exempel menar lärarna att studenterna redo-
visar sökningar som är personliga. Ett sådant handlade om att ta reda på om en 
dotter till en student som hade skåvror i hårbotten kunde vara en begynnande 
psoriasis. En annan att hur en mormor tar reda på vad det finns för barnateater 
ett speciellt datum eller hur man söker fram texten till ”Du gamla du fria”.  
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Det gäller att förklara saker noggrant att när det gäller DU. Smårubriker av 
typen vad är en distansutbildning, vad förväntar vi oss av dig, är viktiga att ha 
med. De ersätter situationer som vanligtvis uppstår annars i fysiska möten med 
studenter då chanser ges till att fråga när man inte förstår. Noga specifika krav 
skrevs in, till och med att man ska lämna in exakt på tid för att förtydliga att 
det är en s.k dead-line. Att lägga in hårda ramar var en medveten strategi för att 
motverka abstraktionen som distansutbildning innebär. 

Tydliga regler och ramar 
I studiehandledningen och plattformen låg även en översikt om hur långa 
kursmomenten var och när de förväntades att lämna in uppgifter och när 
diskussioner inföll. Det hela handlar enligt lärarna om att ha studentfokus. 
Peder och Martin var ju studenter ganska länge själva och för den delen inte 
allt för lång tid tillbaka i tiden heller. Med noga angivna spelregler, krav på 
inlämningstider och diskussionstillfällen så ger man studenter utrymme att 
planera sina egna tider. Det handlar mycket om respekt för studenten. Om man 
vill planera har man stora möjligheter att göra det. Familjeliv och extrajobb 
kan man behöva planeras in och med en översikt och tydligt angivna ramar så 
ökar möjligheten att klara av det på ett lättare sätt.  

Det datumet får ni uppgiften. Det datumet så ska det lämnas in. Mycket hårt styrt på det 
sättet. Det ställer krav på studenterna och på oss. Om vi skriver att vi lämnar ut det och 
det datumet så måste vi också göra det. Annars har vi inget förtroendekapital.  Vi kan inte 
kräva att få in uppgift på onsdag klockan tolv och sen inte leverera när vi säger att vi ska 
leverera. Uppgifter tillbaka eller feedback tillbaka.107

Konsekvenser av tydliga ramar och krav 
Hårda och tydliga krav kommer till uttryck ibland annat i diskussionerna. De är 
ju öppna under en viss tidsperiod, där det innebär att man ska delta. De som har 
missat en diskussion får en extra uppgift at lösa. Men skulle man missa två 
sådana diskussioner så har man missat hälften av verksamheten på utbild-
ningen och blir därmed underkänd. 

Martin menar att om man har missat två diskussioner så får man stiga av 
utbildningen, för att essensen av utbildningen är inte extrauppgifterna. Extra-
uppgifterna är till för att hämta igen, för att alla kan missa, vara sjuka, vara 
tvungna att resa bort eller råka ut för omständigheter som gör att man får 
förhinder. Två missade diskussioner eller grupparbeten är enligt lärarna för 
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många och då får man faktiskt säga nej. Peder förtydligar och menar på att det 
är som seminarium. Där förväntas att man deltar aktivt och är man inte där två 
av fyra tillfällen så får man inte godkänt. 

Hur folk skulle förhålla sig till diskussioner specificerade Peder och Martin 
noggrant i kursbeskrivningen och ändå tror lärarna att det kom som en chock 
för några studenter. Efter första diskussionen var det fem personer som inte 
hade deltagit överhuvudtaget. De studenterna hade inte kommit med inlägg alls 
och då fick de extrauppgifter. De utpekade studenterna upplevde det som ett 
straff. 

 Lärarna gick inte i diskussionen och påminde studenterna att det var dags 
att säga någonting eftersom det framgick av kursbeskrivningen att 
diskussionerna var betygsgrundande. Söderling och Lindqvist menade att de 
uppmanade alla studenter att läsa igenom kursbeskrivningen och de dokument 
som de hade sammanställt. Om man ändå missade att göra det så fick man en 
extrauppgift. Den innebar inte mer arbete i förhållande till vad man missade. 

De blev sura reaktioner från studenterna som fick extrauppgifter. De angav 
som skäl till sina beteenden att de inte visste om att de behövde delta. Lärarna 
å sin sida svarade studenterna: 

Det är vår möjlighet att bedöma er i den här kursen. Kan vi inte bedöma er, kan vi inte ge 
er godkänt på kursen. Jag hoppas ni förstår det. Det är inte tänkt som ett straff utan som 
en möjlighet att hämta upp det som du har missat. Det är också viktigt med extrauppgifter. 
Det är inte straff. Det är en möjlighet att hämta upp det du har missat.108  

Genomströmning och avhopp 
Angående frågan om avhopp har varit ett problem så svarade Lindqvist att 
deras genomströmning har varit förvånansvärt hög. De hade hört att om man 
hade en kurs med 40 distansstudenter så kunde man bara räkna med att 7 
avslutar kursen. Vid intervjutillfället så hade 28 personer avslutat kursen och 
10 ytterligare hade rester och smågrejer att rätta till.  De var 46 stycken från 
början så de kan i efterhand konstatera att det blivit ett bortfall på 10 stycken. 
Det bortfallet  inträffade under de två första  veckorna och handlade till större 
delen om privata orsaker, att studenternas datorer kraschade, uppkopplings-
problem hemmavid, och andra privata skäl  samt att  några blev sjuka. 
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Grupparbete 
Peder och Martin har kommit fram till att ordet grupparbete var fel att använda. 
Det väckte fel associationer. Peder förklarar att det verkar vara så att väljer 
man distansstudier så vill man inte behöva passa tider. Man är ute efter friheten 
och slippa ta hänsyn. Ordet grupparbete var lärarna övertygade om att det 
skulle ändras till nästa gång. Studenterna reagerade med suck och stön och fick 
obehagliga minnen. I själva verket handlade det om att utan geografisk hänsyn 
delta i ett forum när man själv så önskar. Termen forumbaserat lärande var 
enligt de båda ett bättre ord. 

Lärarna ville inte att studenterna träffades fysiskt om det gavs tillfälle till 
det. På frågan vad skälet var till det svarade lärarna att de ville förstöra 
möjligheten för studenterna att träffas fysiskt, just för att undvika att de skulle 
välja att göra det istället. De ville inte blanda folk från samma arbetsplats, med 
samma bakgrund, samma kunskap och samma ”träffyta”. Möjligheten till 
diskussion skulle ändå finnas på arbetsplatser eller med folk som man kände 
samhörighet med. Lärarna var ute efter gruppdynamiken som varje individ 
kunde ge istället för att man var kvar inom sitt ämnesområde och sitt ”tänk” 
och levererade i det.  Det var med ovanstående förutsättningar svårt för 
studenterna att träffas fysiskt inom samma grupp och lärarna ville inte hjälpa 
folk att slippa använda forumet. 

Jag frågade hur det gick att komma överens i grupparbetssituationer i 
diskussionsforum. Enligt vad Peder och Martin märkte så fungerade grupperna 
bättre där någon var dominant och sa att nu gör vi så här och så här. I grupper 
där ingen var dominant, frågade alla  efter vad den andre tyckte innan man 
vågade fatta ett beslut. 

Martin underströk att de tyckte att grupparbetena hade fungerat bra. Alla 
åtta grupper levererade genomarbetade saker i tid. 

Kritiserad gruppdynamik 
Inför varje uppgift så blandade man om i grupperna. Det var  fyra uppgifter och 
sådeles fyra olika gruppkonstellationer. Den vanligaste kritiken som lärarna  
fick höra handlade om att det tog lång tid att lära känna varandra innan man 
kunde komma igång att jobba. Å andra sidan hävdar Peder och Martin att det 
fanns de som tyckte det var det bästa i kursen, att man hela tiden mötte nya 
människor med ny bakgrund. Martin pekar även på en annan mer praktisk 
förklaring till alla omkonstellationer. Vid ett bortfall av individer i en grupp 
ville inte de att de två återstående skulle få fortsätta att jobba tillsammans 
ensamma resten av tiden. Inte heller ville Söderling och Lindquist lösa 
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situationen genom att sära på de två och placera in dem i befintliga grupper. 
Därför valde man att ”skaka om helt i burken” inför varje uppgift. Det gjordes 
för allas skull, för disciplinens skull och för gruppdynamikens skull. 

Individuella uppgifter? 
I början av kursen var det några som mailade in till diskussionsforumet och sa 
att de hellre föredrog individuella uppgifter. Peder och Martin trodde att skälet 
till det berodde på att man ville ha tid, bestämma över sin tid, att göra det när 
man själv vill, utan att träffas, utan hänsyn till varandra. Man ville slippa att 
vara överens och slippa diskutera. Om man hade haft individuella uppgifter 
istället för gruppuppgifter så skulle kunskapsintaget ha minskat rejält. Det 
skulle bli en helt annan kurs som bestod av individuella uppgifter. I sådana fall 
menar Peder att upplägget skulle bli väldigt annorlunda. 

Asynkront eller synkront? 
 Diskussionsforumet har den fördelen att man kan gå in när man vill och lägga 
in ett meddelande. Det kan göras utan att man kommer överens om tidslag för 
detta. Det finns dock en möjlighet till direktkontakt via plattformens chatt-
funktion. Söderling och Lindquist trodde att de flesta ändå löste det via 
diskussionsforumen, även när det gällde att fatta beslut.  De trodde inte 
problemet var stort. 

Studenterna 

Kursupplägg i den första kursen 
Enligt vad B kom ihåg så var det tre uppgifter. Till varje tillfälle skulle man 
läsa två-tre böcker och svara på frågor i grupparbetsform. Två till tre sidor 
skickades sedan via Blackboard in till läraren och till storgruppen. Läraren 
kommenterade sedan gruppens lösning av uppgiften. De andra studenterna 
skulle sedan kommentera gruppens resultat. Det ingick att studenterna skulle ta 
del av andras arbeten för att lära sig och enligt student C så ingick det i varje 
uppgift. Det var inte frågan om att rätta varandras arbeten utan snarare att 
kommentera och ställa frågor på gruppernas arbeten. Detta gjordes i en 
gemensam diskussion där alla på kursen var med. Enligt student C så skulle 
studenterna göra tre inlägg per diskussion. Den sista uppgiften var enligt B en 
individuell uppgift där man efteråt skulle kommentera någon annans PM, en 
eller flera.  
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Grupparbete 
Student A menade att de som lyckades bäst med grupparbetet var de som 
träffades fysiskt. Hon tog det som ett argument för att grupparbete på nätet går 
emot som hon sa själva principen.  

Varför ska man ha det på distans? Vad är hela kärnan? Varför ska det ligga på distans? 
Vad kan det tillföra den ordinarie undervisningen? Där är liksom hela grundgrejen. Det 
finns ingen anledning att läsa på distans om man ska tvingas till grupparbete. Är man 
tvingad till grupparbete finns det ingen anledning att ha det på distans.109

 
Hon gjorde skillnad på att delta i diskussioner och vara med i grupparbete. 
Diskussionerna var enligt henne ett måste, medan hon var negativt inställd till 
att grupparbeta. Möjligheten att göra ett bra resultat inskränktes och det blev  
utdraget och svårt att genomföra uppgiften. 

B tyckte att det var bra att träffa de personer som skulle ingå i gruppen 
redan vid introduktionen. Den gruppen valde sedan att träffas fysiskt för att 
gemensamt lösa uppgifterna. Enligt B så var det enklare och snabbare att göra 
på det här viset. Alla i gruppen kunde ställa upp på det eftersom alla bodde i 
Stockholmsområdet. De träffades på eftermiddagarna innan varje seminarie-
inlämning. Enligt B så var de fem i gruppen, tre studenter, en lärare och en 
pensionär. Läraren undrade efter ett tag varför gruppen inte hade några dis-
kussioner på gruppsidan och gruppen hade då svarat att de skulle göra det här 
på plats istället. Inger Humlesjö hade enligt B godkänt att de istället träffades 
fysiskt. Student B menade också att deras grupp hade färre avhopp än de andra. 
Gruppen kom alltså fram till att träffas på nätet skulle vara för tidskrävande. 
Jag frågade B om de hade provat systemet och svarade att det hade de gjort och 
de hade dragit slutsatsen att de skulle spara tid om de träffades fysiskt. Enligt B 
tog det per träff tre timmar att skriva ner allting och diskutera. De gjorde 
likadant på alla tre gruppuppgifterna, d.v.s att de träffades fysiskt dagen innan 
inlämning och löste uppgiften.  

Student C tyckte väldigt bra om grupparbetsformen. Det gick bra att 
komma överens med andra. Nackdelen var om man hade varit borta 3 eller 4 
dagar så var det många inlägg som man behövde läsa. Hon föredrog ändå det 
jämfört med att ha en hög med böcker som måste läsas och  hon menade att 
gruppdiskussionen underlättade arbetet. C lät förstå att man dels hade 
gruppdiskussioner i ett gruppforum och ett storforum där man diskuterade lite 
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allt möjligt som hade anknytning till kursen. Hon sa att de turades om att göra 
själva stommen till grupparbetet och att de andra fick sedan göra inlägg om de 
ville ändra något. 

 Student A föredrog individuellt lärande och tyckte att man kunde ha 
gruppdiskussion vid sidan av nätet. Gruppkänsla kunde man istället få på 
seminarier. 

Student B var en student som ville hinna med så mycket som möjligt och 
ville inte gärna binda upp sig kring något som tog för mycket tid. 
Student C hade inte någon möjlighet att träffa någon från kursen 
överhuvudtaget. Det var lätt att prioritera bort studierna eftersom det inte var 
fysiskt kontrollerat. Hon menade på att det var opersonligt på något sätt. 

Grupparbete i den andra kursen 
Student D upplevde även en frustration över hur han skulle få en god 
kommunikation med de andra i gruppen. Problemet var att kunna vara inne 
samtidigt för att få igång ett bra samarbete.  Han trodde att gruppen hade 
behövt träffa varandra i verkligheten för att diskutera med varandra och 
komma överens. D erkände att han inte hann pröva den asynkrona 
arbetsformen fullt ut, men ansåg ändå att det kunde kännas som om man 
dubbelarbetade eftersom man inte visste om någon i gruppen arbetade med 
samma sak. Man var helt enkelt inte överens om vem som skulle göra vad. D 
ställde sig undrande till hur man skulle komma överens om vem som skulle 
vad i den asynkrona grupparbetsformen.  Han ansåg vidare att det tog emot att 
grupparbeta i ett sådant här verktyg. D saknade det sociala på något sätt och 
han blev nyfiken på att träffa de andra i gruppen. D trodde att om han hade 
varit arbetslös och hade haft all tid hela världen så skulle det nog varit väldigt 
intressant att jobba i det här verktyget och även på det här sättet. D föredrog en 
mer traditionell kurs, likt folkhögskolekurser.  D var egentligen bättre på att 
uttrycka skriftligen än muntligen och därför borde kursen kunna passa, men D 
upplevde för svårt att hinna med och kombinera med arbetet och fritidssysslor. 

E ansåg att alla gruppbyten var lite knöliga. Det var jätteintressant att träffa 
nya personer, men när man aldrig träffade dem? Att några personer försvann 
var lika bra så att nya positiva kunde komma istället. Nackdelen var att 
grupperna bara hade en vecka på sig. Det märktes när någon blev sjuk eller inte 
gjorde något. Inför varje grupparbete var det som att börja om från början 
igen.. E hade för vana att köra på och ville få saker och ting gjorda. Hon tyckte 
att hon hela tiden hade andra saker att göra. Hon tyckte inte om att gå och sega 
och vänta på att alla skulle höra av sig. Hon skickade ut mail för att väcka all 
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till liv. Hon ställde sig också undrande över hur man skulle komma överens i 
grupparbetet, men menade samtidigt att det bara blev så att det fungerade. Hon 
tyckte att det var lite märkligt att grupparbetet löste sig så bra och hade en teori 
om att det kunde bero på att det var flest kvinnor som gick kursen. Hon 
menade att om man började med någonting så skulle man slutföra det också. 
Det fanns en sådan där allmän pliktkänsla.  

F menade att lärarna hade en klar linje som de ville driva i kursen och F 
ville se vart de ville komma. Hon tyckte att hon inte ville trycka på och lägga 
sig i. Däremot var det möjligt att påverka grupparbetena, framför den första 
gruppen. Det blev inte riktigt som man hade tänkt sig eftersom man inte kunde 
sitta och skriva och göra saker hemma eftersom det hela tiden var grupparbeten 
på Blackboard. Det gällde att vara mycket ”online”. För F:s del var det 
speciellt mycket  av ”online” i den tredje gruppen.  I den så jobbade alla på 
nätterna och det kändes som om gruppen kom i otakt. 

Den första fungerade det jättebra för där spelade inte tiden någon  roll, utan där jobbade 
hela gruppen med att lägga fram dokumentet. I den andra gruppen åkte jag på semester 
och fick ta en rest på den och den tredje gruppen där jobbade man väldigt mycket genom 
att sitta och prata samtidigt  med varandra på Blackboard. Man använde Blackboard som 
en telefon på något sätt där. Där kom jag aldrig in eftersom jag aldrig var inne samtidigt 
som dem.110

F tyckte inte om att man bytte grupper hela tiden. Hon berättade att hon hade 
gjort en stor insats i den första gruppen för att kunna åka på semester när den 
andra gruppen började. Det visade sig när hon kom hem att det var en ny grupp 
och att de andra i den gruppen inte visste  vem hon var. 

Hon menade att det var mycket enklare att sitta och tänka själv på 
kammaren än att pressa ur sig någonting. F förklarade dock att grupparbetet 
gav andra vinklar och visioner och att man därigenom fick ta del av andra 
människors idéer. Hon hade huvudet fullt med egna idéer. Det var de andras 
idéer och tankar hon ville se och ha. På det sättet var grupparbetet oöverträffat. 

Hon föredrog med viss tveksamhet grupparbete framför det individuella 
lärandet, även om tillade hon, det var besvärligare. Hon förklarade att det var 
klart att det var besvärligare i en kropp som är sju stycken människor, speciellt 
som man inte såg dem och inte pratade med dem samtidigt. 

Arbetsfördelningen varierade enligt F i de olika grupperna.  I den första 
gruppen uppfattade F att ett par hade slunkit med. Det gick att se vilka som 
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yttrade sig och vilka som inte gjorde det. Det kunde även kursledningen se. Om 
någon deltog dåligt så var det inte hennes bekymmer. I jämförelse med 
grupparbete i ett fysiskt rum så menade F att ansiktsuttryck och kroppsspråk 
förmedlade saker som inte text kunde. Det kunde lättare bli missförstånd, 
trodde hon. I samma mening så tillade hon att inte blev några stora sådana, 
men fastslog att det var lättare att undvika missförstånd när man stod öga mot 
öga. I den digitala formen så var det mycket icke-verbal kommunikation som 
man missade. 

G tyckte väldigt bra om grupparbetsformen samtidigt som hon kunde bli 
irriterad på att vissa lätt smet undan. Hon tyckte att det var givande att 
diskutera egna åsikter med andra i liknande situationer. Hon berättade att man 
kunde var väldigt aktiv i början och sedan kunde man strunta i det. Om man så 
ville kunde man gå in och titta och inte göra så mycket mer. Man kunde också 
välja att gå in väldigt sent när jobbet var gjort. G sa att hon var en sådan person 
som gick in tidigt i arbetet och då kunde man märka att vissa var med i början 
men att de i ett senare skede hade försvunnit. Ibland var det så att det hoppade 
in någon på slutet. Student G tyckte att första grupparbetet fungerade väldigt 
bra, då alla var aktiva.  I den andra gruppen var de sex stycken från början. Två 
slutade och två var inte speciellt aktiva. I den tredje gruppen gick det bättre 
igen.  I andra gruppen var det G och en tjej till som gjorde hela jobbet. Hon 
berättade att när man var inne på grupprummet som var det bara tyst. Det gick 
ju inte att få tag på dem heller om de inte kom in på grupprummet och visade 
sig. I tredje gruppen så fick hon uppleva att hur man lade upp studietekniken 
var högst individuellt. G föredrog att dra igång tidigt och sätta igång jobbet, 
medan andra gjorde en jätteattack på slutet. Svårigheten låg enligt G att inte 
allihopa träffades på en gång utan att någon kom in sent. Om det hade varit 
fysiska träffar så kunde man ju bestämma vad var och en skulle göra. Om en 
person inte dök upp så gick det ju inte att få tag på personen om han var bosatt 
uppe i Umeå. 
H var i efterhand positiv till alla gruppbyten men tyckte att den sista gruppen 
som hon deltog i bestod av hälften nya medlemmar och hälften gamla.   Det var 
inte helt lyckat. H tyckte det var bra med alla gruppbyten för att man fick mer 
omväxling med flera olika tänkesätt. Man fick möjlighet att bekanta sig med 
olika människor på det viset. Samtidigt kunde man ju även läsa om varje 
individ i de presentationer som var och en hade gjort.  

Hon var övertygad om att de som gick på skolan och inte gjort mycket 
annat samarbetade i grupp på ett vis medan de som hade varit ute i arbetslivet 
gjorde det på ett annat vis. Hon tyckte att det var ett problem att veta vem som 
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skulle göra vad. Hon antydde att personkemi kunde spela in men förklarade att 
det samtidigt kunde vara svårt att upptäcka den på nätet. Personkemin har att 
göra med att man finner varandra lättare om man har samarbetat tidigare. Det 
var en svårighet att samarbeta i samband med att vara ute i forumet för 
antingen så var det jättemycket skrivet eller så var det ingenting alls. H menade 
att det fanns ett problem kring själva organiserandet av grupparbetet. Det var 
lurigt att få ihop det om det gällde framför allt för dem som pluggade. Det var 
svårt att vara ute samtidigt som andra ville det. H trodde att problemet i många 
grupper var att ingen vågade säga så här gör vi, så här är det för då var det bara 
en som bestämde. Det svåra i det hela var att komma igång. Det vore ju en helt 
annan sak om hade en väldigt specifik uppgift. Enligt H var det många som 
tyckte att man skulle ha haft individuella uppgifter istället. Om det kom in 
någon på slutändan kunde man bli retad på det kanske 

Studenten I tyckte att när man höll en distansutbildning så borde man vara 
medveten att folk hade olika tider. 

 Vissa sitter vid datorn mellan 9-12 och vissa sitter mellan 9-12 på kvällen. Det är svårt att 
göra grupparbeten. Det går inte att göra grupparbeten. Vi gjorde tre stycken i kursen. 
Lärarna får vara flexibla och tänka att det tar längre tid än när man gör individuella 
arbeten.111

Ett sådant samarbetsproblem rörde att komma överens om när man skulle 
träffas på chatten. Det tog flera dagar för att alla skulle gå in och säga sitt. Det 
tog lång tid att fatta beslut. Det blev på liknande sätt komplicerat när alla skulle 
säga sitt om ett slutarbete. Det var mellan fyra till fem personer som ville ha ett 
ord med i laget. Om det sedan blev en ändring så skulle alla kommentera det 
igen och då blev det ytterligare en runda. Det kunde bli mycket tidsödande att 
grupparbeta. 

Studenten I tyckte det var givande med grupparbeten. Det svåra var att 
komma överens om slutprodukten. Det som informanten sa senare i intervjun 
gick lite emot vad hon sa i början av intervjun då grupparbete upplevdes som 
krångligt som arbetsform. Senare i intervjun så framkom en mer positiv bild av 
grupparbetet som form. Hon var övertygad om att hon lärde sig om innehållet i 
den här formen. Hon märkte dock att kvalitén på grupparbetena blev allt bättre. 
I början var egentligen ingen speciellt van. De sista uppgifterna stämde bättre. 
De gick snabbare och löstes mer effektivt. 
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När studenten I fick jämföra grupparbete på nätet med den fysiska 
grupparbetsformen, så framkom en intressant aspekt. Studenten I menade att 
hon nästan uteslutande hade studerat samhällvetenskapliga och humanistiska 
studier och då hade man väldigt få fysiska träffar. Det kunde bli 2-3 gånger i en 
timme i veckan. Hon var därför van vid att studera självständigt. Hon trodde att 
naturvetarstudenterna hade mer lärarledda undervisningar. Hon tyckte att 
lärarna på distansutbildningen syntes mer än när hon läste som vanligt vid 
högskolan. I jämförelse så var det lättare och snabbare att få kontakt. Det var 
som om de hade jour dygnet runt. När hon studerade på campus upplevde hon 
att det tog längre tid att få svar. 

Fysiska träffar i den första kursen 
Studenterna introducerades i distansundervisning och ämnet under en helg. 
Enligt student B fick man lära sig hur Blackboard fungerade och en hel del om 
biblioteket. Studenterna delades in i grupper direkt. Det var samma 
gruppkonstellationer under hela utbildningen. Studenterna fick en introduktion 
i hur bibliotekskatalogen fungerade, övningar i att söka fram information ur 
databaser och internet. Meningen var också att man skulle bekanta sig med 
gränssnittet Blackboard genom att utföra sökningar utifrån det, lära känna sina 
gruppmedlemmar och dessutom få en första uppgift i kursen. I uppgiften ingick 
att man skulle söka efter information i ämnet och lösa den genom att interagera 
med gruppmedlemmarna via Blackboard och kunna använda antingen internet 
eller databaser i biblioteket. Under den här helgen registrerades antagna 
studenter. Praktisk information om lånekort, inloggningskoder till lärplatt-
formen Blackboard och tillgänglighet till bibliotekets resurser fanns med som 
moment under helgen. Studenterna blev även fotograferade enligt B av IT-
pedagogen  och fick skriva in kommentarer om sig själva i en personlig 
portofolio. 
Studenten A tyckte att introduktionsdagen var urusel och medgav att det lät 
hårt att säga så, men höll fast vid sitt ord. Hon hade föredragit en inspirerande 
introduktionsföreläsare som hade förmått dem att förstå vad det hela handlade 
om. Samma person skulle mycket väl ha kunna förklara hur Blackboard 
fungerade, så att studenterna själva kunde gå hem och prova senare.  Hon var 
kritisk inställd till att ha så enkla övningar i Blackboard, när det ändå var så 
enkelt att lära sig ändå.  

Student B tyckte att det kunde ha varit valfritt att lära sig om Blackboard, 
istället för att vara obligatorisk. Han menade att man hade kunnat förstå 
Blackboard ändå. B var kritisk till att läsanvisningar och information om 
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introduktionen inte kom alla till del. Det var också anledningen att det var svårt 
för studenterna att ställa upp på en ost och vinkväll eftersom ingen visste om 
det.  

Student C träffade aldrig någon och kunde ändå registrera sig och delta 
som vilken annan student som helst.  Hon missade alla fysiska träffar, men fick 
ändå ta del av en föreläsning genom att en CD-skiva skickades ner till henne. 
Hon lärde sig aldrig att logga in sig på bibliotekets databaser, vilket hon hade 
gjort om hon hade varit med på introduktionsdagen. Det hindrade dock inte 
henne att lösa uppgifterna. C tyckte däremot att det var väldigt viktigt att ha 
fysiska träffar och kunde själv inte tänka sig att gå en hel utbildning på 
distanskurs där man inte hade fysiska träffar. Som orsak till det angav hon att 
man i arbetslivet måste kunna prata med människor. Det kunde vara bra att 
vara förberedd på det kommande arbetslivet, men även att kunna prata i livet i 
allmänhet. 

Fysiska träffar i den andra kursen 
Student D ansåg att kursintroduktionen var illa planerad. Han tyckte den var 
utdragen och han kunde inte förstå varför man inte kunde korta ner 
introduktionen när man märkte att det var så få som kom. D menade att de 
faktiskt kunde ha varit flexibla och ändrat dagordningen. Istället höll de fast 
vid den långa dagordningen i varje fall. 

Student E blev förvånad över att det var många som var anmälda men få 
som dök upp vid uppropet. På seminariet i mars så var det inte heller så många 
som kom. Det var många andra inbjudna som var där från biblioteken i 
Södertörn och Haninge. Under det seminarietillfället träffade E en annan 
student som hon hade jobbat tillsammans med på nätet och några andra höll 
ihop under dagen. Efter seminariet startade hon en diskussion kring hur man 
lägger upp en hemsida eller något liknande. Men det var ingen som orkade 
diskutera det av kurskamraterna. Det gick alltså att ta initiativ till diskussioner i 
ett s.k fikarum där man kunde snacka om allt mellan himmel och jord. 

Student F ansåg att introduktion och upprop var lagda för tidigt med tanke 
på hennes reseavstånd till Södertörns högskolas campus i Haninge. Själv bodde 
hon i Linköping. Efter uppropet hade de en väldigt lång paus för att lärarna 
trodde att de skulle komma mycket fler studenter än det kom. Det blev ett 
glapp mellan uppropet och introduktionsföreläsningen då F tillsammans med 
några andra fikade. Hon ansåg att det var mycket underhållande. En av dem 
hamnade i samma grupp som hon. De som hon träffade på seminariedagen 
hade hon inget grupparbete med. 
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Student G var inte med på introduktionsträffen, men deltog senare i det 
seminarium som anordnades. Hon poängterade att man inte behövde gå på 
träffarna eftersom de inte var obligatoriska. Hon hade fått fel uppgifter och 
befann sig i fjällen när kursen började. Hon tog kontakt med Södertörn och 
skickade ett kvitto på att hon hade betalat terminsavgift och allting. Hon 
behövde med andra ord inte närvara för att gå kursen. 

H tyckte det var dålig information om när det skulle sätta igång. Hon 
försökte förtvivlat att ta reda på när det skulle vara. Hon sa att hon inte förstod 
förrän samma vecka när det skulle vara. Hon förstod att det skulle vara någon 
gång under våren, men skulle det vara de första veckorna på vårterminen eller 
någon annan gång? Det var ju inte i början av terminen utan ett bra tag  senare. 
Det fick hon inte reda på och tyckte det var svårt. Av den anledningen kunde 
hon inte vara med på den första träffen utan var redan bokad på annat håll. Hon 
var inte heller med på seminariedagen. Hon ansåg att det inte var så viktigt. 
Det var tänkt att de skulle haft en avslutningsdag och att de skulle träffas en 
sista gång, men den ställdes in. Den informationen kom också ut lite sent och 
kunde ha ställt till det för H eftersom hon faktiskt hade tänkt att vara med.  

H var inte med på någon träff och träffade inte lärarna fysiskt och nästan 
inga alls från kursen så när på en person som hon upptäckte gick och läste vid 
Södertörns högskola. De träffade varandra på skolan och var lika gamla och 
gick samma linje men olika år. Hon var med i en av grupperna och det var där 
som H läste om henne. H gillade tanken att utbyta information och få andras 
idéer och tankar. Däremot var det inte lika intressant att läsa vad det andra 
hade gjort eftersom det var skrivit enligt uppgjorda mallar. Mallen gjorde så att 
svaren blev likartade. 
I deltog i alla träffarna och tyckte det var trevligt, men hon upplevde det inte 
som någon nödvändighet att träffas fysiskt. Hon trodde inte det behövdes på en 
fem poängskurs, men att det kunde vara bra att träffas om man läste över en hel 
termin, just för att prata av sig och diskutera sådana saker man inte kan 
diskutera. Hon trodde att lärarna strök den sista träffen som var inplanerad 
innan Valborg med tanke på att det inte fanns något behov. 

Delaktighet 
Samtliga informanter tog del av andras arbeten för att lära sig mer och 
dessutom så ingick det i en av uppgifterna. Någon tänkte ta del av arbetena vid 
ett senare tillfälle. Studenten I tyckte att lärarna inte skulle lägga ut 
individuella uppgifter 
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Asynkron eller synkront lärande 
F tyckte även att det var en nackdel att det kunde bli stora tidsförskjutningar 
mellan inläggen fast å andra sidan slapp man att fara runt och resa. På det sättet 
kunde man göra sina inlägg när man hade tid. Hon tyckte att det kunde vara en 
fördel att arbeta med det asynkrona arbetssättet jämfört med den synkrona 
chattfunktionen. Chatten fordrar samtidighet och då kunde man enligt F lika 
gärna ha telefonkonferens. F hade i den tredje gruppen erfarenhet av att det var 
svårt att komma överens om en tidpunkt att träffas. I  den tredje gruppen  
hände det ingenting på flera dagar just för att de försökte hitta tidpunkter att 
träffas synkront. Hon lade märke till att de hade varit i gång kväll efter kväll 
utan att komma fram till något. Hon menade att samarbetet fungerade bra i 
första gruppen men desto sämre i tredje gruppen. 

När det gällde diskussioner så tyckte G att det var lätt att komma till tals 
trots att det var många inlägg som skulle ventileras. Det kunde bli många 
inlägg eftersom som man frågade och svarade varandra hela tiden. G trodde 
inte på att ha den synkrona formen som diskussionsform. Det skulle gå alldeles 
för snabbt. Hon hade provat på att chatta i grupparbetet och då var de sex 
stycken och hade upplevt det vara jättesvårt. I den formen gällde det att var 
snabb på att skriva annars hann man aldrig säga någonting. Dessutom förekom 
en väldigt mycket konstiga förkortningar. Hon menade att det var väldigt svårt 
att hänga med. Det var först när två andra i gruppen hade loggat ut som hon 
och en annan tjej kunde prata med varandra. Då gick det långsammare och vi 
väntade på varandra. G tyckte att chatten kunde hon vara utan. 

Vid en jämförelse mellan att ha synkrona eller asynkrona diskussioner så 
kom E till den slutsatsen att hon föredrog den asynkrona d.v.s det 
tillvägagångssätt som innebar att man inte behövde svara den frågande direkt 
eller göra ett inlägg i realtid.  Man fick tid att tänka efter innan man uttalade 
sig. Det gick emellertid inte så bra att vänta alltför länge i den asynkrona 
diskussionen för då hade allt väsentligt redan sagts. Då var det svårt att ha 
något att tillägga, men man var enligt E tvungen att ändå att visa att man 
faktiskt hade deltagit. Hon trodde att för att den synkrona formen skulle 
fungera så behövde man vara snabbtänkt, vilket skulle kunna passa 
journalisterna men inte henne. I Blackboardgränssnittet så använde aldrig 
student E den synkrona chatten. Hon lyckades aldrig med det i någon grupp. 
Hon menade att det var för kort tid för att orka med det. Ett annat problem som 
E tog upp var att alla tidsangivelser gavs i amerikansk tid. Man visste aldrig 
när folk var inne och till slut orkade man inte räkna ut sex timmar bakåt på 
förmiddag och eftermiddag  för att försöka begripa när de lade in någonting. 
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G hade aldrig varit med om att använda chattfunktionen och tyckte det var 
intressant. Fördelen med chatt var att man kunde se vilka som var inloggade 
och kunde därmed spontant ställa frågor till de som var inloggade. Däremot 
gick det att vara anonym i den asynkrona diskussionen vilket gjorde det svårt 
att veta vilka som var närvarande. 

I de grupper som studenten I befann sig så användes chatten i två av tre 
grupparbeten. I ett grupparbete användes inte chatten.  Hon visste inte riktigt 
hur chatten var uppbyggd. Det tog 50 minuter för henne att veta exakt hur den 
fungerade. De lärde sig att använda chatten av varandra.  Det svåra var att 
komma överens om en tid att träffas på. Hon tyckte att den passade att an-
vändas i slutet av arbetet då man skulle bestämma vad som skulle strykas och 
vad som skulle läggas till. Det tog för lång tid att besluta det i ett vanligt 
gruppforum. Hon menade även att chatten kunde komma till nytta i början av 
grupparbetet då man skulle bestämma dagar, hållpunkter och vad som skulle 
vara klart till ett visst datum.     

Kursverktyget Blackboard 

Enhetens personal 

Bakgrund 
På frågan varför det blev just Blackboard svarar Hjalmarssonn att han hade fått 
tips av en kollega. Han undersökte funktionerna ur bibliotekssynvinkel, kunde 
man lägga upp egna kurser i informationssökning? Efter utredningen låg det på 
IT-enheten att undersöka det här, men enheten fick även uppgiften att titta 
närmare på saken. Enheten hade enligt Hjalmarsson  två månader på sig att 
betämma sig för ett gränssnitt innan kurserna skulle börja hösten 2002. 
Enheten inrättades  i augusti, 2002 och kurserna skulle alltså starta i oktober 
samma år. Då åkte de upp till Gävle som de visste hade Blackboard och 
kollade dem. Varför hade Gävle valt Blackboard? Den största anledningen var 
att det var en ”låg trösk-el”. Det var användarvänligt för både lärare och 
studenter. En annan fördel var att det kunde upphandla Blackboard på licenser 
som varade ett år. Jan trodde att en licens kostade 295 dollar. De behövde alltså 
inte upphandla ett helt system. Eftersom högskolan hade uttryckt att de skulle 
ta det väldigt lugnt med utvecklingen med distanskurser, så kändes det onödigt 
att upphandla ett system som dessutom skulle ta alldeles för lång tid. Det här 
var tydligen en pressande tid då Hjalmarsson skrattar vid eftertanken på det 
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som skett.  Jan förklarade att de kommer fortsätta med Blackboard våren och 
hösten –04.  

Funktioner 
När man ska gå in och delta i en diskussion i Blackboard så finns det några 
olika forum för det. Man klickar sig in via en meny på vänster sida på 
bildskärmen och sedan ser man med lätthet var man ska ta vägen för att komma 
till olika diskussionsforum. Det finns tre olika diskussionsforum, ett forum för 
stordiskussioner, ett för gruppdiskussioner och ett fikarum där allt mellan 
himmel och jord kan ventileras. Forumen är så konstruerade att diskussionerna 
förs asynkront, d.v.s deltagarna behöver inte vara inne samtidigt för att vara 
med i diskussionen. Motsatsen skulle då vara en synkron diskussionsform, där 
deltagarna måste vara överens om ett klockslag när de ska träffas. Den 
möjligheten att diskutera fanns också tillgänglig i gränssnittet, men användes 
aldrig av lärarna som examinationsforum utan snarare då den asynkrona 
diskussionsformen. Den sistnämnda formen växer fram som ett trådlikt 
mönster, där deltagarna trådas in och kan läsas av under en bestämd 
diskussionsrubrik. Man kan alltså gå in när man så önskar och läsa av dialogen 
och göra inlägg i den diskussion som förts. Hjalmarsson säger också att 
diskussionsforumet är sökbart, så man kan hitta den diskussion som man tyckt 
varit intressant. 

Enligt IT-pedagogen Anna Åkerfeldt så måste plattformen vara 
användarvänlig. Den ska kunna mot-svara lärarens krav och deras 
undervisningssätt och form. Den bör vara flexibel på det sättet. Föreläsningar 
har man ofta i campusbaserade kurser, men hur gör man om man vill göra om 
en sådan kurs till en distanskurs? Åkerfeldt säger att man då kan jobba med 
inläsning av litteratur, ha ett chattseminarium istället för ett fysiskt 
seminarium, diskutera i diskussionsforum eller spela in en videoföreläsning. 
Åkerfeldt  menar att det är för tråkigt att distribuera  en hel föreläsning på 
nätet, där den skulle ta två timmar i en liten ruta på skärmen. IT-pedagogen 
visar däremot att det går att vidareförmedla föreläsningar om man först filmar 
föreläsningen och klipper ihop vissa delar och blandar det med ett samtal med 
föreläsaren. Sedan kan föreläsaren finnas med i ett diskussionsforum och på så 
vis ge studenterna möjligheter att ställa frågor och fördjupa vissa aspekter. 

För Anna Åkerfeldt och Jan Hjalmarsson så består den huvudsakliga upp-
giften i förhållande till studenterna av att vara en supportfunktion. Anna menar 
att det varit väldigt lite av det, för henne och Jan. De problem som kan dyka 
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upp är problem med filnamnen, där man inte får använda sig av å, ä eller ö. Det 
förstår  inte Blackboard. 

Plattformens användningsmöjligheter 
Lärplattformen kan användas på flera sätt än enbart för distansstudenter. Det 
finns en flexibel användningsmöjlighet med plattformen. Inger Humlesjö 
menar att den kan fungera som en pedagogisk inspiration för andra 
campuskurser. Man skulle blanda distansuppgifter med vanliga arbetsuppgifter. 
Blanda det laborativa grupparbetet på nätet med en vanlig campuskurs. 
Distansutbildningsmetodik kan man alltså ha som en integrerad del i en vanlig 
campuskurs. 

Ett annat användningsområde som till skillnad mot det förra har prakti-
serats, är möjligheten att ha uppsatshandledning via kursverktyget. I fort-
sättningskursen på genusvetenskap ville man fortsätta att anlita DE och 
Blackboard, d.v.s våren -04.  Fördelen med att använda Blackboard vid 
uppsatsskrivandet är att studenterna kan kommunicera med varandra när de har 
kört fast eller bara vill prata om något. Läraren på den kursen märkte att 
studenter som aldrig var aktiva när de var på seminarier, var däremot väldigt 
aktiva i kursplattformen. 

Det visade sig även att plattformen användes även av ett översättar-
seminarium och utnyttjades av studenter en gång i månaden våren –04. Där 
insåg man att kursverktyget skulle kunna vara användbart för deras syften. 
Fördelen med att använda Blackboard för översättarstudenterna och lärarna är 
att de kan  hitta en bra plattform att kommunicera på.  

Den pedagogiska projektledaren Inger Humlesjö tyckte att det gick att  
blanda och ge obehindrat förutsatt att man är intresserad som lärare och tycker 
att det är någonting. DE skall fungera som en resurs på högskolan och är till för 
alla. Enheten erbjuder sitt stöd och sin hjälp. Det är lärarna som har det 
övergripande ansvaret för kursen. 

Begränsningar 
Anna Åkerfeldt som är IT-pedagog menar att Blackboard inte är långsiktig 
lösning för att den är köpt på licens och varje kurs betalar enheten för. Det 
finns även begränsningar i gränssnittet. Hon säger att det inte finns så mycket 
utrymme, att plattformen har en dålig statistikfunktion. En önskad statistik- 
funktion vore att kunna följa studenten när denne har gått in eller ut, vilka 
dokument som personen i fråga varit inne på och hur länge samma person varit 
där. Det är även svårt att utveckla någon funktion i plattformen eftersom den 
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uppdateras från USA en gång per år. Den uppdateringen måste man betala för. 
Enheten är väl medvetna om att det kostar att bygga upp ett eget system också. 
DE har starka funderingar på att utveckla ett samarbete med Gotland om att 
använda Lotus Notes. Det skulle ha sina fördelar eftersom det är den IT-miljö 
som högskolan idag använder. Den lösningen skulle kunna göra kostnaderna 
mindre, enligt Anna. En fördel för DE skulle vara att de skulle kunna utveckla 
sina egna funktioner i plattformen och slippa vara beroende av en uppdatering 
där just önskade förbättringar kanske inte faller in. En annan faktor som spelar 
in är att det är en skakig bransch och att vissa går omkull och då skulle 
plattformen inte uppdateras mera. IT-pedagogen tror dock inte Blackboard 
skulle gå i konkurs eftersom de är så stora. Det största argumentet för att byta 
är att få kontroll över systemet och att man kan utveckla när man själv vill. 

En annan begränsning med gränssnittet är att den inte klarar av film som 
det fungerar idag. Till det behövs en streaming-server. Åkerfeldt har förklarat 
vad det är. Enheten har funderat på att köpa in en sådan. Annars är CD-rom 
som gäller som distribution av film. Anna Åkerfeldt tror att många lärare 
tänker ett lärande i textform idag. Hon tycker at man ska jobba mer med 
visualisering istället för text. Exempelvis göra lite småreportage eller bildspel. 
Hon förklarar att för att det ska kunna fungera så bör det passa med ämnets 
karaktär, men även till faktorer som tid och pengar. 

Framtida byte? 
Enheten har dock planer på att överge Blackboard och gå över till Lotusnote 
baserat system. Ett system som för närvarande finns på kurswebben på 
Södertörns högskola och som även Gotland använder. I ett eventuellt sam-
arbete med Gotlands högskola hade enheten tänkt att integrera mer med 
högskolan och på så vis göra det mer tillgängligt för lärarna. 

Enheten tänker sig att i framtiden övergå till ett Lotusbaserat gränssnitt. 
Det gränssnittet skulle göra det lättare för lärare att använda det eftersom det 
ligger på internnätet, intranätet. I ett samarbete med Gotland så siktar DE mot 
en övergång, förutsatt att de får med de önskade funktionerna 

Kurslärarna 

Gränssnittet Blackboard 
Blackboard hade inte lärarna Söderling och Lindqvist tidigare använt men 
däremot hade båda vana att vistas i olika forummiljöer som kunde finnas på 
nätet, antingen av eget intresse eller professionellt. Blackboard var ju ett av 
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många utbildningsverktyg som fanns på marknaden. Lärplattformen  var aldrig 
svår att sätta sig in i. Den såg ungefär likadan som andra menade Peder. Det 
var i varje fall aldrig några problem för dem att sätta sig in den virtuella miljö 
som Blackboard erbjöd.    

I två och en halv månad satt lärarna och fyllde i verktyget med bitar som 
var relevanta för kursen. Man kunde aldrig riktigt veta vilka problem eller 
förutsättningar som kunde dyka upp under arbetets gång. 
 Martin menade att även om det skulle framkomma några problem så trodde 
han att det skulle gå att lösa. Det kunde handla om tekniska begränsningar som 
fanns i ett verktyget.   

De problem som verkligen dök upp i kursen handlade enligt Martin inte 
om Blackboard som verktyg utan om konfigurationer i enskilda studenters 
datorer. Det kunde röra sig om att man hade en brandvägg som inte tillät en 
viss typ av skript, eller att det inte gick att logga in för att den inte tillät 
kommunikation med Blackboard. Ofta handlade det om att man hade en 
brandvägg eller virusskydd eller faktiskt en gammal dator som inte var 
uppdaterad. Blackboard kraschade aldrig och fungerade bra. Söderling menade 
dock att den inte var ypperlig när det gällde design och struktur. En sådan sak 
var att den var på engelska vilket innebar en liten svårighet för den som hade 
svenska som modersmål. Peder trodde att det fanns andra plattformar som var 
mycket bättre på design på detaljnivå. Han förklarade att det behövdes en 
fingertoppskänsla i design.  

 Om länken heter fel så kanske vi får 20 frågor. Det blir en arbetsbelastning. Till exempel 
knappen för ”home”, som det står ”home” på, den leder inte till första sidan på kursen. 
Det är något som man skulle kunna tänka sig rent logiskt. Den leder ju till det 
amerikanska bolaget som säljer Blackboard.112

 I samband med konfigurationsproblem  av ovan beskrivna sort, så hade Peder 
och Martin support av distansenheten och allt som oftast hänvisade de till Jan 
då sådana problem dök upp. De problem som förkom hade att göra med 
inställningar med virusskydd och brandväggar, men de problemen har inte varit 
oöverkomliga.  

                                                 
112 Citat från intervjun med Peder Söderling och Martin Lindqvist, s.4  
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Studenterna 

Positiva omdömen 
C ansåg att gränssnittet Blackboard var väldigt pedagogiskt. Det stod i ett 
dokument hur man skulle göra. Det var enkelt att förstå om man har använt 
datorer innan. Hon kom ihåg att personalen var väldigt måna om att man skulle 
ta kontakt om man hade något problem. Hon använde inte den funktionen där 
man kunde lägga in en bild av sig själv, men hon skrev litegrann. C använde 
presentationsdelen för att kontrollera vilka som hade gjort vissa inlägg i 
diskussionerna.  Hon tyckte det var mer interaktivt än vad hon trodde det skulle 
vara. Läraren var enligt henne väldigt alert och svarade på inläggen ofta. När 
man ställde frågor i diskussionerna svarade hon. Det tyckte C var bra. 

Student D tyckte att lärplattformen Blackboard var användarvänlig och 
stötte egentligen inte på några svårigheter. 

Föreläsningar behövdes inte tyckte E, det räckte med det övriga. 
H lät förstå att hon hade önskat att man kunde ta del av allas 

presentationer, inte bara gruppens. Hon trodde att man bara kunde läsa om dem 
som man hade i sin egen grupp. Enligt henne kunde man inte läsa om de som 
man inte hamnade i grupp tillsammans med. 

 

Begränsningar 
Studenten A menade att man inte kunde ”drafta” i Blackboard, d.v.s att man 
kunde avbryta ett meddelande som skrevs för att kunna återkomma senare när 
man själv ville. Det skulle ha varit en bra funktion för A som då kunde avbryta 
ett meddelande när hon så önskade för att kunna exempelvis hämta barnen på 
dagis och sedan återkomma och skriva det när hon sedan hade tid.  En annan 
sak hade A lagt märke till och det var att prickarna över å, ä och ö inte syntes 
när de grupparbetade. 

B trodde att det kunde vara bra att ha datavana, men inte att det spelade in 
så mycket. Han menade att om man inte hade kunnat någonting om datorer så 
hade man nog behövt instruktionen i Blackboard. B tyckte det var enklare att 
diskutera i grupp på plats än att delta på nätet. Han tyckte ändå att  det var bra 
att möjligheten fanns. 

Det fanns en presentation så att man kunde följa vem som hade sagt vad. 
Enligt E så tog det för mycket tid att klicka sig fram och tillbaka. E hade gjort 
en egen sammanställning av presentationen efter kursen. Hon önskade dock att 
hon hade gjort det under själva kursen. Det hade underlättat. 
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Bibliotekets roll  

Enhetens personal 

Biblioteket i organisationen 
Rektorsämbetet beslutade att placera distansutbildningsenheten i biblioteket. 
Humlesjö tycker det var bra att DE placerades i biblioteket. Hon ser inga 
nackdelar med det. Distansutbildningen blir mer tydligt en resurs om det ligger 
i biblioteket. Om det hade legat ute på ämnena eller högre upp i organisationen 
så hade det starkare förknippats med administrationen. Varje ämne, så 
småningom varje institution får en resurs i förhållande till sina önskemål. För 
att svara på frågan om det skulle vara någon nackdel så menar Humlesjö att det 
skulle behövas någon jämförelsepunkt, exempelvis en annan högskolas 
placering av biblioteket. för att kunna göra en sådan bedömning. Ute på 
institutionerna så ser de Inger Humlesjö som en lärare som har jobbat som 
distanslärare. Biblioteket ser man som mer neutralt och man ser det som en 
resurs. Humlesjö menar också att man ser den här pedagogiska sidan av hennes 
verksamhet. Det blir två delar, vilket hon tycker är bra. 

Bibliotekets roll 
På frågan om hur bibliotekarien kommer in i lärandet så svarade Humlesjö att 
det är för bibliotekariens dela handlar mycket om supportarbete. Länktips eller 
hur man ska göra för att komma vidare när man har fastnat. I kursen ”Från 
terrorbalans till terrorism” under introduktionsdagarna hade de genomgång  av 
databaser och sajter och hur man hittar, vad man ska tänka på i förhållande till 
källkritik.  

Den källkritiska frågan är också en ämnesmässig fråga menar Humlesjö. 
Det viktigt att ställa sig frågor om hur den här informationen förhåller sig till 
den ämnesbundna kunskapen och om den har något ”rykte”. 
Under kursen ”Från terrorism till terrorbalans” så utgick man från biblioteket, 
där en presentation gjordes om vilka resurser som fanns tillgängliga för 
studenterna. Enheten har då ytterligare en fjärde person, bibliotekarie med som 
hjälper till. Jan Hjalmarsson säger att enheten har sett det som en central punkt 
att utgå från biblioteket eftersom DE organisatoriskt ligger i biblioteket. 
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Biblioteket är en viktig del i kurserna menar Hjalmarsson. Det blir ett bra sätt 
att koppla ihop informationssökning och lärande.   

I kursverktyget finns det alltid en kontaktväg och presentation av de biblio-
tekarier som är med som en resurs för de studerande. Bibliotekarierna kan nås 
via e-mail eller telefon.  

Litteraturförsörjning 
Studenterna har som regel hittat den information de söker. Jan Hjalmarssons 
erfarenhet är att det mest är frågan om teknikstrul. Hur ska man göra för att få 
tillgång till en databas? Om de har behov av hjälp så finns så erbjuder både Jan 
och Anna att lösa problemen.  När det gäller kurslitteraturen så ligger en stor 
del utlagt på i kursverktyget som inscannade artiklar och pdf:er.  Det har hänt 
att någon har haft problem med att ladda ner när de haft modemuppkoppling. 
Problemet har då varit att det tagit för lång tid att ladda ner och studenten har 
då trott att det inte fungerat. Om studenterna bor utanför Stockholmsområdet så 
skickar biblioteket ut böckerna, däremot svarar de inte för returportot. I en kurs 
som gick under hösten, -03 så skickades böcker till både Bosnien och Chile. På  
något sätt, förklarade Hjalmarsson att studenten som var i Bosnien fick sin 
leverans betald, både dit och hem. Jans uppfattning var att FN betalade på 
något sätt.  

Integrering av informationskompetens 
Inger Humlesjö menar att informationssökning och källkritik spelar en stor roll 
i kunskapsutveckling, speciellt för samhällsvetare och bör var integrerade delar 
i alla kurser i första hand på det samhällsvetenskapliga området men även på 
den naturvetenskapliga och humanistiska sidan. Hon menar på att informa-
tionssökning och källkritik ligger närmare samhällsvetenskapen eftersom IT 
och internet är en så stor del av samhällsutvecklingen idag. 

Inger och Jan har provat det här med att integrera informationsökning och 
källkritik i undervisningen. Det ska sägas att Inger Humlesjö inte bara är 
pedagogisk projektledare för distansutbildningsenheten utan har erfarenhet av 
att vara lärare på distans. Det passade därför väldigt bra för enheten att låta 
Inger ta hand om de första kurserna som gick under hösten 2003. I kursen 
”Från terrorbalans till terrorism” har bibliotekarien, d.v.s Jan  och Inger H 
diskuterat de här frågorna om integrering av informationssökning och källkritik 
i kurserna och samarbetat om hur de skulle lägga upp det hela. 

Angående eventuell konflikt mellan lärare och bibliotekarie i samarbetet 
kring informationssökning så menar Louise Brunes att lärarna har ämnes-
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kompetensen och vi har instrumenten och då tycker jag att vi ska samarbeta 
kring det. Det finns ju olika inställningar kring behovet av hjälp i den här 
frågan. En sådan går ut på att det här med bibliotek kan vem som helst fixa. En 
annan att vissa lärare tycker att de själva ger den undervisningen.  

Å andra sidan är inte bibliotekschefen så förtjust i ämneskompetens hos 
bibliotekarier eftersom det krävs så pass mycket av insikt och kunskap. Det är 
väl först på 80 p som man kan säga att man besitter en form av ämnes-
kompetens. Det gäller istället att hitta samarbetsformer och det gäller att vara 
ödmjuk 

Under hösten –03, så menar Hjalmarsson att det har varit Inger som har 
haft ansvaret för att informationskompetensbiten kommer med. Hon har under 
den tiden haft Jan och en annan bibliotekarie som ”bollplank”. Ett problem 
med att integrera det i undervisningen är att det är så korta kurser, 5-10 poäng. 
Det är en skillnad om man jämför med campuskurser. Det gäller att få det så 
pass bra integrerat att det blir en bra mix. I stort går det ut på att studenterna 
ska göra vissa sökningar i samband med inlämnande av ett PM, då ingår 
sökande efter material men även värdering av material och de sökverktyg man 
använt. För att fastslå om det fungerat som man har tänkt så har enheten lagt ut 
3-4 frågor i utvärderingen på de två kurser som har varit under hösten.  

I förhållande till lärarna har de enligt Hjalmarsson försökt att göra lärarna 
uppmärksamma på det här vid kursupplägget. Det är en viktig del att ha med. I 
praktiken så har undervisningen i informationssökning, integrerats i samband 
med introduktionsdagarna, då studenterna även ska registrera sig. Studenterna 
introduceras under dagarna i kursverktyget Blackboard, och de får en genom-
gång av biblioteket. Informationssökning som görs då är enligt Hjalmarsson 
inte så omfattande utan mer om hur de kommer åt resurserna och de centrala 
sökverktygen när de sitter hemma. En annan möjlighet för studenten att lära sig 
mer om informationssökning, är att personen ifråga kan ta del av ett kom-
pendium som ligger ute på kursverktyget. Kompendiet heter ”Strategisk 
informationssökning via internet” av Peder Söderling och Martin Lindqvist. 
Den andra boken som är tillgänglig är Torsten Tyréns bok om källkritik. På 
någon kurs så har dessa till och med ingått i kurslitteraturen. 

I någon kursuppgift har det ingått att leta efter material och sedan berätta 
hur de gått tillväga. Sökverktyg, olika sökvägar och metoder diskuteras sedan i 
kursverktygets diskussionsforum. Vid det kurstillfället fick Jan svara student-
erna och vara aktiv, komma med synpunkter och reflektera över lite olika 
tillvägagångssätt. 
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Kurslärarna 
Peder Söderling och Martin Lindqvists sätt att integrera informations-
kompetens eller användarundervisning motsvaras i hög av de pedagogiska 
metoder som de använde i samband med kursen. Det redovisade jag tidigare 
under rubriken ”Pedagogik och metodik”. Det föreligger dock en skillnad 
mellan hur bibliotekarier och journalister skulle lägga upp en liknande 
undervisning.  Det skulle möjligtvis vara ett upplägg för en annan 
magisteruppsats. 

Studenterna 

Litteraturförsörjningen 
Student D upplevde inga svårigheter att få tag på den litteratur som skulle vara 
till kursen. En bok som Peder rekommenderade vid introduktionen, köpte D. 
Mycket låg ju som pdf-filer i verktyget och föranledde aldrig några problem.  

Student E tyckte att hon hade haft användning för bibliotekets resurser. 
Hon var inne och tittade på mediaarkivet. Hon insåg att studenterna hade det 
bra som hade så mycket resurser tillgängliga när de var inskrivna. Student E 
ansåg att det mesta av kurslitteraturen gick att ladda ner från nätet. En av 
böckerna som Louise Limberg hade skrivit behövdes inte . Den gav ingenting.  

Studenten F tyckte att det inte var några problem att hitta kurslitteraturen. 
Hon tyckte egentligen att kursen byggde på kurslitteraturen och att man inte 
behövde ta reda på något mer. Det var mer upplagt på hur man tänkte, 
strategitänkade än på faktiska fakta. Det räckte med att tala om vilka strategier 
man använt för att komma fram till svaret, snarare än att ta fram själva svaret.  

G hade ingen kontakt med personalen på Södertörns bibliotek och använde 
inte heller bibliotekets resurser. G hade sina egna informationssökningskanaler 
på internet. Andra gruppmedlemmar kanske hämtade information från 
biblioteket till grupparbetena. Det visste hon inte. Hjälp fanns att tillgå om man 
behövde det för bibliotekspersonal erbjöd sig att hjälpa till om det var något. 
Hon kunde tänka sig att använda bibliotekets databaser om hennes bakgrund 
hade varit en annan. Det var väldigt enkelt att få tag på litteratur till den här 
kursen, två rapporter och en bok som man behövde köpas. 
H använde inte bibliotekets resurser under studiernas gång. Eftersom hon var 
student på högskolan sedan tidigare behövde hon inte några inloggnings-
uppgifter eller koder för att ta del av databasresurserna.. Det hon behövde fick 
hon tillsänt som exempelvis inloggningsuppgifter till ett Blackboardkonto och 
registreringsuppgifter.  
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I hade ingen anledning att kontakta biblioteket. Kurslitteraturen laddade 
hon ner i pdf-format. Det fanns en bok, som hon skulle kunnat låna, men den 
köpte hon istället på Akademibokhandeln.  
 

Bibliotekarien och/eller informationssökningens betydelse 
Eftersom inte student C kunde närvara vid de fysiska träffarna fick hon en CD-
skiva nedsänd till sig med en föreläsning inspelad från den andra träffen. 
Bibliotekarien skickade även ner en bok. Hon slapp att betala portot ner. 
Nackdelen var att det tog ganska lång tid innan boken kom fram och sedan när 
den kom så fick hon inte ha den så länge. Hon tyckte att man kanske kunde ha 
förlängda lånetider för de som läser på distans och befinner sig utomlands. Hon 
löste dilemmat genom att kopiera boken och skicka tillbaka den på en gång. 
Den andra litteraturen gick bra att få tag på. Det fanns artiklar i pdf-format att 
hämta hem via Blackboard. Hon var visst hemma en gång också och lånade ett 
par tre böcker. Hon hade även kontakt med biblioteket så att de ordnade fram 
ett lånekort åt henne. Hon blev däremot aldrig upplyst om att hon genom 
inloggningsnummer kunde få tillgång till bibliotekets databaser eller så förstod 
hon aldrig hur hon skulle göra. B använde inte Södertörnbibliotekets resurser i 
någon större utsträckning utan han använde försvarshögskolans bibliotek 
istället.   Böckerna var lätta att få tag på, men det var några texter som inte var 
så lätta enligt B. Han menade att han hade tur som kunde låna på 
försvarshögskolans bibliotek. Det var nog inte något större problem eftersom 
man kunde välja vilka texter man ville koncentrera sig på. Det fanns även en 
del som var upplagt i pdf-format. Bland annat en som handlade om 
informationssökning och källkritik. B kände att han hade lärt sig mer om 
informationssökning än själva ämnet under den här kursen. Det berodde på i 
hög grad den första träffen där man lärde sig att söka och att man använde 
kunskaperna under hela kursen. Han har även haft nytta av att kunna hämta 
information när han har läst andra ämnen också. 

Angående informationssökningen roll i lärandet så hade de till uppgift vid 
ett tillfälle att söka reda vad som stod om en viss person eller något som hänt. I 
det arbetet var inte bibliotekarien synlig enligt C. Det gick inte att se det var ett 
samarbete dem emellan. Hon menade vidare att de var så att informations-
sökning var integrerade i uppgifterna. De fick lära sig om källkritik också. De 
fick enligt C lära sig vad som är sanning och sånt där, vilka källor man kunde 
lita på, var informationen kom ifrån och vilka som styrde i informationshavet. 
C hade lite svårt för att komma ihåg exakt om det var en artikel, PM, handbok 
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eller uppsats som man kunde hämta om just informationssökning, men den 
fanns där i Blackboard. 

Bibliotekarierna var inte med i diskussionerna och inte heller IT-peda-
gogen. C kom inte ihåg riktigt men hon trodde att de syntes när det var frågan 
om något problem, när de inte kunde öppna en länk eller liknande. 

 Studenten B menade att bibliotekarien och läraren samarbetade under 
introduktionsdagarna då de var med och introducerade kursen. De fick reda på 
databaser som var relevanta för ämnet och de fick även själva komma med 
förslag på användbara databaser.  Sedan hade studenterna fått som uppgift att 
söka fram information ur de här databaserna. Det var enligt B enkla informa-
tionssökuppgifter.  Han tyckte det var bra med lite ”uppfräschning” av sina 
kunskaper och ansåg nog att han redan kunde lite om hur man söker på platser.  
På frågan om de hade någon större gruppuppgift där informationssökning 
sattes i samband ämnet sa B att det var enklare uppgifter för att lära känna 
Blackboard och prova att skriva till varandra. När de gjorde de här övningarna 
så var allihopa på plats i datarummet i biblioteket och bibliotekarien gick runt 
och fanns till hands om de behövde hjälp. B trodde han bibliotekarien stod som 
kursansvarig. Den första uppgiften som fanns på kursen skulle med andra ord 
lösas på plats. De andra tre uppgifterna skulle göras via nätet. B menade att 
biblioteket inte fanns som hjälp på ett likadant sätt i samband med de andra 
uppgifterna. Om man inte specifikt efterfrågade det förstås, då kunde man 
säkert få hjälp. 

Förutom det så visade bibliotekspersonal hur man sökte i deras kataloger. 
Enligt B var inte det så mycket av det slaget. Det var mer inriktat på 
databassökningar. B förklarade att inte han hade någon kontakt med biblioteket 
efter själva introduktionen. 
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Slutsatser  och kommentarer 

I den här kvalitativa undersökningen har det framkommit att bibliotekariens 
verksamhetsområde kan växa genom det engagemang och ansvar som 
högskolebiblioteket påtar sig.  För ämnena på skolan så var biblioteket den 
plats som var neutral nog att husera en distansutbildningsenhet. Jag har visat på 
ett förändrat ansvar för bibliotekarien som indirekt beror på distansutbild-
ningens införande på skolan. Föreståndaruppdraget innefattar en rad uppgifter 
som ekonomi och budgetansvar, att vara samordnare, att följa med i den 
senaste forskningen och att utbilda lärare på högskolan. I uppdraget ingår även 
att ha kunskaper om hur man använder kursverktyget samt att vara ansvarig 
och införstådd i plattformens tekniska funktioner och i samband med detta 
fungera som teknisk support för både lärare och studenter om så behövs.  I 
resultatet kan man få en djupare innebörd av vad det kan innebära i form 
samarbete med DE:s egen personal, kontakter med lärare och studenter och 
undervisning av informationskompetens oftast i samband med fysiska 
introduktionsträffar men även i direkta uppgifter i det webbaserade gräns-
snittet. Forskningen på det här området stöder slutsatsen att användarunder-
visning ofta sker i samband med fysiska träffar på biblioteket. Jag har kommit 
fram till att det i huvudsak beror på att distanskurser är av karaktären 
fortbildningskurser och som sådana i regel för korta för att hinna integrera 
informationskompetensundervisningen under kursens gång. Om en integration 
ska lyckas så behöver ett samarbete äga rum mellan bibliotekarien och läraren. 
DE verkar för att uppmärksamma bibliotekets resurser när de marknadsför 
distansutbildningsformen till lärare och ämnesansvariga. Ibland kan ämnets 
inneboende karaktär vara av det slag att informationssökning och källkritik 
ingår utan bibliotekariens inblandning i undervisningen. I sådana situationer 
ställer biblioteket upp på att fungera som konsult och ”bollplank”. Ändå är det 
otroligt viktigt att ge studenterna en förståelse för de biblioteksresurser som 
står till förfogande för en distansstuderande. Jacob Harnesk låter förstå att 
nyttan av informationskompetens och dess effektivitet samspelar bäst med 
studenterna om de först fått en insikt om ämnesområdet och medföljande 
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begreppsapparat.  Därför kan jag hålla med om att den skulle fungera bäst om 
den placerades in en bit in i utbildningen. Ämnets karaktär, kursens längd och 
lärarens samarbetsvilja är faktorer som spelar stor roll för integrationens 
möjligheter. 

Studenternas förhållningssätt och uppfattningar om bibliotekets roll 
speglas bäst av studenterna A, B och C eftersom de var med i Inger Humlesjös 
kurs ”Från terrorbalans till terrorism”.  Ur bibliotekariesynvinkel så är det ju 
kurslitteraturen och informationsbehovet som är det primära. I den andra 
kursen så var det bara en bok som man behövde köpa eller låna.  
Litteraturförsörjningen vållade inte några problem för Peder och Martins 
studenter. Karaktären på utbildningen, d.v.s. strategisk informationssökning via 
internet gjorde ju att biblioteket inte hade något  större  intresse av att visa upp 
sina informationsresurser. Det var ju från internet som informationen skulle 
hämtas. Någon introduktionskurs i bibliotekets resurser var därför inte aktuell. 
Därmed inte sagt att biblioteket kunde vara en intressant informationskälla för 
den typen av studenter. Det var nog därför som möjligheten fanns för dessa 
studenter att använda bibliotekets resurser, även om nästan ingen gjorde det. 
För att kunna utnyttja resurserna så var studenterna tvungna att kvittera ut ett 
lånekort vid introduktionen.  

  I den samtidshistoriska kursen ingick studenter som deltog från Chile och 
Kosovo. Det innebar bland annat att IT-pedagogen fick spela in introduktions-
föreläsningen på CD till Kosovo-studenten. För utlandsstudenter så skulle det 
vara en fördel om all kurslitteratur låg ute på nätet eftersom det kunde vara 
långa leveranstider. Det är inte alltid praktiskt genomförbart och inte heller 
alltid juridiskt gångbart med tanke på copy-rightfrågan. Nackdelen att skicka 
böckerna fysiskt var att det blev för långa leveranstider.  

Båda studenterna A och B var kritiska till Blackboardintroduktionen. 
Lärplattformen var så enkel att lära sig att den borde ha varit integrerad i en 
inspirerande föreläsning eller varit icke-obligatorisk. Enligt en undersökning 
av 32 högskolor som gjordes av VHS så är just introduktionen bristfällig. Här 
finns dock ett dilemma. Blackboard är så användarvänligt så att lärarledd 
undervisning på något sätt känns onödig samtidigt som gränssnittet enligt min 
mening borde lyftas fram eftersom det trots allt är det virtuella klassrum som 
studenterna ska vistas i flera veckor. Lösningen kan faktiskt ligga i som student 
A föreslog en inspirerande föreläsning där lärplattformens funktioner 
introduceras samtidigt som plattformens pedagogiska plussidor och avigsidor 
lyfts fram. Vad som ändå talar emot ett sådant angreppssätt är den användar-
orienterade pedagogiken och syftet med introduktionsdagarna i Humlesjös kurs 
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som var just att gruppmedlemmarna skulle lära känna varandra för att kunna 
lägga upp en strategi om hur de skulle gå tillväga. 

Det flexibla lärandet som modell är i grunden inriktat på individens egna 
lärande och att hänsyn tas till individens förutsättningar att delta i 
verksamheten. Frågan är då hur flexibel läraren ska vara i förhållande till sina 
studenter. Inger Humlesjö visade upp ett flexibelt förhållningssätt i förhållande 
till studenternas önskemål. Enligt hennes erfarenhet brukar studenterna göra 
egna tolkningar av uppgifternas innebörd, vilket kunde vara helt okej om de 
höll sig inom ämnets ramar. Inställningen gör sig gällande även i 
grupparbetsmetodiken där Humlesjö vill att studenten ska prova på att arbeta i 
grupp men att om studenten inte vill så ska läraren vara flexibel nog att tillåta 
ett individuellt upplägg. Det flexibla i lärandet tillät även att en grupp studenter 
löste samtliga sina uppgifter genom att träffas fysiskt istället för att samarbeta 
via plattformen. Humlesjö ger uttryck för en flexibel hållning för att motverka 
fenomenet avhoppning. Hon tillät att studenten löste uppgifterna i sin egen takt 
så att denne kunde fortsätta kursen. 

Lärarna i den andra kursen ville inte driva det flexibla lika långt som 
Humlesjö. Deras kurs var mer stringent hållen med tydliga regler och ramar. 
Hänsynen till individens olika förutsättningar att tillgodogöra sig kursen 
oberoende av tid och rum genomfördes bäst genom att ge studenterna ett 
schema över krav på inlämningstider och obligatoriska diskussionstillfällen. 
Det här sättet med tydliga regler underlättade enligt Martin individens 
möjligheter till att planera sitt familjeliv och extrajobb.  Grupparbetsmetodiken 
och diskussionerna med tillhörande uppgifter var det undervisningssätt som 
Söderling och Lindqvist använde sig av, något alternativt upplägg med 
individuella lösningar var aldrig aktuellt. Däremot hade de en personlig uppgift 
som löpte under hela kursen. Att som i DE låta en  grupp jobba med 
uppgifterna genom att träffas fysiskt, skulle aldrig accepteras av Peder och 
Martin. De hade tvärtemot en strategi som gick ut på att människor från samma 
geografiska område, arbete, bakgrund eller kunskapsfält inte skulle vara i 
samma grupp. Anledningen var att gruppdynamiken gynnades av det när alla 
bidrog med olika ”tänk”. Det stringenta förhållningssättet tog sig även uttryck i 
att om en individ inte hade deltagit i en diskussion fick denne en extrauppgift. 
Om personen hade missat två diskussioner så blev denne underkänd. Det finns 
skillnader mellan kurslärarnas inställning till det flexibla i lärandet. De 
anledningar som jag funnit till kurslärarnas något olika inställningar kan vara 
olika synsätt på vad det ”flexibla” i lärandet innebär. För Peder och Martin 
innebar det att genom tydlighet och noga angivna ramar ge individen möjlighet 
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till flexibilitet till fritid och arbetsliv. Humlesjö hade en mer omedelbart human 
inställning till individens livssituation. De individer som behövde hjälp i 
hennes kurs hade inte klarat av ramarna och inlämningstiderna men blev för 
den skull inte per automatik underkända. En orsak som jag tror kan vara 
vägledande är att kurserna bedrivits i olika studietakt. Söderling och Lindqvists 
kurs i halvfart och Humlesjös i kvartsfart. Det är med andra ord svårare att vara 
flexibel på individnivå i en kortare kurs på halvfart under tio veckor än på 
kvartsfart under tjugo veckor. Lärarna i andra kursen visade upp flexibla sidor 
under kursens gång då man ändrade schemat så att studenterna fick helgerna på 
sig att slutföra uppgifterna. Det var nog en av anledningarna till att kursens 
genomströmning trots allt var rätt hög. Student D hoppade ju annars av just 
p.g.a det täta schemat.  

I Collis och Moonens u-svängsmodell så innebar det flexibla i lärandet 
förutom ett rums och tidsoberoende  även att studiematerialet var flexibelt. 
Studenterna förberedde sig genom att söka fram eget material omkring en viss 
fråga. Kursböckerna var inte på förhand givna.  Varken Inger Humlesjö eller 
Peder och Martin förordade en liknande flexibel syn på kurslitteraturen. 
Däremot kan man säga att deras pedagogiska stomme var lika. Det har ju sin 
grund i att Södertörns högskolas distansutbildningskurser ska ha en någotsånär 
lika profil. Den distansutbildningspedagogiken bygger på ett användar-
orienterad undervisning där läraren ska inspirera att söka egna kunskaper. Man 
ska sedan processa förvärvade kunskaper tillsammans med andra i grupp och 
diskussioner. Det viktiga är hur kunskapen växer fram, själva processen inte 
resultatet. Det eftersträvansvärda är dynamiken som uppstår mellan grupp-
deltagarna. De huvudsakliga metoderna som lärandet kretsade runt var  
grupparbetet och diskussionerna. Vissa metodologiska knep användes för att 
underlätta för studenterna. Söderling och Lindqvist menade att distans-
utbildning i stort handlade om att motverka abstraktion. Eftersom alla 
inlämningar, diskussioner och kursböcker innehåller en stor mängd text förstod 
lärarna att det handlade mycket om att visualisera, att levandegöra materialet. 
Tydlighet och ramar och s.k dead-lines ingick i metodiken att motverka 
abstraktionen. De uppmanade även studenterna att vara personliga, vilket 
också underlättade lärandet på distans. Det avstånd som finns mellan lärare och 
student beskrev Michael G Moore som det transaktionella avståndet d.v.s. ett 
psykologiskt och kommunikationsmässigt tomrum. Tomrummet kunde leda till 
att en rad missförstånd mellan den lärande och läraren. Genom att bygga upp 
en struktur och dialog så minskar det här tomrummet. Jag menar att det finns 
paralleller att dra mellan Moores teori och lärarnas resonemang. Det 
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transaktionella avståndet skulle då motsvaras av den abstraktion som Peder och 
Martin pratar om. Sättet att minska avståndet eller motverka abstraktionen var 
genom struktur, d.v.s. tydliga regler och ramar och dialog, d.v.s. att våga vara 
personlig. En parallell finns även till Börje Holmbergs teori  om den didaktiska 
konversationen, d.v.s. att våga vara personlig i dialogen.  

Lärarnas intryck var att grupparbetsformen fungerade. Martin tyckte att de 
arbeten som hade lämnats in var genomarbetade och bra. I min undersökning 
har det framkommit att många studenter haft svårigheter att använda 
grupparbetsformen som det var tänkt. Svårigheterna kan beskrivas i nyanser 
där den mest negativa troligtvis bottnar i en annan syn på hur lärande ska gå 
till. Man kan säga att den  traditionella synen på hur universitetsstudier ska be-
drivas, d.v.s. läraren undervisar och föreläser efter på förhand bestämd 
litteratur lever vidare i flera studenters föreställningar Den synen på lärande 
har ju varit förhärskande under lång tid på lärosätena. Det är inte underligt att 
några studenter tycker att grupparbete som arbetsform rimmar illa med deras 
syn på lärande. 

Andra studenter har varit skeptiska till hur det egentligen skall praktiseras, 
hur kommer man egentligen överens om hur man löser en gruppuppgift på 
bästa sätt? Student B:s grupp svar på den frågan var att träffas fysiskt. Den 
gruppen löste alla gruppuppgifter tillsammans öga mot öga. Det angivna skälet 
till det beteendet var att gruppen ville spara tid. Det ansågs tidsödande att 
komma överens i ett asynkront eller synkront grupprum. Frågan är då ändå om 
man ändå inte har missbedömt själva essensen med distansutbildning om man  
träffas fysiskt istället för i plattformen på internet. Jag tror att Humlesjö och 
DE tyckte att det bara var ytterligare en aspekt på det flexibla i lärandet. 
Student B och D kände ett behov av att träffas för att komma överens om 
grupparbetets utformning. Studenterna E, F, G, H, och I förstod vitsen med att 
ha grupparbete d.v.s. att man lär sig genom att samarbeta och att ta del av  
olika perspektiv på lösningar av problem. Studenterna hade förstått den 
eftersträvansvärda dynamik som ett väl fungerande grupparbete kunde ge.  

Däremot uppstod en rad problem för att uppnå dynamiken i grupparbetet 
som arbetsform. Söderling och Lindqvist valde ju att ”skaka om i burken”, 
d.v.s. att förnya alla gruppkonstellationer inför varje ny gruppuppgift. Syftet 
med att skaka om var att just öka gruppdynamiken.  Flera av de studenter som 
jag intervjuade  var inte förtjusta i dessa ständiga gruppbyten. Annan kritik 
som förekom var att en veckas tid för att lösa en gruppuppgift var i det kortaste 
laget. Det var ojämn kvalitet på gruppernas insatser i arbetena, d.v.s. hur folk 
samarbetade skiftade markant från grupp till grupp. Ett återkommande problem 
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som många har stött på var svårigheten att vara ute samtidigt som alla andra 
eller att upptäcka att ingen har sagt någonting eller kanske sagt för mycket. En 
del verkade överens om att en samtidighet via chattforumet skulle lösa många 
problem. Det blev istället ett annat problem att chattforumet krävde en 
realtidslösning. Det var för många svårt att delta i chatten just på grund av 
kravet på samtidighet. Det verkade dock som om grupparbetet som arbetssätt 
tvingade många studenter att komma överens och fatta beslut, vilket verkade 
för en del vara svårt att göra i det asynkrona forumet. Grupparbete på nätet 
krävde att studenterna var mycket on-line. Det hade inte student  F riktigt 
väntat sig som hade trott att hon hade kunnat göra en del hemma. Studenterna 
C, E-I tyckte trots en del besvär att grupparbetet hade varit givande. 

Slutsatsen blir att vägen till en välfungerande lärandemiljö i grupp på 
distans kanske inte är så rak. Det asynkrona forumet fungerar som samarbets-
plattform om alla i gruppen är närvarande men finessen att man inte behöver 
vara närvarande gör att många också väljer att inte vara det. Innan man kommit 
överens om vem som ska göra vad så gynnas arbetsprocessen av en 
samtidighet. Det betyder inte att chatten är det bästa sättet utan snarare det 
asynkrona forumet så att andra som fått förhinder kan lägga in sina åsikter när 
de har tid. Kanske bör lärarna i distanskurserna undervisa om olika angrepps-
sätt när studenterna ska lösa en gruppuppgift. Det gagnar ju inte processen i 
lärandet om sättet att komma överens tar för mycket tid. Det ska tilläggas att 
Peder och Martin hade gjort i ordning mallar åt grupperna just för att undvika 
diskussioner kring hur själva produkten skulle se ut.  

 Ett annat sätt att lösa problematiken är att man kommer överens om hur 
man ska gå tillväga redan vid den fysiska introduktionen, vilket var Inger 
Humlesjös tanke i den första kursen. Gruppkonstellationen skulle sedan 
behållas genom hela kursen. Söderling och Lindqvists kurs pågick under tio 
veckor och omfattade fem poäng och kunde mycket väl anammat ett sådant 
upplägg.   I Peder och Martins fall så vägde en skapad gruppdynamik större än 
en väl fungerande grupp. I vissa fall fungerade gruppdynamiken och grupperna 
fick en vitalitet och nya impulser, men det intryck jag fått genom intervjuerna 
så skapade omskakningen mer irritation än en positiv glädje över ständigt nya 
gruppmedlemmar. De flesta lämnade trots allt in bra grupparbeten, men 
jobbade i uppförsbacke då inte alla bidrog i samarbetet. Ett argument till för att 
hålla fast vid en grupp genom en hel kurs är det ökar möjligheten att lära känna 
varandra och därmed minska risken för avhopp.  

Avgörande i Garrisons kontrollmodell var att tvåvägskommunikationen 
fungerade annars sjönk kvalitén. Blackboard som lärplattform får man säga var 
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stabilt och kraschade aldrig. Kvalitén är idag mer beroende av hur ofta och på 
vilket sätt som personerna i DU interagerade med varandra. Lärarna träffade 
sina studenter i samband med de gemensamma diskussionerna, men även idet 
s.k fikarummet där ofta oklarheter diskuterades. Lärarna kunde även på ett 
individuellt plan ta kontakt då ofta i samband med att personen uteblivit från 
diskussionen. Lärarna gav också en skriftlig feed-back på alla inlämnings-
uppgifter. Det fanns en risk att lärarna dödade diskussionerna som pågick i 
grupprummen om de började kommentera saker, därför höll sig Peder och 
Martin undan i många grupper, inte alla dock, eftersom vissa behövde hjälp att 
komma igång. 

Blackboard som lärplattform  motsvarade i hög grad de förväntningar som 
ställdes på det,. både av lärarna och studenterna. IT-pedagogen var väl den som 
hade mest kritik mot kursverktyget. Det var bland annat svårt att utveckla  en 
egen funktion i kursverktyget. Det uppdaterades centralt från USA en gång per 
år. Det var huvudanledningen till att DE ville utveckla ett samarbete med 
högskolan på Gotland. Tillsammans med dem ville DE utveckla ett nytt system 
som hette Lotus Notes så att de kunde uppdatera systemet när de själva öns-
kade. Studenterna var som regel nöjda med plattformen. Det förekom på sina 
håll synpunkter att vissa funktioner saknades och att plattformen var på 
amerikanska, men det påverkade aldrig samspelet mellan studenterna. Det är ju 
mot skärmen som individen jobbar hela tiden så det är viktigt att plattformen är 
användarvänlig både för läraren och studenten. Plattformens användnings-
område är flexibelt. Förutom distansstudenter så kan studenter som skriver 
uppsats eller en vanlig campusstudent använda den. Plattformen har då 
används som en del i den vanliga undervisningen på skolan.     
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Sammanfattning 

Södertörns högskola har från höstterminen 2002 till vårterminen 2004 
utvecklat en distansutbildningsverksamhet med flexibelt lärande som modell. 
Föreställningen om det livslånga lärandet har haft ett tydligt genomslag i 
enhetens verksamhet, då man i huvudsak erbjuder fortbildningskurser mellan 
5-10p. Syftet med uppsatsen var att fånga in en helhetsbild av hur en distans-
utbildningsverksamhet kan fungera från organisatoriskt håll, ett lärarperspektiv 
samt ett studentperspektiv. Uppsatsen har varit en kvalitativ fallstudie där de 
huvudsakliga insamlingsmetoderna har varit kvalitativa intervjuer med 
enhetens personal och lärarna från en fristående kurs samt telefonintervjuer 
med distansstudenterna. I uppsatsen ingår att klarlägga i vilka sätt som 
biblioteket och bibliotekarien är involverad i distansutbildningsverksamheten, 
hur grupparbetet som metod fungerar och upplevs samt om kursverktygets 
funktioner hjälper eller stjälper lärandet. Organisationsstrukturen för DE på 
högskolan är teambaserad, bestående av en bibliotekarie, en högskolelärare 
lärare och en IT-pedagog.  Det pedagogiska tankesättet ska styra vad man ska 
satsa på i den teknologiska utvecklingen. Den praktiserande pedagogik som 
utförs går ut på ett användarorienterat synsätt där läraren ska stimulera till 
nyfikenhet i diskussioner, grupparbeten och i frågeställningar. DE blev 
placerad i biblioteket. Biblioteket fick där i genom ett ansvar för enhetens 
ekonomi, kursverktyg och ett föreståndaransvar. Bibliotekets roll klargjordes 
vid kontakter med lärare och studenter och bibliotekarien hade medverkat i 
kursuppgifter där informationskompetens spelat en stor roll. Bibliotekarien gav 
intrycket att man numera fungerade som ”bollplank” åt den aktuella distans-
läraren eftersom det var svårt att alltid hinna med att integrera användar-
undervisning i fortbildningskurser. Synen på det flexibla i lärandet skiljde sig 
åt något åt mellan de intervjuade lärarna. Läraren i den första kursen tillät att 
tidsramar överskreds för att studenter skulle kunna fullfölja kursen. Genom 
enbart tydliga regler och visualiseringar ansåg lärarna i andra kursen att 
studenterna hade möjligheterna att anpassa sina arbets- och fritidsliv i det 
flexibla lärandet. Studenterna upplevde på många håll grupparbetet som en 
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svårarbetad process. Det svåra låg i att komma överens om tiden för 
samarbetet. Många uttryckte däremot att man samtidigt hade lärt sig mycket av 
varandra genom att ta del av olika perspektiv.  Den asynkrona formen som 
visserligen ger flexibilitet i tid och rum kan dock ställa till problem i grupp-
arbetsprocessen och därför övergick många till chattformen, vilket i sin tur 
krävde en tidsnärvaro som inte alla gruppmedlemmar uppskattade.  
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Bilaga 3: Frågor till lärarna i kursen Strategisk 
informationssökning via internet 

Bakgrund 
Berätta lite om din bakgrund  och hur det kom sig att du blev distanslärare på 
den här kursen? 
Hur upplevde du kontakterna med distansenheten, före och under 
utbildningen? 
Vilken typ av vägledning fick du av Inger Humlesjö? 
Av IT-pedagogen, Anna Åkerfeldt? 
Av bibliotekarien, Jan Hjalmarsson? 
Pedagogik 
Vilka pedagogiska tankesätt har influerat er undervisning? 
Hur skulle du vilja beskriva Ert sätt att bedriva undervisning? 
Hur sker lärandet enligt din mening? 
Individuellt lärande eller socialt? 
Hur tycker du att ett socialt lärande fungerar i distansundervisning? 
Hur flexibel tycker du en kurs kan vara? 
I förhållande till kursmaterialet? Ska studenterna bidra med eget material till 
ämnet? 
Kursdeltagarnas önskemål? Angående metod för undervisning, praktiska lös-
ningar? Individuella uppgifter eller gruppuppgifter. 
Inlämningar? Ska en student få läsa i sin egen takt? 
Förkunskaper? Vilka krav ska man kunna ställa på deltagarna? 
Framkom det några oväntade problem under kursen? 
Vilka förändringar vill du göra till nästa kurs? 
 
Informationskompetens 
Är distansundervisning ett bra sätt att lära sig att bli informationskompetent? 
Hur skulle du vilja beskriva en informationskompetent person? 
Vad tycker du om distansutbildningsenhetens önskan att få lärarna att inse att 
bibliotekariens kompetens kan vara viktig i deras undervisning? 



Vad tycker du om bibliotekariens roll i distansundervisningen? 
Hur tycker du den ska se ut? 
Tycker du exempelvis att lärarna och bibliotekarierna ska samarbeta när de ska 
planera sin undervisning? 
Vad tycker du om att interaktiva informationssökningsmanualer för eget lär-
ande, som undervisning ofta kombineras med? 
Vilka skillnader tycker du är tydliga mellan sättet att förhålla sig till informa-
tion, mellan bibliotekarier, journalister och omvärldsbevakare? 
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