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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta examensarbete har varit att genom intervjuundersökning undersöka, beskriva 
och analysera webblärares uppfattning och upplevelser av det interaktiva lärandet på en 
vuxenutbildning. Vi har undersökt vad som utmärker arbetet som webblärare och vad 
begreppet interaktivt lärande innebär. Vidare har vi undersökt vilka möjligheter och hinder 
webblärarna upplever och även under vilka förutsättningar det interaktiva lärandet sker. En 
intervjuundersökning har genomförts med sju webblärare vid ett och samma 
utbildningsföretag som erbjuder vuxenutbildning. Utifrån teorin och resultat har vi funnit att 
webblärarens roll skiljer sig från den traditionella lärarrollen framför allt genom att den 
fysiska interaktionen uteblir. Med begreppet interaktivt lärande menas att individen lär sig 
med hjälp av medierande verktyg. En av de största möjligheterna med det interaktiva lärandet 
är att det sker på individnivå. En av de största begränsningarna som upplevts är att den 
muntliga diskussionen uteblir till stor del. Förutsättningarna för att interaktivt lärande ska 
kunna ske är en hög grad av självständighet och mognad hos individen.                 
Nyckelord: Interaktivt lärande, webblärare, distansutbildning, vuxenutbildning, interaktion, 
livslångt lärande 
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ABSTRACT  
The purpose of this thesis has been to, describe and analyze web teacher perceptions and 
experiences of the interactive learning in adult education by interviews. We have investigated 
what characterizes the work as web teachers, what the concept of interactive learning means. 
Furthermore, we have investigated the opportunities and obstacles web teachers experience 
and also the conditions under which the interactive learning occurs. A series of interviews 
were conducted with seven web teacher at the same education company that offers adult 
education. Based on the theory and results, we have found that web teacher’s role is different 
from the traditional teaching role primarily by the absence of physical interaction. The 
concept of interactive learning means that the learner can learn with the help of mediating 
tools. One of the greatest opportunities with the interactive learning is that it occurs on an 
individualized level. One of the greatest limitations is that the oral discussion is largely 
absent. A high degree of independence and maturity of the individual are crucial conditions 
for the interactive learning to take place.                   
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TACK 
Vi vill först och främst tacka de intervjuade webblärare som ställt upp med sin tid, visat stort 
engagemang och bidragit med mycket kunskap till vårt examensarbete. Ni är guld värda, utan 
er hade vi aldrig kunnat genomföra detta. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare 
Guadalupe Francia som stöttat och gett oss värdefulla råd på vägen. Slutligen vill vi rikta ett 
stort tack till våra familjer och vänner som stått ut med vår frånvaro som både varit fysisk som 
mental under den här tiden.           
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1 INTRODUKTION 

I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte och frågeställningar för studien. Vidare 
presenteras en begreppsförklaring där vi ger definitioner på de begrepp som använts 
frekvent.    

1.1 BAKGRUND 

I dagens samhälle har kravet på utbildning ökat och i en värld av ständiga förändringar måste 
lärandet ses som en livslång process. Lärandeprocessen sker med andra ord inte enbart i 
ungdomen utan fortgår under hela livet (Knowles, 1980).  

Vår upplevelse är att arbetstillfällena blir färre samtidigt som kompetenskravet för de 
befintliga tjänsterna trappats upp. Grundskoleutbildning är inte längre tillräcklig för att 
komma in på arbetsmarknaden. Ett slutbetyg från en gymnasieutbildning kan generera i ett 
arbete, men i dagsläget krävs det i många fall en högskolekompetens för att i större mån 
kunna säkra sin plats på arbetsmarknaden. 

Enligt den senaste rapporten från Skolverket (2012) visar resultatet att sju av tio elever går ut 
gymnasiet med ett fullständigt gymnasiebetyg. Denna siffra har varit i stort sett stabil de 
senaste nio åren. Detta betyder att ungefär 30 % av eleverna vid varje årskull går ut med 
ofullständiga betyg vilket försvårar deras möjligheter till arbete. Det finns därför ett utökat 
behov av utbildning.  

Det finns olika möjligheter till fortbildning och ett av dessa sätt kan ske via distansutbildning.  
Att vidareutbilda sig på distans är inget nytt fenomen. Redan i början på 1900-talet fanns 
kurser på distans där studenten fick skicka in sina uppgifter per post. Nästa steg inom 
distansutbildningen var skolradio och därefter även skol-TV, det som sedan kom att utvecklas 
till dagens Sveriges Televisions Utbildningsradio (Amhag, 2013). 

De sista 20 åren har de tekniska framstegen inom distansutbildning utvecklats i snabb takt. I 
och med Internets intåg i samhället gavs möjligheten att använda datorn i första hand som ett 
sökverktyg till information. IT-utvecklingen har gått från detta till att idag handla om 
sammanlänkning av människor vilket tydligt kan ses i användningen av sociala medier som 
exempelvis Facebook. Många distansutbildningar sker idag via internet och denna 
sammanlänkning är högst närvarande även där. Vuxenutbildning förekommer i många 
kommuner genom olika utbildningsföretag som tillhandahåller interaktiva studier med 
studieplattformar. Dessa kan erbjuda sammanlänkande medier i form av olika 
webbkonferensverktyg (Warschauer & Grimes, 2007).  

Det interaktiva lärandet är det som kommer vara i fokus för vår studie. Europeiska 
kommissionen har i ett pressmeddelande september 2013 kommunicerat initiativet om ”öppen 
utbildning” vilket innebär att föra in den digitala revolutionen i utbildningen. De menar att 
alla kan lära sig nya saker var som helst och när som helst via den digitala tekniken. 
Kommissionen lägger förslag på 24 insatser som ska förbättra användningen av digital teknik 
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och höja IT-kompetensen för både studerande och lärare. Europeiska kommissionen menar att 
denna satsning på det interaktiva lärandet kommer att leda till att lärarna kommer att få det 
lättare att skaffa den utbildningen och kompetens som de är i behov av. Ett exempel på en 
åtgärd är att lärarna ska ha möjlighet att vidareutbilda sig genom öppna kurser på nätet. De 
som studerar får bättre möjligheter att tillgodoses med de dator- och IT-kunskaper som krävs 
för att få ett arbete (Europeiska Kommissionen, 2013). 

Vi kan se att de interaktiva studierna även skapar möjligheter för de studerande att utföra sina 
studier på vilken geografisk plats som helst. Den geografiska barriären är inte längre något 
hinder utan det interaktiva lärandet erbjuder flexibilitet. Detta kan vara en anledning till att 
allt fler väljer att studera på distans. Familj, eventuellt nuvarande arbete och ekonomi är några 
faktorer som kan vara avgörande för val av utbildningsform. 

Vår studie har utförts på ett stort svenskt utbildningsföretag där vi inriktat oss på att 
undersöka det interaktiva lärandet sett ur ett lärarperspektiv. Anledningen till att vi valt 
lärarperspektivet är att vi funnit många studier som utförts ur de studerandes perspektiv och vi 
upplevde att vi kunde lägga till denna pusselbit för att utöka kunskapen inom området 
interaktiva studier. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det generella och övergripande syftet med vår studie är att undersöka, beskriva och analysera 
webblärares uppfattning och upplevelser av det interaktiva lärandet på en vuxenutbildning.  

Våra frågeställningar är således: 

• Vad är det som utmärker arbetet som webblärare?   

• Vad innebär begreppet interaktivt lärande?  

• Vilka möjligheter och hinder upplevs med det interaktiva lärandet?  

• Under vilka förutsättningar upplever lärarna att det interaktiva lärandet sker? 

1.3 BEGREPPSDEFINITIONER 

Under den här rubriken har vi samlat ett antal begrepp som vi använder oss av i den här 
uppsatsen. Vi redogör för hur vi använder begreppen och hur du som läsare ska förstå dem. 

Webblärare: Webbläraren är en lärare som undervisar på distans över internet.   

Interaktivt lärande: Lärandet sker med hjälp av olika slags medierande verktyg så som dator, 
internet, studieplattformar och webbkonferensverktyg. 

Distansutbildning: Utbildningen utförs när lärare och elev geografiskt befinner sig på olika 
platser. 
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Betygssystem: Från och med 2012 är betygssystemets skala från A till F där A är högsta betyg 
och F är icke godkänt. Gränsen för godkänd går vid betyget E (Skolverket, 2013). 

Målbetyg: Ett betyg som eleverna själva väljer att sikta mot vid kursstart. 

Traditionell klassrumsundervisning: Utbildningen utförs när lärare och elev befinner sig på 
samma geografiska plats, i samma rum. 

Face-to-face: Ett annat sätt att beskriva traditionell undervisning där läraren möter eleven öga 
mot öga och termen framhäver kommunikationsformen och situationen (Edström, 2002). 

Asynkron kommunikation: Sker i olika tid och rum som i exempelvis nätbaserade 
diskussionsforum, mejl, blogg eller sms. Motsatsen till detta är synkron kommunikation som 
sker i samma tid och rum som exempelvis vid klassrumsundervisning eller via olika 
webbkonferensverktyg (Amhag, 2013). 

 

2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE 
FORSKNING 

Avsnittet kommer att presentera teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som ligger 
till grund för studien. Olika teorier och forskning inom området social närvaro presenteras 
samt om vuxnas lärande och läroprocesser. 

2.1 BAKGRUND 

Det finns många teoretiska utgångspunkter om vuxnas lärande och hur inlärningsprocessen 
går till. Nedan redogör vi för ett urval av dessa som vi finner intressanta för vår studie. Vi vill 
undersöka vilken roll dessa teoretiska utgångspunkter har och vilken påverkan de har på det 
interaktiva lärandet ur olika perspektiv. Utgångspunkterna anknyts till intervjufrågorna (se 
bilaga 1) för att undersöka om vi finner stöd för dessa i vår undersökning. 

För att skapa oss en förförståelse för ämnet har vi sökt efter teoretiska utgångspunkter och 
tidigare forskning i följande databaser: Swepub, ERIC, Google, PsychInfo samt uppsatser.se. 
Vi har både använt engelska och svenska sökord och kombinerat dessa på olika sätt. De 
svenska sökorden är distansstudier, interaktivt lärande och distansutbildning medan de 
engelska orden varit fler. Här har vi sökt på distance education, interactive learning, blended 
learning, teacher sweden, working environment och adult.  

 

 

 



9 

 

2.2 PINDERS SELF-EFFICACY 

Teorin om Self-efficacy har vidareutvecklats av C.C Pinder och innebär individens tilltro till 
att utföra en viss uppgift i en viss situation. Pinder har sin grund i den kognitiva läran och 
menar att såväl omgivningen som det kognitiva spelar in i hur hög eller låg self-efficacy 
individen har. En förenklad förklaring på hur det fungerar är att ju högre self-efficacy 
individen har desto större är chansen att denne tar sig an och utför uppgiften. Det skulle lätt 
kunna förväxlas med självförtroende då dessa är nära besläktade. Skillnaden är dock att 
självförtroendet inte har samma starka koppling till den specifika uppgiften (Pinder, 1998). 

Teorin är intressant för vår undersökning då vi vill undersöka hur webblärarna upplever att 
studenternas tilltro generellt är till att utföra de uppgifter som utbildningen medför. Vi vill ta 
reda på hur webblärarna uppfattar att self-efficacy tar sig uttryck.  Vilka ledtrådar använder 
sig webbläraren av för att kunna uppfatta detta hos sina elever? Syns detta i 
inlämningsuppgifterna de lämnar in eller märks detta av i mejl eller face-to-face kontakten 
med läraren? 

2.3 MALCOLM KNOWLES ANDRAGOGIK 

Nästa teoretiska utgångspunkt behandlar själva konsten att undervisa vuxna. Den är viktigt för 
undersökningen då vi vill undersöka lärarens roll ur olika vinklar och hur studentens sätt att 
lära uppfattas av webbläraren. Modellen kallas för andragogik och skiljer sig från 
pedagogiken på så sätt att pedagogiken innebär konsten och vetenskapen om att undervisa 
framför allt barn, medan andragogiken har fokus på vuxnas lärande.  Det är framför allt på 
fyra punkter som dessa begrepp skiljer sig åt. 

• Konceptet den lärande individen. Inom pedagogiken ses den lärande individen som 
beroende av läraren och omgivningen. Läraren bestämmer här vad, när, hur och om 
lärandet har skett. Andragogiken menar istället att individens mognad mot 
självständighet är den viktiga delen i läroprocessen. Lärarens roll är här att stötta och 
uppmuntra sin elev. 

• Erfarenheternas roll för lärandet. Pedagogiken tar inte hänsyn till den lärande 
individens tidigare erfarenheter utan lärandet sker med hjälp av lärare, läroböcker och 
andra tekniska hjälpmedel. Andragogiken menar istället att under individens 
utveckling ökar dennes kunskapsbank av erfarenheter som sedan blir en stor tillgång 
för individens framtida inlärningsprocess. Erfarenheten skattas högt och leder till 
individuella skillnader hos de lärande individerna, vilket genererar i behovs-
anpassning. 

• Beredskap att lära. Pedagogiken menar att individen är redo att lära det som samhället 
och framförallt skolan menar bör läras ut. Den största drivkraften för lärandet är 
rädslan för misslyckande. Inom andragogiken blir individen redo att lära när behovet 
av att lära sig att hantera vardagliga problem på ett mer tillfredställande sätt uppstår.   
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• Lärandeorientering. Pedagogiken menar att individen är ämnesorienterad i sitt 
lärande. Medan andragogiken orienterar sitt lärande kring upplevda utmaningar.  Med 
andra ord går individen från att vara ämnesorienterad i sitt lärande till att bli mer 
prestationsorienterad. Den lärande individen ser lärandet som en utvecklingsprocess 
av sin kompetens, för att kunna nå sin fulla potential(Knowles, 1980). 

Knowles idéer om andragogiken används mycket inom vuxenutbildning och framför allt inom 
distansutbildning. Med de ovanstående punkterna menar Knowles att vuxna enbart är villiga 
att lära sig sådant de har nytta av. Det är viktigt att den vuxenstuderande kommer till 
lärtillfället och får hjälp med att få en tydlig bild om hur nyttan med lärandet ska se ut. Det är 
lärarens uppgift att tillsammans med den vuxenstuderande diskutera fram detta. Den 
individuella undervisningen är viktig då den oberoende och mogna individen ställer särskilda 
krav på den. De erfarenheter som den vuxenstuderande har med sig från skolan kan medföra 
en regression tillbaka till gamla skolmönster med ett passivt undervisningskrav. Det är då 
viktigt att läraren hjälper till att bryta detta mönster och stötta den vuxenstuderande i sitt 
individuella lärande (Knowles, 1980). 

2.4 WEGERIFS DIALOGIC SPACE 

Inom den pedagogiska forskningen finns fler lärteorier som tar upp olika sorters verktyg för 
att lärandet ska uppstå. Wegerif (2007) tar upp tre olika teoretiserade paradigm eller synsätt 
som har påverkan på bilden av det interaktiva lärandet. Nedan följer en kortfattad förklaring 
av dessa paradigm. 

• Objektivism. Datorn fungerar som en slags ”pedagogisk maskin” som flyttar över 
kunskapen till individen. Datorn tar lärarens plats och ger feedback till den som lär. 
Den starkaste kritiken mot datorn som lärarfunktion är att den inte har möjligheten att 
stimulera till ett fritt associerat och kreativt tankesätt.   

• Konstruktivism. Här är datorns funktion att vara ett minnesverktyg då möjligheten 
finns att gå tillbaka och granska den publicerade arbetsprestationen och den kunskap 
individen innehar. Datorn i sig leder inte till reflektion utan denna kan bara uppstå i 
samband med social interaktion.  

• Sociokulturell teori. Datorn betraktas som en resurs för ett kollaborativt lärande för att 
den studerande individen ska kunna kommunicera och interagera. Att länka samman 
individer via e-mail eller elektroniska chattfunktioner främjar lärandet då den 
asynkrona processen erbjuder tid för reflektion. Vidare menar Wegerif att det är lättare 
att delta i en diskussion och presentera sin åsikt via de asynkrona kanalerna jämfört 
med face-to-face diskussioner där risken finns att bli avbruten. 

Alla de tre paradigmer har något att bidra med till det interaktiva lärandet. Wegerif menar 
dock att det finns problem inom alla dessa paradigmer vilket leder till att ett fjärde paradigm i 
form av en dialogisk teori är nödvändig. Denna kallar han för dialogic space som innebär att 
datorn fungerar som ett stöd för djupare och global dialog via internetbaserade mötesplatser. 
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Lärandet sker via online-resurser som erbjuder flera kanaler som visuella, skriftliga och 
muntliga face-to-face situationer. Sammanfattningsvis menar Wegerif att det kreativa och fria 
tankesättet som leder till lärande borde ske genom reflekterande dialoger (Wegerif, 2007). 

Dessa punkter utgör grunden för hur teorierna kan appliceras på det interaktiva lärandet. 
Anledningen till att vi valt Wegerifs paradigmer är att vi i vår undersökning vill ta reda på 
webblärarnas syn på datorn som verktyg både för de själva och för studenterna de undervisar. 
Vi vill veta om dessa verktyg bjuder in till dialog som leder till ett slags kreativt tänkande.  

2.5 TEORIN OM SOCIAL NÄRVARO  

I Berit Östlunds avhandling Vuxnas lärande på nätet, betingelser för distansstudier och 
interaktivt lärande ur ett studentperspektiv från 2008 redogör hon för teorin om social 
närvaro. Teorin tar upp hur och i vilken utsträckning närvaron hos individer förmedlas och 
hur den uppfattas i olika mediala forum. Teorin är mycket intressant vid interaktiva studier då 
den beskriver det sociala behovet för individer att tillhöra en gemenskap vilket i sig skapar 
trygghet. Resultatet av detta blir att individen utbyter erfarenheter och kunskaper vilket ger ett 
mer effektivt samverkanslärande. Definitionen av social närvaro kan beskrivas på två sätt. Det 
kan vara en individs upplevelser, beteenden och attityder i ett virtuellt sammanhang. Det kan 
också vara en egenskap hos ett kommunikationsverktyg (Östlund, 2008). 
 
Teorin om social närvaro utvecklades av Short, Williams och Christie (1976) och grundades i 
mediers olika kapacitet att förmedla social närvaro. Den sociala närvaron är som störst när 
individer kan mötas i face-to-face situationer.  Viktiga delar är möjligheten att kunna se, höra 
och uppleva kompletterande information som klädsel, kroppsspråk, icke verbala uttryck 
(minspel) och språklig intonation. Telefon har exempelvis en lägre social närvaro än vad en 
videokonferens har. Mejl kan exempelvis inte förmedla icke verbala eller kontextuella 
ledtrådar vilket lätt kan leda till missförstånd.  

2.6 TIDIGARE FORSKNING 

Det finns mycket forskning inom området interaktivt lärande och distanslärande. Många 
forskare har använt social närvaro som en viktig faktor i sin forskning inom området. Ett 
exempel på detta är Gunawardena & Zittles (1997) studie vars syfte var att se den sociala 
närvarons påverkan på studenternas tillfredställelse i en virtuell datormiljö. Undersökningen 
utfördes på 50 studenter på 5 olika universitet i USA. 

Resultaten visade på att studenternas upplevelser av social närvaro var olika trots att de 
studerade under samma förutsättningar. De som upplevde en starkare känsla av social närvaro 
tenderade att förstärka ickeverbala ledtrådar genom att använda sig av så kallade ”smileys”. 
Dessa kan användas för att förstärka känslouttryck som glad eller ledsen. Vidare ansåg flera 
av studiens deltagare att de interaktiva diskussionerna var mer personliga än de som utfördes i 
traditionell klassrumsundervisning. 
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Även Olofsson & Lindberg (2006) utförde en studie inom det sociokulturella området. Syftet 
var att belysa hur lärarstudenter på distans upplevde den sociala dimensionen i lärandet och 
utbildningen. Intervjuundersökningen utfördes på 19 lärarstudenter som under minst två år 
deltagit i distansbaserad undervisning. Deras slutsats blev att den sociala dimensionen främst 
hade betydelse för studenternas sociala välmående. Däremot hade den sociala dimensionen 
inte någon större betydelse för lärandet.   

Ytterligare en aspekt vi intresserat oss för inom det interaktiva lärandet är studieprestationen. 
McPhee & Söderström (2012) genomförde en studie inom högre utbildningar i Sverige och 
Skottland. Studien är komparativ och har inriktat sig på att jämföra studieprestationerna hos 
både campusstuderande och distansstuderande. I Sverige utfördes studien på ett 
personalvetarprogram där en jämförelse gjorts mellan campus och distansstuderande med 
samma kursupplägg. I Skottland har samma jämförelse gjorts mellan campus- 
distansstuderande men på ett program med inriktning på drogberoendestudier. Syftet med 
studien var bland annat att undersöka om studieprestationen skiljde sig åt beroende på hur de 
valt att studera men också om utbildningstiden gör någon skillnad för prestationen.  

Resultatet som McPhee & Söderström kom fram till var att studieprestationen inte skiljde sig 
åt beroende om studierna utfördes på campus eller på distans via interaktiva studier. Inte 
heller längden på utbildningen eller vilket land utbildningen utfördes i, tycktes ha någon 
betydelse för studieprestationen. 

Vidare har vi valt att ta del av Rolf Edströms avhandling (2002) vars syfte bland annat har 
varit att undersöka lärarnas syn på vad han kallar flexibel utbildning. Med detta menas 
utbildning som sker delvis på distans och hur denna påverkar lärarnas arbetsuppgifter 
gällande omfattning och förläggning. Han undersöker även om lärarrollen förändrats i 
samband med att denna typ av undervisning införts. 

Lärarna som Edström (2002) intervjuat upplever att deras arbetsbelastning gått ifrån att vara 
konstant hög till att variera efter övergången till flexibelt lärande. Detta uppfattades som 
positivt av lärarna. Vidare visade resultatet att lärarna upplevde att elevernas vilja och 
förmåga att ta ansvar för sina studier var individuellt betingat. Edström använder begreppet 
elevautonomi vilket han förklarar med att eleven tar ansvar för sina studier och arbetar 
självständigt. Resultatet visar att lärarna är tydliga i sina uttalanden och säger att förmågan att 
utveckla en elevautonomi både är en mognads- och en utbildningsfråga.  

Lärarna upplevde även att den ökade elev-lärarkontakten var en stor pedagogisk fördel vid det 
flexibla lärandet då ingen elev kan försvinna i klassens anonymitet. Nackdelen var merarbetet 
som uppkom periodvis. Edström menar dock att detta kan vara en organisatorisk konsekvens 
av arbetets upplägg. Ytterligare en begränsning är mognaden hos eleverna eftersom det ställs 
väldigt höga krav på dem vid det här sättet att studera. (Edström, 2002). Detta har vi funnit 
intressant då en aspekt i vår undersökning varit att få information om webblärarnas 
arbetsmiljö.   
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3 METOD 

I följande avsnitt redogörs den metodologiska processen vilket innebär en beskrivning av 
förförståelse, val av metod, urvalsprocessen, tillvägagångssätt och etiska förhållningssätt. 

3.1 BAKGRUND METODVAL 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka och beskriva webblärares uppfattning och 
upplevelser av det interaktiva lärandet på en vuxenutbildning, finner vi det lämpligt att 
använda oss av kvalitativ intervjustudie som forskningsmetod. 

Inom den kvalitativa forskningen är intervjun ett utomordentligt bra verktyg. Förutsättningen 
är som forskare att bedriva ett aktivt lyssnande under samtalet och att miljön som intervjun 
utförs i upplevs som trygg och harmonisk för den intervjuade. Den kvalitativa 
intervjusituationen ger utrymme för samtal och diskussioner med undersökningsdeltagarna 
vilket genererar en djupare insikt och förståelse för det som ska undersökas. En stor fördel 
med den deskriptiva (beskrivande) intervjumetoden är möjligheten till nyanserade svar, något 
som går förlorat vid exempelvis en enkätundersökning (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi 
valt att använda oss av en semistrukturell intervjuguide ges tillfälle för kompletterande frågor 
under samtalet samt uppföljning om någon information skulle gå förlorad vid det första 
samtalstillfället. 

Begränsningen kan vara att anonymiteten inte kan garanteras och därför finns risken för att 
svaren inte är helt sanningsenliga. Ytterligare en begränsning med en intervjustudie är att 
datamängden gärna blir mycket stor då överflödig information kommer blandat med de 
väsentliga svaren. Hanteringen av insamlade data är därför tidskrävande då all information 
måste bearbetas och det väsentliga sållas ut. 

3.2 URVAL OCH UNDERSÖKNINGSDELTAGARE 

Vi har valt att utföra vår undersökning på ett stort utbildningsföretag som erbjuder 
vuxenutbildning inom gymnasie- och grundskolekurser. Vår fokusgrupp för intervjuerna har 
varit webblärare som undervisar inom språk, humaniora, matematik och naturorienterade 
ämnen.  

För att få ett gott och hanterbart svarsunderlag som möjligt ansåg vi att minimum-deltagandet 
för studien var 6 personer. Den övre gränsen sattes vid 8 personer för att data-mängden inte 
skulle bli ohanterligt stor. 

Urvalsprocessen inleddes med att vi genom företagets mejlsystem samlade ihop mejl-
adresserna till alla lärare inom språk, humaniora, matematik och naturorienterade ämnen som 
arbetar hos företaget och sammantaget blev detta 28 personer.  
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En intresseanmälan (se bilaga 2) om att delta i studien skickades ut via företagsmejlen till 
dessa 28 personer och vi beslutade att de första 6-8 personerna som gav ett positivt svar till 
deltagande fick delta. Resultatet av detta blev att 7 personer ville medverka, varav 3 var 
kvinnor och 4 var män. 

Redan i intresseanmälan presenterades de etiska riktlinjerna för att underlätta ställnings-
tagandet för de tillfrågade. Intervjudeltagarna har inte erbjudits någon form av ersättning. Allt 
deltagande har skett på helt frivillig basis. 

3.3 PROCESS OCH MATERIAL 

Då en av författarna till denna uppsats arbetar vid företaget kontaktade vi i ett tidigt skede 
företagets ansvariga chef inom vuxenutbildningsområdet. Genom dennes godkännande fick vi 
klartecken till att genomföra studien samt tillgång att använda företagets tekniska system som 
hjälpmedel i vår undersökning.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av webbkonferensverktyget Adobe Connect som 
fungerar som en videokonferens. Förutsättningarna för att använda detta verktyg är att tillgång 
finns till webbkamera och mikrofon samt en stabil internetuppkoppling. Adobe Connect 
använder webblärarna sig utav när de examinerar studenter. När detta ska ske skickar läraren 
ut en länk som bjuder in studenten till lärarens privata interaktiva konferensrum, med andra 
ord är mötet inte offentligt. Alla examinationer spelas in och sparas hos webbläraren. 

Vi bad lärarna att göra på samma sätt vid intervjutillfället och sedan skicka inspelningen till 
oss efter intervjun. För att säkerställa att intervjuerna verkligen blev inspelade gjorde vi 
samtidigt en backupinspelning med hjälp av Windows ljudinspelare, vilket vi givetvis 
informerade lärarna om. Vi gjorde ett medvetet val att använda Adobe Connect eftersom det 
ger möjligheten till att föra ett samtal som kommer närmare en face-to-face situation än om vi 
skulle utfört intervjuerna via telefon. Då webblärarna vi intervjuat var utspridda geografiskt 
över landet tyckte vi att det var ett mycket bra sätt. En positiv sida är också att lärarna redan 
är bekanta med verktyget och känner sig trygga i en webbkonferenssituation. 

Den semistrukturella frågemallen användes på ett dynamiskt sätt men vi var noggranna med 
att alla frågorna ställdes till samtliga deltagare. Intervjuerna tog 30-60 minuter i anspråk och 
utfördes löpande under 4 dagar. Därefter gjordes utskrifter på samtliga intervjuer för att 
underlätta analyseringen av materialet. Vi valde att dela in våra svar i fyra olika temaområden 
som vi valt att kalla Arbetsmiljö och arbetsmetod, Interaktivt lärande, Interaktion och relation 
till eleven samt Prestation och ansvarskänsla hos eleven. Dessa fyra temaområden har 
sammankopplats med våra frågeställningar och vid bearbetningen av vårt material 
färgkodades alla svar efter vilket temaområde de tillhörde. Fler av frågeställningarna har 
uppkommit under samma temaområde då vi exempelvis valde att belysa fördelar och 
nackdelar under fler temaområden. 
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3.4 GENERALISERBARHET, VALIDITET OCH RELIABILITET   

Då vi valt att göra en kvalitativ studie med intervju som metod är möjligheten till generaliser-
barhet begränsad. Anledningen till detta är att vi endast utfört sju intervjuer med personer 
anknutna till samma företag vilket gör det svårt att generalisera. Vi har dock varit mycket 
noga med att alla frågor har ställts till samtliga deltagare och de erhållna svaren har besvarat 
vårt syfte och frågeställningar. Detta tyder på god begreppsvaliditet vilket innebär att det som 
avsetts att mäta har mäts (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Gällande 
reliabiliteten har vi tagit hänsyn till den intersubjektiva reliabiliteten som innebär att vi båda 
kodat det insamlade materialet och uppnått samstämmighet gällande tolkningen (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vårt resultat anser vi svarar på våra frågeställningar då det ger en god 
inblick i webblärarens upplevelser. 

3.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som består av fyra huvudkrav.  

• Informationskravet. Deltagarna ska informeras om undersökningens syfte och 
sammanhang.   

• Samtyckeskravet. Deltagarna har själv rätt att bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet. Deltagare i studien ska ges största möjliga konfidentialitet. 

• Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas i 
forskningsändamål. 

Vi upplevde det som viktigt att redan i intresseanmälan till undersökningen delge deltagarna 
om de etiska riktlinjerna. Vid intervjutillfället delgavs deltagarna ännu en gång om dessa. Vi 
berättade om intervjuns syfte och sammanhang och förklarade att arbetet skulle komma att 
publiceras. Vi informerade även om att en av oss författare arbetar vid företaget som under-
sökningen utförts på. Vidare berättade vi återigen om att deltagandet var helt frivilligt och att 
de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien. Information gavs om att de när 
som helst kunde avstå från att svara på frågor som kunde uppfattas som känsliga.  

Gällande konfidentialiteten förklarade vi att all insamlad data skulle avidentifieras men att 
fullständig anonymitet inte kunde garanteras. Till sist ställdes frågan om deltagarna godkände 
sin medverkan i studien.  

Slutligen följde vi Vetenskapsrådets (2002) rekommendation om att fråga deltagarna om 
dessa var intresserade av att ta del av det slutförda arbetet. 
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4 RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras resultatet av denna studie utifrån fyra temaområden. De 
områden vi valt att behandla är Arbetsmiljö och arbetsmetod, Interaktivt lärande, Interaktion 
och relation till eleven, Prestation och ansvarskänsla hos eleven. 

4.1 REDOGÖRELSE AV RESULTAT 

Resultatet av vår intervjustudie har genererat svar som både var förväntade genom vår 
förförståelse, men även en del svar som var av överraskande karaktär. De fyra temaområdena 
knyts samman med vårt syfte och våra frågeställningar och är ämnade att ge en nyanserad bild 
av dessa.  

Av de webblärare som vi intervjuat är de allra flesta anställda som konsulter på företaget vi 
utfört undersökningen på. Detta innebär att dessa lärare har ett eget företag och hyrs in av 
utbildningsföretaget. Några få har en kontrakterad anställning direkt hos företaget. De 
ämnesområden som lärarna undervisar i är språk, humaniora, matematik och naturorienterade 
ämnen. Ingen av lärarna har traditionell klassrumsundervisning på företaget men alla har 
erfarenheter av denna typ av undervisning. Alla lärarna har behörighet som ämneslärare men 
ingen av dem har fått någon särskild utbildning till yrket som webblärare. En bidragande 
faktor till detta kan vara att de flesta utbildat sig innan interaktiv utbildning kommit igång på 
allvar.   

4.2 ARBETSMILJÖ OCH ARBETSMETOD 

I detta område har vi valt att behandla frågor som grundar sig i bakomliggande orsaker till 
valet att arbeta som webblärare och vilka möjligheter och begränsningar det finns med yrket. 
Vi har också valt att ta reda på hur webblärarna upplever att interaktionen med kollegor och 
arbetsgivare/uppdragsgivaren fungerar och hur stöttningen från dessa kommer till uttryck om 
problem uppkommer. Detta temaområde knyts samman till frågeställningen om vad som 
utmärker arbetet som webblärare. 

Anledningen till att de intervjuade lärarna valt yrket som webblärare varierar. De anledningar 
som de intervjuade uppgett har varit ekonomiska skäl, familjesituationen, de utvecklande 
aspekterna, det intressanta med att arbeta med det interaktiva lärande och det faktum att 
lärarrollen blir mer renodlad. Ett ytterligare skäl som varit gemensamt för nästan alla 
deltagare är den flexibilitet som arbetet ger. En lärare uttrycker det på följande sätt: 

Sedan den här friheten att jag kan styra mina arbetstider jag jobbar lika 
mycket som andra gör säkerligen men jag kan styra lite grann när jag vill 
förlägga den på dagarna. Jag kan göra andra saker som jag annars hade 
behövt ta ledigt för till exempel. Det ger en väldig frihet och sedan så är det 
rätt mycket ett renodlat lärarjobb. 
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Flexibiliteten är också en av de stora fördelarna lärarna upplever med yrket just då de har 
möjligheten att förlägga arbetstiden när de vill. Den enda styrande faktorn är de inbokade 
examinationstillfällena då webbläraren har ett muntligt prov med sin elev. Läraren väljer dock 
helt själv när dessa tider ska förläggas. En del av lärarna väljer att förlägga sin arbetstid 
mestadels till kvällar och andra till dagtid. Flexibiliteten manifesterar sig också i att samtliga 
lärare har möjligheten att geografiskt sett befinna sig där de önskar.  

Den rådande familjesituationen tas upp som en bidragande orsak till valet av webbläraryrket. 
En av lärarna påtalar att närheten till förskolan är en viktig aspekt och att en längre pendling 
till arbetet inte längre var nödvändig. En annan deltagare hade vid tidpunkten för 
anställningen barn som fortfarande bodde hemma och kände att det ekonomiska tillskottet 
som webblärartjänsten gav, bidrog till viss del till yrkesvalet. Av de intervjuade webblärarna i 
vår undersökning arbetar de flesta till större del hemifrån medan de övriga har tillgång till en 
kontorsarbetsplats. 

Den ekonomiska aspekten påtalas av ett fåtal deltagare som en möjlighet till extrainkomst 
eller som den primära inkomstkällan. De övriga deltagarna nämner inte den ekonomiska delen 
alls. Den tas varken upp som en fördel, nackdel eller bidragande orsak till valet av yrke.   

Vidare fördelar som uppkommit under intervjuerna är det utvecklande och intressanta med att 
arbeta med interaktivt lärande. Några av deltagarna anger detta som en fördel och en 
bidragande orsak till yrkesvalet. En lärare beskriver det på följande sätt: 

… och dessutom så tycker jag att det är spännande att jobba med det 
digitala lärandet och distansutbildning och sådana saker, att utveckla det. 
Så jag har blivit kvar av den anledningen att jag tycker att det är ett mycket 
intressant jobb.   

Upplevelsen hos dessa deltagare har generellt varit att det interaktiva lärandet ligger i tiden 
och att de vill vara en del i utvecklandet av den här typen av lärande. 

De begränsningar med webbläraryrket som framkommit vid intervjuerna är bland annat 
avsaknaden av fysisk kontakt med eleven. Några lärare uttrycker att detta är en begränsning 
på så sätt att tekniken kan vara ett hinder mellan dem och eleven. En lärare beskriver det som 
att mötet med eleven på sin höjd kan ske via en skärm och att möjligheterna till en dialog 
inskränks. Den omedelbara kommunikationen och responsen uteblir då svar måste inväntas 
vid exempelvis mejlkontakt. En annan beskriver hur denne ibland kan sakna mötet med 
eleven i den traditionella klassrumsundervisningen. Hur bristen på den fysiska kontakten kan 
utmärka sig som en nackdel visas i följande exempel: 

Vissa elever är väldigt nervösa inför en muntlig examination tillexempel. Så 
nervösa att de håller på att gå i bitar en vecka innan och då kan jag liksom 
inte bara klappa dem lite på axeln eller något liknande. En tjej, hon bara 
försvann. Hon skulle bara hämta någonting och sedan kom hon inte 
tillbaka. Där satt jag och kunde inte gå och hämta tillbaka henne eller säga 
att ”kom nu så genomför vi det här samtalet”. Det fanns liksom ingen 
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möjlighet och då känner man sig… de gångerna när det händer så känner 
man sig lite maktlös.   

Tidsaspekten är en begränsning som också tas upp. En lärare menar att examinationstillfällena 
kan vara begränsande till viss del då dessa innebär att läraren måste vara tillgänglig vid dessa 
tillfällen. En annan tar upp tiden ur perspektivet att kurserna går för fort och att obegränsat 
med tid inte kan läggas på varje elev. Eller som hen uttrycker det ”det kan bli lite smash and 
grab it”.  

Andra har påtalat att arbetet stundtals kan upplevas som ensamt då de i stor mån arbetar 
hemifrån och kan sakna det sociala i exempelvis en fikarast tillsammans med kollegor. De 
påtalar dock att de med jämna mellanrum har kontakt via mejl och Adobe Connect med sina 
kollegor inom samma ämnesområde. 

Vår tidigare arbetslivserfarenhet visar att interaktion och kommunikation är viktiga delar på 
en arbetsplats. Vi har därför valt att ställa frågor till de intervjuade lärarna om hur de upplever 
dessa aspekter då de arbetar till stor del på distans.  

Ur arbetsgivar- eller uppdragsgivarperspektivet kan vi se att lärarna överlag är nöjda med hur 
denna fungerar. De upplever att de får snabba svar och att det är lätt att nå den de behöver få 
tag på. För konsulterna sker interaktionen med uppdragsgivaren ofta på rent affärsmässiga 
grunder och inbjuder därför inte till en traditionell arbetsgivarrelation. Dialogen handlar till 
stor del om hur arbetsbördan ska se ut.  

Om problem uppstår med en elev upplever alla att de får bra stöttning av arbetsgivaren/ 
uppdragsgivaren. De vet vem de ska vända sig till och det finns rutiner för hur olika sådana 
problem hanteras. Synpunkter som har uppkommit på interaktionen är att i konsultrollen kan 
det upplevas att det främst är arbetet i sig uppdragsgivaren är intresserad av och inte att föra 
en dialog vid förbättrings- och förändringsprocesser. En annan synpunkt är att 
kommunikationen ibland brister i företaget i stort då det vuxit i omfattning på kort tid.  

Webblärarna inom respektive ämnesområde har någon gång varje år en fysisk träff och de har 
även konferenser via Adobe Connect som anordnas av uppdragsgivaren/arbetsgivaren. Några 
uttrycker en önskan om att dessa träffar skulle ske oftare på initiativ av 
uppdragsgivaren/arbetsgivaren för att kunna utbyta idéer och tankar för att i strävan mot att 
tillexempel alla ska ha samma förhållningssätt mot eleven. Vissa menar dock att de själva tar 
initiativ till träffar med sina kollegor i Adobe Connect eller telefon där de kan stötta och 
hjälpa varandra i exempelvis bedömningsfrågor. Stöttningen från kollegorna upplevs som god 
men det är framför allt från arbetsgivare/uppdragsgivarens håll som stöttningen sker när 
problem uppstår. 

Interaktionen med kollegor tycker alla fungerar på ett bra sätt trots att de arbetar på distans. 
De har i princip daglig kontakt med sina kollegor där de utbyter tips och rådgör med varandra 
i olika ärenden. En lärare beskriver det sociala samspelet: 
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Det sociala vet jag att många undrar över, ”men du träffar ju ingen”. Jag 
gör ju inget annat än pratar. Jag sitter bara och pratar med min dator 
dagarna i ända. Det är otroligt fin kommunikation, dels med lärarna dels 
med eleverna, och med möten i Adobe Connect. 

En lärare upplever dock att webbläraryrket ibland kan upplevas ensamt. Framför allt saknar 
hen den spontana sociala kontakten som uppkommer vid exempelvis fikaraster. En annan 
påtalar också att det kan bli ensamarbete men menar att detta till viss del kompenseras i och 
med mejlkonversationerna med kollegorna. 

Gällande arbetsbelastningen upplevs den av några som att den varierar. Ibland skjuter den i 
höjden om många elever antagits samtidigt till de kurser som lärarna undervisar i. De 
upplever att de kan påtala om arbetsbördan blir för stor men att det kan ta för lång tid att få 
ned arbetsbelastningen. 

4.3 INTERAKTIVT LÄRANDE   

Under denna rubrik samlar vi informationen vi fått från de intervjuade lärarna angående vilka 
verktyg som finns till förfogande för dem själva och vilka som finns för deras elever. Vi har 
också ställt frågor om hur själva undervisningsprocessen går till vid interaktiva studier och 
vilka pedagogiska möjligheter och begränsningar lärarna upplever. Därutöver har frågor 
ställts angående riskerna som eventuellt kan uppkomma med en alltför stor datorisering av 
den interaktiva undervisningen. Detta temaområde är sammankopplat med frågeställningarna 
om vad begreppet interaktivt lärande innebär samt vilka möjligheter och hinder som upplevs 
med det interaktiva lärandet.  

Vi ställde frågan om någon del av lärarutbildningen eller annan utbildning förberett 
webblärarna för att undervisa interaktivt. På denna fråga svarade samtliga lärare att de inte 
genomgått eller fått någon sådan utbildning utan de har lärt sig efter hand när de utövat yrket. 
Många anger att anledningen till detta är att när de gick lärarutbildningen var den interaktiva 
utbildningen inte aktuell i den utsträckning den är idag.   

Sammanfattningsvis fungerar den interaktiva undervisningen genom en studieplattform där 
eleverna har tillgång till en studieguide som lotsar dem genom kursen. Vid kursstart får eleven 
själv välja ett målbetyg, vilket innebär att lärare och elev för en dialog kring detta betyg 
genom hela kursen. På vägen finns det olika delprov och uppgifter som ska utföras som 
webbläraren sätter omdömen på. Hela kursen avslutas med en examination via 
webbkonferensverktyget Adobe Connect där eleven får redogöra för sina kunskaper i realtid 
tillsammans med sin lärare.  

Verktygen som eleven har till sitt förfogande är de verktyg som studieplattformen 
tillhandahåller i form av studieguiden, inlämningsuppgifter och automaträttade prov samt 
självtestande uppgifter. Förutom dessa verktyg har de kursböcker att använda sig av. En del 
lärare nämner att det finns kursforum där eleverna kan samtala med varandra och att det i 
språkkurserna erbjuds språkforum en gång per vecka. Dessa sker i Adobe Connect och 
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eleverna har då möjlighet att fråga, diskutera och få chansen att utöva sina språkfärdigheter. I 
språkkurserna ingår det att spela in ljudfiler som skickas in till läraren för bedömning. En 
lärare berättar även att det finns tillgång till instruktionsfilmer till laborationer i exempelvis 
kemi då alla inte har tillgång till en laborationssal. En del lärare påtalar även att vissa orter 
erbjuder handledning där eleven kan få hjälp på plats om denne kör fast i en kurs. 

För lärarnas del använder de också studieguiderna och böckerna som verktyg. Utöver dessa 
använder lärarna mejlfunktionen där de kan hjälpa eleven samt inlämningsuppgifterna där 
feedback och stöttning till eleven kan ges. De flesta lärare använder sig även av en svarsbank 
som de själva utvecklat för att smidigare rätta inlämningsuppgifterna då samma frågor ställs i 
dessa i kurserna. Vi har fått varierande svar på verktygsfrågan och en lärare beskriver 
verktygen på följande sätt: 

Dels är det mina ord och min kunskap och sedan är det länkar jag kan 
hänvisa till och böcker jag kan tipsa om. 

En annan beskriver det så här: 

… utan mitt verktyg, det är ju mejlfunktionen och inlämningsuppgifterna där 
jag kan hjälpa och stötta eleven. 

En tredje säger: 

Allt de tre viktigaste verktygen är inlämningsuppgift som skickats in, 
skolverkets kursplan plus examinationen. 

Dessa tre citat sammanfattar i stort lärarnas uppfattning om vilka verktyg och hjälpmedel de 
har till sitt förfogande vid det interaktiva lärandet. En ytterligare synpunkt som framkom var 
att sambedömning och trygghet i situationen som lärare också ska räknas som viktiga verktyg 
trots att dessa inte är av fysisk karaktär.   

Tekniken som verktyg kan även bli ett hinder. Under en av våra intervjuer fick vi själva 
uppleva hur tekniken fallerade då Adobe Connect kraschade mitt i intervjun. När samtalet 
återupptogs berättade läraren att detta händer och att tekniken som är tänkt som ett verktyg 
och medel ibland uppfattas som ett problem. Vissa elever kan dra öronen åt sig vilket kan 
påverka det allmänna omdömet om kursen som helhet. 

Vidare frågade vi lärarna hur en eventuell förbättring inom verktygsområdena skulle se ut. 
Samtliga lärare efterfrågar utökade möjligheter till muntlig diskussion med eleverna. I 
dagsläget sker den muntliga kommunikationen med eleven många gånger först i slutet av 
kursen vid examinationen i Adobe Connect. Speciellt i språkkurserna upplevs detta som en 
begränsning. En lärare beskriver detta som följande: 

Jag hade önskat att man kunnat ha en dialog med eleverna tidigare än vid 
den muntliga examinationen. Att få träffa eleven ett tag innan och göra en 
check-up, ”hur går det nu för dig” 
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En annan säger: 

Ja det är ju i så fall möjligheten till diskussion. Jag skulle vilja diskutera så 
att säga öga mot öga där eleven kan ta upp sådant som är oklart så man 
kan reda ut det. Vissa elever är så att de inte bara kan läsa sig till saker. 
Det är väl det som jag skulle önska, att det var lite mer satt i system på 
något sätt. 

Merparten av lärarna eftersöker mer interaktivitet i kurserna. De upplever att kurs-
utformningen i dagsläget är alltför textbaserad och de önskar att det exempelvis skulle finnas 
mer bilder, filmer och interaktiva uppgifter som stimulerar elevens olika sinnen. Önskemål 
har också framkommit om utökade tider för språkforum som ökar möjligheterna till 
diskussion. 

Vidare har vi valt att utforska vilka pedagogisk fördelar och nackdelar det interaktiva lärandet 
innebär. Många menar att en stor fördel är att undervisningen i hög grad är individualiserad. 
Alla elever blir sedda vid rättning av inlämningsuppgifterna och får ett individuellt omdöme. I 
en klassrumssituation är risken större att en elev försvinner i mängden då andra elever tar 
större plats. En lärare lyfter fram individualiseringens fördel: 

De har en annan chans när man jobbar på individnivå så det är en fördel. 
Det är också något som eleverna lyfter fram på utvärderingarna, att de 
tycker att det är bra och att de har lärt sig mycket och det tolkar jag som att 
det är därför att de gör allt arbete själva. De kan inte försvinna i en grupp. 

En ytterligare fördel som tagits upp av flera av deltagarna är att allting skrivs och att allting 
därför finns dokumenterat. Både eleven och läraren kan gå tillbaka i materialet och se vad 
som skrivits. Ett exempel på detta kan vara lärarens kommentarer och omdömen på 
inlämningsuppgifterna. Eftersom allting måste skrivas och allting måste läsas minskar 
utrymme för tveksamheter eller missförstånd.   

Just detta med att kurserna är väldigt textbaserade kan även vara en pedagogisk begränsning. 
De flesta lärare beskriver att avsaknaden av den muntliga diskussionen är en brist i 
undervisningen. Detta gäller inte enbart för de språkinriktade ämnena utan även inom de 
naturvetenskapliga områdena där exempelvis laborationerna kan behöva diskuteras. En av 
språklärarna beskriver problemet: 

Att det är det här med att så mycket ska skrivas. Det finns ju alltid en 
muntlig del med men det är inte samma sak att sitta och prata in någonting i 
en maskin som att du har en person framför dig. Så vi är tillbaka på det här 
att det ska skrivas och läsas, vi har en hel del som har svårt med det men 
som ändå kan klara ett E på proven och de har svårare på den här typen av 
uppgifter. 

Individualiseringen som tidigare uppfattats som en fördel kan också uppfattas som en 
pedagogisk begränsning. En begränsning med detta som en lärare tar upp är den uteblivna 
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kontakten och diskussionen med andra elever. En annan lärare menar att det blir en 
individuell ensamhet och anser att det då är viktigt att läraren är tillgänglig för eleven då 
annan möjlighet till kontakt saknas. Hen nämner att tillgängligheten kan vara viktig även på 
helgerna eftersom det är många elever som väljer att lägga sina studier då. 

Ett annat intressant perspektiv på det interaktiva lärandet är att undersöka vilka eventuella 
risker lärarna upplever med en allt för stor datorisering av utbildningen. En risk som påtalats 
av flera av webblärarna är att om allt för mycket blir digitaliserat kan den sociala kontakten gå 
förlorad. Feedbackprocessen från läraren försvinner om det enbart är en dator som rättar. En 
av språklärarna uttrycker det på ett tydligt sätt: 

Det är svårt för tekniken att täcka upp för sådant som muntlig framställning, 
skriftlig framställning och analys och diskussion. Jag skulle mycket väl 
kunna tänka mig i andra ämnen att istället för en muntlig examination så 
kanske man har ett slutprov på nätet som är automaträttade. Så då kan det 
finnas en fara. Det får inte bli så att det bara är en människa och en maskin 
för då går man miste om sådant som att diskutera och ventilera saker.   

Vissa påtalar vikten av ett möte med en lärare oavsett om detta sker över nätet eller fysiskt. 
Det är viktigt att eleven känner att läraren är en verklig person som finns där och kan stötta 
och ge personlig feedback.  

4.4 INTERAKTION OCH RELATION TILL ELEVEN   

I detta avsnitt behandlar vi frågor som rör kommunikation mellan lärare och elev och hur 
effektiv denna uppfattas av läraren. Vi har också ställt frågan om i vilka situationer 
missförstånd i denna kommunikation skulle kunna uppstå. Vidare har vi valt att undersöka hur 
relationen till eleven uppfattas och vad den största skillnaden relationsmässigt är jämfört med 
traditionell klassrumsundervisning. Slutligen har vi frågat vilken uppfattning de har gällande 
hur de tidigare skolerfarenheterna påverkar elevens förhållningssätt till sina studier. 
Temaområdet är till största delen sammankopplat med frågeställningen om under vilka 
förutsättningar lärarna upplever att det interaktiva lärandet sker. Till viss del finns en 
sammankoppling till frågeställningen om vilka möjligheter och hinder som upplevs med det 
interaktiva lärandet. 

Webblärarna berättar att all kommunikation mellan dem och eleven ska ske genom studie-
plattformens mejlfunktion och Adobe Connect. Anledningen till detta är att allt som sagts då 
är dokumenterat och möjligheten finns att gå tillbaka och titta på den korrespondens som 
skett. Telefonkontakt mellan lärare och elev bör därför inte ske. 

Alla lärarna upplever att kommunikationen över internet för det mesta fungerar effektivt. 
Effektiviteten kan dock brista ibland menar en lärare. Om det är jättemånga elever som hör av 
sig samtidigt är det svårt att hinna med att svara alla inom tidsramen (24 timmar). En fördel 
med kommunikationen beskrivs på följande sätt: 
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Ja den är ju jätteeffektiv i och med att de skriver personliga meddelanden. 
Ingen annan ser det. De vågar skriva vad som helst egentligen tror jag. Jag 
tror inte att de sitter och håller på saker bara för att det sker över nätet. Om 
man tänker masskommunikation där man har en anslagstavla så håller nog 
många inne med mycket.  

En annan lärare påpekar svårigheten i det skriftliga med att kunna nå ut och göra sig förstådd 
via mejl till alla elever. 

Jag tycker att den fungerar bra men jag kan känna ibland att vissa når man 
inte ut till. Men det kanske man inte hade gjort ändå i en klassrumssituation 
men du hade åtminstone haft en närmre kontakt. Du hade haft större chans 
att nå dem. 

Som nämnts ovan har frågan angående vilka situationer missförstånd lättare uppstår också 
ställts till de medverkande lärarna. Fler lärare säger att språket kan ligga till grund för 
missförstånd och detta särskilt i språkkurserna där modersmålet inte är i fokus. Problem kan 
uppstå eftersom kommunikationen till stor del sker skriftligen och när eleven inte har 
tillräckliga kunskaper för att kunna uttrycka sig eller förstå lärarens instruktioner. En lärare 
påpekar att det i vissa fall hade varit lättare att ha en muntlig dialog. 

Ytterligare missförstånd som lärarna berättar om är när de skriftliga instruktionerna i 
exempelvis studieguiderna missförstås eller när eleven inte läser dessa. När sedan 
inlämningsuppgifterna ska lämnas in är dessa felaktiga vilket skapar merjobb för både lärare 
och elev. Att eleven inte läser eller feltolkar motiveringen till sitt omdöme är också en grund 
för missförstånd. Det händer att elever övertolkar och följande exempel belyser detta:  

Vissa läser också in väldigt mycket i lärarkommentarerna också har jag 
förstått och tycker att något som är ganska oskyldigt som ”här måste du 
tänka om” nästan kan uppfattas som en förolämpning. Man får vara 
försiktig i sitt formulerande och det är en stor och svår konst att göra det 
rätt. Man kan ju inte lägga in smileys överallt heller, det blir ju lite fånigt. 

Smileys är ett sätt att förmedla eller förstärka ickeverbala ledtrådar och används av både 
lärare och elever. 

Gällande hur relationen till eleven som undervisas interaktivt uppfattas, har webblärarna 
samstämmigt svarat att det går att bygga en relation till dessa elever. Några lärare beskriver 
att elever ibland skickar in personliga svar i sina inlämningsuppgifter vilket utgör en grund för 
en relation. 

Eleven inkluderar på ett sätt sig själva i sina svar när det kommer lite 
reflekterande uppgifter och så framträder det lite personlighet mellan 
raderna som gör att man bygger en sorts relation även om man inte har 
träffats innan. 
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Flera lärare nämner också att relationen framförallt har chansen att byggas upp om eleven 
läser flera kurser efter varandra. Eleven och läraren har då efter en avslutad kurs haft 
möjligheten att mötas interaktivt i Adobe Connect vid examinationen vilket gör att båda då 
har ett ansikte på varandra. Några lärare tar även upp att hur nära en relation till en elev blir, 
skiftar väldigt mycket. Vissa elever skriver mycket och ofta till läraren med olika frågor och 
andra hör nästan inte av sig alls under hela kursen. Ju mer frekvent kontakten med en elev blir 
desto lättare blir det att skapa en relation och få en bild av personen. En god relation kan 
underlätta för förtroliga samtal som kanske inte enbart är ämnesorienterade.  

En lärare uttrycker att hen tycker att det är en väldigt personlig fråga, då frågan är om en 
personlig relation med eleven är önskvärd. Läraren vill att relationen till eleven ska vara på ett 
professionellt plan och vill att dialogen ska vara så ämnesorienterad som möjligt. Om en elev 
vill berätta något personligt lyssnar hen och tackar för förtroendet men fördjupar sig inte i 
diskussionen. 

Skillnaderna relationsmässigt till elever som undervisas interaktivt och de elever som 
undervisas i klassrum varierar. Några lärare tycker att relationsbyggandet går snabbare och 
lättare i den traditionella klassrumsmiljön. Kommunikationen sker direkt och reaktionen är 
omedelbar vilket ger en tydlighet till relationen. Vid den interaktiva relationen dröjer 
kommunikationen och det är svårare att tolka reaktionen. När missförstånd uppstår i en 
klassrumsmiljö har läraren möjlighet att förklara direkt tills eleven förstår.  

En annan del som fler lärare tar upp är att det skiljer sig relationsmässigt då den interaktiva 
relationen blir mer ämnesinriktad. En lärare beskriver: 

Jo man kan säga att relationen när det är webbaserat är mera inriktad på 
ämnet. Det är ämnet som är det centrala så att säga. I klassrummet så är 
det mycket kringgrejer då så och man ska vara mentor och så. Det kan vara 
rätt mycket under en lektion som inte handlar om ämnet. Den delen blir det 
inte i det webbaserade. Det är inte så mycket kringgrejer där som det är i en 
vanlig klassrumssituation. 

Vidare berättar en lärare att det är svårare att vara lättsam i den interaktiva relationen. Det är 
svårare att läsa av reaktionen och vilken inställning eleven har och en följd av detta är att 
relationen blir mer ämnesinriktad och det är inte lika lätt att komma bort från ämnet som det 
är i en klassrumssituation. En lärare svarar att hen inte tycker att det finns någon skillnad i 
relationen alls. 

De tidigare skolerfarenheternas påverkan på inställningen till studierna hos eleverna uppfattas 
av lärarna som högst påtaglig. Flera lärare menar att de negativa erfarenheterna kan påverka 
elevernas inställning på olika sätt. Ett exempel kan vara om eleven tidigare upplevt att denne 
haft svårt för engelska och tar då med sig den erfarenheten in i kursen vilket försvårar 
studierna. Lärarna påpekar här hur extra viktigt det är att stötta och peppa eleverna i dessa 
situationer. Ett par av lärarna tar upp problemet som uppstår när eleven studerat i ett annat 
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land och tar med sig dessa erfarenheter in i sina studier. Ibland kan detta resultera i en 
kulturkrock både gällande hur det praktiskt går till att studera och vilken roll en lärare har.  

En lärare tar upp att det för många äldre studenter var länge sedan de studerade och att det här 
med distansstudierna är en helt ny värld för dem. Tekniken kan kännas avskräckande då den 
inte var närvarande i samma utsträckning på den tiden när de gick i skolan. En annan lärare 
förklarar att vissa av de som tidigare trivts med klassrumsundervisning och grupparbeten är 
djupt skeptiska till interaktivt lärande. Vissa kan tycka att den ”vanliga” skolan var bra och 
smart och att den här studieformen är konstig. 

De som sedan kommer till distansstudier kan därför ha en förväntning om ett passiviserat 
lärande där läraren förväntas servera kunskapen på silverfat.  

Ja fast det har de inte mycket för. Man måste vara aktiv för att lära sig, man 
kan inte vara passiv /…/ Jag tror att de fattar ganska snabbt att jaha det 
funkar inte. 

Några av lärarna upplever att detta förekommer och några upplever detta inte alls eller att det 
sällan förekommer. 

Så väl som negativa erfarenheterna påverkar studierna påverkar även de positiva. Elever som 
har haft lätt för sig i skolan klarar i regel av distansstudierna på ett smidigt sätt. Här anger de 
motivationen som en bidragande framgångsfaktor eftersom de som har ett tydligt mål och då 
klarar de av studierna lättare.  

4.5 PRESTATION OCH ANSVARSKÄNSLA HOS ELEVEN 

Under denna rubrik kommer vi att behandla frågor som rör bedömningen av elevernas 
prestationer vid interaktiva studier. Upplever lärarna att det finns en skillnad i prestationen vid 
interaktiva studier jämfört med prestationen vid klassrumsundervisning? Vi har även 
undersökt lärarnas uppfattning om elevernas vilja och förmåga att ta ansvar för sina studier, 
hur självgående de är samt vilken tilltro till sig själva de har att utföra sina uppgifter. Detta 
temaområde hör samman med frågeställningen under vilka förutsättningar lärarna upplever att 
det interaktiva lärandet sker. 

Lärarna berättar att eleven väljer ett målbetyg vid kursstart och lärarens roll är att coacha och 
stötta eleven till målbetyget eller hjälpa eleven till ett betygsmål som är mer realistiskt för den 
enskilda eleven. Webblärarna berättar att bedömningen vid betygssättingen av eleverna sker 
med hjälp av inlämningsuppgifterna, proven och prestationen vid muntliga prövningen i 
Adobe Connect. Läraren har kunskapskraven med sig vid examinationen och eleven får 
chansen att försvara det de har lämnat in i form av inlämningsuppgifter och prov samt visa att 
de når kunskapskraven i helhet. Detta gör att en elev kan få ett slutbetyg som är högre eller 
lägre än det omdömesbetyg de tidigare fått på sina prov och inlämningsuppgifter. Som en 
lärare beskriver kan det vara att kunskapen har mognat fram hos eleven vid 
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examinationstillfället och att betyget därför kan bli högre. Det kan även vara åt andra hållet. 
En annan lärare förklarar: 

Ibland så kan du ha C, B eller A på inlämningsuppgifterna och sedan vid 
den muntliga så faller det direkt om man inte kan redogöra för vad man 
gjort. 

Vidare upplever några lärare att bedömningen vid interaktiva studier blir mera rättvis än i den 
traditionella skolan. De förklarar detta med att bedömningen sker mer renodlat utifrån elevens 
faktiska prestation då bilden av vem eleven är inte tydligt framkommer på samma sätt som i 
ett klassrum. De menar att bedömningen i klassrummet omedvetet kan ske delvis utifrån 
personligheten eller ambitionen hos eleven. Bedömningen blir därför mer objektiv gentemot 
kursmålen.  

Frågan har ställts om hur studieprestationen hos eleverna vid interaktiva studier ser ut 
generellt och om lärarna ser någon skillnad prestationsmässigt mellan denna studieform och 
den traditionella skolan. Generellt upplever lärarna studieprestationen som god hos de elever 
de undervisar interaktivt. Fler menar dock att det är svårt att dra några generella slutsatser och 
säger att precis som i den traditionella skolan skiljer sig prestationen åt på individnivå. Några 
lärare menar att en hög motivation brukar generera i ett gott resultat och vice versa. En lärare 
berättar om att det inom distansutbildningen generellt är en hög andel avhopp och att de som 
väljer att fullfölja sina studier då har en högre motivation och når sina mål. 

Några språklärare tror att i deras ämne skulle elevernas prestation vara bättre om de fick 
klassrumsundervisning. Detta på grund utav att eleverna då får tillgång till att diskutera med 
läraren och andra elever samt att läraren kan hjälpa till att jobba upp prestationen på ett bättre 
sätt i klassrummet.    

Viljan och förmågan att ta ansvar för sina studier upplevs varierande av några lärare. En lärare 
berättar följande: 

Jag upplever att många har problem med att få saker gjorda. Det är ju det 
nya sättet att studera, att de måste sätta av tid och planera själva. De kan 
inte bygga upp det på lektioner och läxor utan de måste själva planera sina 
studier och det är någonting som alla inte är vana vid när det gäller 
skolarbete och därför tar det tid för dem att komma in i det.  

Vidare beskriver hen att de som bor i mindre kommuner kan sakna andra alternativ till 
studieform vilket påverkar deras vilja som leder till ett motstånd att komma igång med 
studierna. En annan lärare beskriver att vissa elever går in i studierna med föreställningen att 
allt blir serverat för dem och att en mindre insats krävs från deras sida. I själva verket är 
upplägget vid de interaktiva studierna precis tvärtom då det krävs av eleven att själv planera 
och ta ansvar för studierna. 

Andra lärare beskriver att viljan och förmågan hos de studerande generellt är god vilket 
framgår i citatet nedan: 
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Jag tycker att det stora flertalet är bra på det. Många tar CSN, många har 
klara mål med sina studier och då är det en motivation också. Givetvis finns 
det de som inte gör något och så men nej generellt tycker jag att det 
fungerar bra faktiskt. 

Vidare beskriver lärarna att studenterna är bra på att höra av sig och tala om när förhinder för 
exempelvis start av studier uppkommit. Det kan vara om läroboken de beställt inte kommit 
ännu eller om tekniken fallerar på något sätt. Sammanfattningsvis menar lärarna att eleverna 
tar ansvar och är självgående, vilket själva studieformen inbjuder till. 

Resultatet varierar på frågan om hur upplevelsen av hur stark tilltro eleverna har till att utföra 
sina uppgifter. Några lärare upplever att eleverna generellt är osäkra. Orsakerna till detta 
varierar och en lärare menar att en av dessa är den tidigare erfarenheten av skolan: 

Många är osäkra och det beror också mycket på målgruppen att 
komvuxstuderande har en viss skolbakgrund med sig varför de inte gått rakt 
in på högskolan.   

Andra orsaker kan vara intresset till lära sig eller osäkerheten över att bli bedömd på de 
arbeten som lämnas in vilket påverkar tilltron till dem själva. Några lärare menar att tilltron 
bland eleverna varierar och framförallt är det de elever som presterar på de högre 
betygsnivåerna som har en god tilltro till sig själva. De som ligger på de lägre nivåerna och 
har mindre studievana är däremot ofta de som blir osäkra. Vissa elever har en lägre tilltro till 
sin förmåga men slutbetyget visare på en högre förmåga än vad eleven själv trott. 

Dock upplever merparten av lärarna att de flesta eleverna har en god tilltro och självinsikt. De 
vet vilken kapacitet de har och att de kommer att klara av de mål som de eftersträvar.  En del 
elever sätter ett högre målbetyg vid kursstart och övervärderar sina kunskaper en del men har 
trots detta en relativt god självbild. 

 

5 ANALYS 

I detta avsnitt redogörs kopplingar mellan resultat och teorier och tidigare forskning under 
respektive temaområde. Vi urskiljer även likheter och skillnader i svarsresultaten mellan 
intervjupersonerna. 

5.1 ANALYS AV ARBETSMILJÖ OCH ARBETSMETOD 

Sammanfattningsvis kan vi se att teorin om social närvaro (Short m.fl.,1976) kan kopplas 
arbetsmiljömässigt till webblärarnas önskan om utökade fysiska träffar. Den sociala närvaron 
är som störst vid face-to-face situationer vilket vi uppfattar som ett behov för webblärarna. 
Även om face-to-face situationen som Adobe Connect erbjuder, ger kompletterande 
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information som klädsel, kroppsspråk, ickeverbala uttryck och språklig intonation, tycks den 
inte vara fullt tillräcklig.  

Vi kan även koppla till Olofsson & Lindbergs studie från 2006 som visade att den sociala 
dimensionen hade betydelse för studenternas sociala välmående. För lärarnas del kan vi se ett 
liknande mönster. Behovet av fysiska möten med andra individer är synlig då flertalet 
uttrycker detta som en önskan om fler sådana träffar. Skillnaden är dock att lärarna uttrycker 
önskan om fler fysiska träffar då de kan utbyta tankar och idéer eftersom de tror att detta 
kommer att gynna arbetsprestationen. 

I Rolfs Edströms (2002) avhandling berättade lärarna att deras arbetsbelastning gått från att 
vara konstant till att variera efter att de gått över till den mer distansbaserade 
utbildningsformen. Detta upplevdes som något positivt av lärarna i Edströms studie. Även 
deltagarna i vår studie berättar att deras arbetsbörda går i vågor. Däremot uttrycker de inte om 
detta är positivt eller negativt för dem utan beskriver hur deras arbetssituation ser ut.  

Lärarna i vår studie har uttryckt att flexibiliteten som arbetet erbjuder är en stor bidragande 
orsak till att de valt yrket som webblärare. Flexibiliteten i deras fall innefattar inte enbart 
arbetsbelastningen utan andra aspekter som den geografiska friheten som innebär att de kan 
jobba i stort sett var som helst så länge de har internetuppkoppling. Även att själv få styra 
över sina arbetstider är en påverkande faktor. 

5.2 ANALYS AV DET INTERAKTIVA LÄRANDET 

Vi ser en koppling till Wegerifs (2007) olika paradigmer och verktygen som både lärare och 
elever har tillgång till. Enskilt fungerar till exempel verktyget automaträttade prov enligt det 
objektivistiska paradigmet som en pedagogisk maskin som kan flytta över kunskapen till 
eleven. Proven i sig stimulerar inte till ett fritt associerat och kreativt tankesätt. Vidare ser vi 
kopplingen till det konstruktivistiska paradigmet då studieplattformen fungerar som ett 
minnesverktyg där möjligheten finns att gå tillbaka och granska vad som är dokumenterat.  

Inom det sociokulturella perspektivet menar Wegerif (2007) att datorn ska ses som ett 
kollaborativt verktyg. Vi kan även se denna koppling då lärare och elev har en kontakt via 
mejl som skapar asynkroniteten som ger tid för reflektion då dialogen inte sker direkt. 
Reflektionen genererar i ett djupare lärande för eleven och tiden ger möjlighet för detta. 
Wegerif menar att det är lättare att delta i en diskussion och presentera sin åsikt via interaktiva 
kanaler (exempelvis mejl och chattfunktioner) jämfört med face-to-face diskussioner där 
risken finns att bli avbruten. Lärarna i vår undersökning påpekar att det är en fördel att stor 
del av materialet är i skriftlig form. På så sätt finns möjligheten att reflektera och gå tillbaka 
till diskussionerna som varit både för dem själva och för elevens del. 

Dialogic space som innebär att datorn erbjuder ett stöd för en djupare och global dialog via 
internetbaserade mötesplatser. Adobe Connect erbjuder den här möjligheten då läraren och 
eleven kan ha en face-to-facedialog som stimulerar till en djupare reflektion. 
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Sammanfattningsvis ser vi att verktygen sammantaget fungerar som en enhet vilket resulterar 
som ett stöd för Wegerifs (2007) fjärde paradigm. 

Rolf Edströms (2002) resultat i sin avhandling visade på att lärarna upplevde en stor 
pedagogisk fördel med den ökade elev-lärarkontakten i lärsituationen. Vårt resultat visar på 
samma likhet då lärarna i vår studie framhävt individualiseringen som gör att varje elev blir 
sedd vid rättningen och individuellt bedömd. Det uppfattades som en fördel att ingen elev kan 
försvinna i mängden vilket kan vara en risk i en klassrumssituation. 

Begränsningarna som framkom i Edströms undersökning var merarbetet som uppkom 
periodvis. Vårt resultat visar inte på samma slutsats gällande den pedagogiska begränsningen. 
Resultatet pekar istället på avsaknaden av den muntliga diskussionen och den individuella 
ensamheten. Avsaknaden av muntlig diskussion mellan lärare och elev men även mellan elev 
och elev, begränsar undervisningen vilket hämmar möjligheten till reflektion och 
vidareutveckling av dialogen. 

Slutligen finner vi ett samband mellan lärarnas svar på frågan om riskerna med en alltför stor 
datorisering av lärandet och Wegerifs (2007) första paradigm objektivism. Paradigmet innebär 
att datorn flyttar över kunskapen till individen, tar lärarens plats och ger feedback. Vårt 
resultat visar att den risk som webblärarna upplever är att om detta sker går 
feedbackprocessen mellan lärare och elev förlorad. Dessutom tror de inte att kvaliteten på 
feedbacken som datorn kan ge kan ersätta deras arbete.  

5.3 ANALYS AV INTERAKTIONEN OCH RELATIONEN TILL ELEVEN   

Den sociokulturella teorin som Wegerif (2007) beskriver den menar att datorn är en resurs för 
det kollaborativa lärandet och att den länkar samman individer via exempelvis mejl. 
Lärandeprocessen främjas då asynkroniteten ger tid för reflektion.  

Kopplingen vi finner stämmer överens med Wegerifs (2007) beskrivning av teorin. Lärarna 
anger att kommunikationen med eleven fungerar på ett effektivt sätt och att lärandet generellt 
fungerar bra. Trots detta säger vissa lärare att de är osäkra på om budskapet framgår till alla 
elever via denna kanal. Många eftersöker därför mer av den direkta muntliga 
kommunikationen då detta reducerar risken för långdragna miss-förstånd. Detta bekräftar att 
Wegerifs (2007) fjärde paradigm dialogic space är nödvändig då flera kanaler behövs för att 
främja det kreativa lärandet. 

Gunawardena & Zittles (1997) resultat i deras studie visade på att de interaktiva 
diskussionerna var mer personliga än de som utfördes i traditionell klassrumsundervisning. 
Den koppling vi ser till detta är att lärarna i vår undersökning har berättat att det är genom de 
personliga texterna som relationen skapas. De beskriver att hur nära en relation till eleverna 
blir skiftar och är beroende av vem eleven är och hur mycket eller lite de skriver till läraren.  

Brister i kommunikationen kan även kopplas till Gunawardena & Zittles (1997) studie. Den 
koppling vi kan göra är att lärare och elever använder sig av smileys för att förstärka 
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sinnesuttryck och skapa mer personlighet i sina texter. Då avsaknaden av ickeverbala 
ledtrådar är stor är det viktigt att stärka den sociala närvaron på detta sätt. 

Malcolm Knowles (1980) menar inom andragogiken att erfarenheten skattas högt och leder 
till individuella skillnader hos eleverna. Vidare under individens utveckling ökar dennes 
kunskapsbank av erfarenheter vilket sedan är en stor fördel för hur individen lär sig. De 
positiva erfarenheterna som lärarna i vår undersökning berättat om sammankopplar vi med 
detta. Om de tidigare studieerfarenheterna varit goda tenderar eleven att genomföra sina 
studier på smidigt sätt.  

Vi kan även hitta ett samband i vårt resultat som bekräftar andragogikens idé (Knowles, 1980) 
om erfarenheterna när det kommer till de negativa. De tidigare skolerfarenheterna kan 
medföra en regression till gamla skolmönster där eleven får ett passivt undervisningskrav. 
Lärarens roll som stöttande till det individuella lärandet är då mycket viktig. Lärarna i vår 
undersökning bekräftar att detta förekommer och att de då försöker styra upp och peppa 
eleven till det individuella lärsättet.  

Vidare finner vi ytterligare kopplingar till Knowles andragogik (1980) när det kommer till 
lärandeorienteringen. Webblärarna beskriver att kommunikationen med eleven är 
ämnesinriktad. Vi kan däremot inte se någon koppling till att elevernas lärande skulle vara av 
denna karaktär. 

5.4 ANALYS AV PRESTATIONEN OCH ANSVARSKÄNSLAN HOS 
ELEVEN 

McPhee & Söderströms (2012) komparativa studie mellan campus- och distansstuderande 
visade att studieprestationen mellan dessa inte skiljde sig åt. Vår studie visade på samma 
resultat gällande studieprestation och undervisningsform. Webblärarna beskrev att de inte såg 
att studieprestationen hade någon koppling till undervisningsformen utan de upplevde att 
skillnaden finns på individnivå och att motivation istället var en viktig framgångsfaktor. 

Vidare visas ett samband mellan vårt resultat och Knowles (1980) andragogik där punkten 
Beredskap att lära talar om att individen blir redo att lära när behovet av detta uppstår i 
vardagen. Koppling vi ser här är att lärarna upplever att de elever som presterar bra i regel har 
en hög motivation och har själva valt att studera. De har med andra ord upplevt ett behov av 
att lära sig. Motsatsen är då de elever som inte presterar bra eller hoppar av sina studier. Dessa 
elever har inte själva valt att studera eller är inte riktigt redo för att studera.  

Knowles (1980) poängterar vikten av att den vuxne studenten kommer till lärtillfället och får 
hjälp med att skapa en tydlig bild om hur nyttan med lärandet ska se ut. Resultatet visar att 
detta sker genom lärarens kontinuerliga coachning och stöttning till målbetyget genom 
kursen. 

I resultatet i Rolf Edströms (2002) avhandling har lärarna framfört vikten av mognad hos 
eleven och utbildningsformen som avgörande för vilja och förmåga som leder till 
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ansvarstagandet av studierna. Vårt resultat pekar i samma riktning då lärarna vi intervjuat 
säger att eleverna generellt tar ansvar och är självgående då studierna i sig inbjuder till detta. 
Mognadsprocessen hos individen är högst närvarande för eleverna för hur deras vilja och 
förmåga manifesterar sig vilket tyder på en hög elevautonomi.    

Pinders utveckling av teorin om self-efficacy (Pinder, 1998) är användbar när vi ställt frågan 
om vilken tilltro lärarna upplever att eleverna har till att utföra sina studier. Vårt resultat visar 
att eleverna generellt har en god self-efficacy/tilltro till sig själva, enligt lärarnas upplevelser. 
Lärarna menade dock att detta skiftade från elev till elev. Vissa elever hade tendensen att 
överskatta och andra att underskatta sin self-efficacy. En ledtråd som lärarna använder sig av 
för att uppfatta detta är när eleverna själva ska välja sitt målbetyg och att de där kan se om de 
generellt överskattar eller underskattar sin förmåga. 

De tidigare erfarenheternas roll för lärande inom andragogiken (Knowles, 1980) ökar 
individens kunskapsbank av erfarenheter som sedan blir till en tillgång i inlärningsprocessen. 
Vårt resultat visar att individens tidigare erfarenheter påverkar och de erfarenheter som 
kommit i fokus är de erfarenheter som är av sämre art. De kan skapa en osäkerhet hos 
studenten som då erhåller en lägre self-efficacy till att utföra uppgifterna (Pinder, 1998). 

 

6 DISKUSSION 

Detta avsnitt avslutar rapporten genom diskussion gällande metoden samt en avslutande 
diskussion gällande resultat och analysen. Vidare presenteras förslag på framtida forskning.  

6.1 METODDISKUSSION 

Syftet med studien var att ta reda på webblärarnas upplevelser av det interaktiva lärandet ur 
olika synvinklar. Vi anser att intervjun som metod med semistrukturerad frågemall har varit 
ett bra sätt att få fram deras syn och upplevelser av ämnet. Genom denna metod kunde samma 
frågor ställas till samtliga deltagare men utrymme gavs även för följdfrågor vilket gjorde att 
samtalet kunde utvecklas. Erfarenheten vi fick var att samtalen fick en avslappnad karaktär 
och att vi fick utförliga svar på våra frågor.  

Intervjuerna valde vi att göra via Adobe Connect delvis på grund av det geografiska avståndet 
men framför allt på grund av att vi tyckte att det var ett intressant sätt att utföra intervjuerna 
på och få ta del av det interaktiva kommunikationssättet. Ett orosmoment innan intervjuerna 
var att det kanske skulle bli en stelare situation att ha ett samtal över internet på detta sätt men 
istället upplevde vi att webblärarna vistades i sin ”hemmiljö” och kände sig trygga med detta. 
De arbetar trots allt i Adobe Connect dagligen och det faktum att lärarna var avslappnade i 
den här miljön hjälpte även oss att bli det. Begränsningen med Adobe Connect var dock att 
tekniken fallerade emellanåt. Ljudet var stundtals relativt dåligt vilket försvårade arbetet med 
utskrifterna. Det som underlättade i dessa situationer var dock att vi hade två inspelningar att 
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tillgå då webblärarna skickat oss en länk till inspelningen av samtalet samt att vi hade vår 
backupinspelning i Windows. Vi kunde därmed jämföra och uttyda svaret när dessa problem 
uppstod.   

Utformningen av frågorna tematiserades vilket underlättade vid intervjutillfället på sätt att vi 
lätt kunde hålla ordning på att alla frågeställningarna blev besvarade. Ibland kunde vissa 
frågor bli överflödiga då intervjupersonen kanske redan svarat på frågan tidigare under 
intervjun. Detta kan bero på att vissa frågor var av snarlik karaktär och detta var ett medvetet 
val vi gjorde för att säkerställa att alla temaområden täcktes upp. Under samtalets gång 
hjälptes vi åt att pricka av vilka frågor som ställts eller vilka frågor som vi redan fått 
besvarade och därför inte behövde ställas igen. Detta fungerade mycket bra tycker vi och vi 
upplevde inte att samtalen blev tjatiga på något sätt.  

Faktum är att vi i efterhand inte behövt komplettera med ytterligare svar från någon av de 
intervjuade lärarna utan den information vi erhållit var uttömmande och fullt tillräcklig. 
Nackdelen som uppstod med detta var att vid bearbetningen av materialet kunde det ibland bli 
lite rörigt när svaret på en fråga kom upp under en annan fråga. Vi försökte dock lösa detta 
med att markera i materialet med överstrykningspennor i färgkoder för att vi lättare kunde 
utläsa var svaret hörde hemma.  

En felberäkning gjordes gällande tiden. Vi utförde provintervjuer på varandra innan 
intervjutillfället och uppskattade att 15-30 minuter skulle räcka. Detta visade sig helt felaktigt 
då intervjuerna genomfördes och vi hade istället intervjutider på mellan 30-60 minuter varav 
de flesta utfördes under minst 45 minuter. Vi upplevde dock inte att det blev något större 
problem för deltagarna eller för oss själva då vi hade god tidsmarginal mellan intervjuerna. 

Generellt upplever vi att vi har fått ärliga svar från våra deltagare. Alla deltagare informerades 
innan intervjuerna om de etiska riktlinjerna, både i intresseanmälan och vid intervjutillfället. 
Dessa riktlinjer har vi strikt hållit oss till och när önskemål om att utelämna vissa detaljer 
uppkommit har vi givetvis respekterat detta. Det har dock hjälpt oss till att skapa en större 
förståelse för detta område. 

Vi informerade också alla deltagare om att en av författarna till den här uppsatsen arbetar vid 
företaget som studien utförts på. Till viss del tror vi att detta kan ha hjälpt till för att få de 
öppenhjärtliga svaren vi fått då känslan kan ha infunnit sig att det är en kollega som de ställer 
upp för, då det är samma företag. En negativ påverkansfaktor kan vara att svaren ibland har 
utformats så att kollegan förväntas förstå precis vad det handlar om. Företagstermer har ibland 
använts som kan vara svåra att förstå för utomstående. Detta har resulterat i att medförfattaren 
som inte arbetar på företaget ibland har haft svårt att tolka materialet vid utskriftstillfället. Vi 
tror dock att påverkansfaktorn från kollegan mer varit av positiv art än negativ på grund av de 
ärliga och öppna svaren som vi fått. Det ska tilläggas att frågorna inte i någon större 
utsträckning varit av känslig karaktär. Kanske hade påverkansfaktorn då varit mer negativ. 

Sammanfattningsvis upplever vi att vårt val av metod varit det bästa alternativet för oss. Vi 
tror inte att vi skulle ha fått så nyanserade och utförliga svar om vi exempelvis utfört en 
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enkätundersökning istället. Det hade varit önskvärt att haft mer tid till förfogande för att ha 
möjlighet att utveckla arbetet ännu ett steg.  

6.2 SUMMERING OCH SLUTDISKUSSION 

För att besvara våra frågeställningar i vår studie har vi valt att tematisera våra intervjufrågor 
och redovisat vårt resultat utifrån dessa teman. De frågeställningar vi haft i vår studie har varit 
vad det är som utmärker arbetet som webblärare, vad begreppet interaktivt lärande innebär, 
vilka möjligheter och hinder det finns, samt under vilka förutsättningar det interaktiva 
lärandet sker.  

Ett utmärkande drag för arbetet som webblärare är den flexibilitet som yrket erbjuder. De 
lärare vi intervjuat menar att det just är flexibiliteten som är en av de största fördelarna och 
anledningen till att de valt att arbeta som webblärare. Det är framför allt friheten att själv 
kunna bestämma och förlägga sina arbetstider som är den avgörande faktorn. Inledningsvis 
insåg vi att flexibiliteten skulle vara en stor anledning till yrkesvalet. Detta fick vi bekräftat 
men att den skulle vara en stor avgörande faktor förvånade oss en aning. Vi hade 
föreställningen innan vi startade arbetet att den ekonomiska aspekten i stället skulle väga 
tyngre och att webbläraryrket var mer av en bisyssla. Det visade sig att flertalet webblärare 
arbetar med detta betydligt mer och har detta som sin största inkomstkälla.  

Vi trodde att en av anledningarna till att arbetet skulle ses som en bisyssla var att arbetsmiljön 
skulle kunna upplevas som ensam och att tjänstgöringsgraden därför skulle vara lägre. Några 
lärare har visserligen uttryckt att det ibland kan upplevas som ensamt men att det uppvägs 
med att ha en bisyssla där det ingår interaktion med andra människor. Det överraskade oss att 
inte fler upplevde arbetet som ensamt utan att så pass många tyckte att det sociala fungerade  
bra. Det upplevdes som näst intill fullt tillräckligt med mejlkonversationer och möten i Adobe 
Connect. Det fysiska mötet tyckte dock de allra flesta att de saknade och ville ha fler av. De 
önskade att arbetsgivaren/uppdragsgivaren skulle ta initiativ till dessa oftare och detta 
bekräftar teorin om social närvaro. Detta tror vi kan bero på att även om Adobe Connect ger 
de ickeverbala och kontextuella ledtrådarna ger det fysiska mötet den högsta graden av social 
närvaro vilket inte fullt ut kan ersättas. Vi tror att fler träffar av den här sorten kan stärka 
gemenskapen hos webblärarna vilket genererar i ett ännu bättre samarbete som kan främja 
arbetsmiljön.   

Yrket som webblärare skiljer sig på några punkter från den traditionella lärarrollen. 
Undervisningen sker på ett annorlunda sätt och den fysiska interaktionen som klassrums-
undervisning erbjuder uteblir. Vi fann det intressant att ingen av webblärarna hade någon 
utbildning eller gått någon kurs som skulle kunna förbereda dem för yrket. Detta hade sina 
naturliga förklaringar många gånger då de flesta hade gått lärarutbildningen på 90-talet eller 
tidigare. På den tiden var interaktiva studier knappt påtänkta eller i sin linda. Företaget har 
som vi förstod det inte någon introducerande utbildning till att arbeta som webblärare. Det 
skulle kanske vara bra att erbjuda en möjlighet till detta för oerfarna lärare som en grund att 
stå på.   
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Med begreppet interaktiv lärande menas att en individ lär sig med hjälp av olika slags 
medierande verktyg så som dator, internet studieplattformar och webbkonferensverkyg. I vår 
studie har lärarna berättat om att deras elever använder sig av en studieguide som guidar dem 
genom kursen till slutmålet. Läraren fungerar som ett bollplank genom kursen och peppar och 
stöttar eleven fram till målet.  

En av de fördelar som vi finner intressant med det interaktiva lärandet som lyfts fram i vårt 
resultat är individualiseringen, att eleverna inte har möjligheten att försvinna i mängden och 
att alla blir sedda. Detta ser vi också som en stor fördel eftersom detta resulterar i en rättvisare 
bedömning många gånger. Vi finner det intressant att vissa lärare tar upp aspekten av att när 
helheten av en person finns att tillgå finns det en risk att personligheten delvis tas med i 
bedömningen. Detta undviks till stor del vid denna undervisningsform eftersom kontakten 
med eleven i stor del är ämnesbaserad. Samtidigt som individualiseringen upplevs som en 
fördel visar resultatet att den även kan vara en nackdel. Den sociala interaktionen med andra 
elever får stå åt sidan eftersom studierna genomförs på egen hand. Vi anser att detta skulle 
kunna hämma det kreativa tänkandet hos eleven då chansen till diskussion med 
medstuderande uteblir. Möjligheten för att utveckla detta anser vi skulle kunna vara att 
eleverna deltar vid obligatoriska webbaserade seminarier eller att lärarna och kurslitteraturen 
uppmuntrar till att använda diskussionsforum via internet.  

En aspekt som både kan ses som en fördel och en nackdel är att de interaktiva kurserna till 
stor del är textbaserade. Fördelen ligger i att allt material finns bevarat och att både lärare och 
elev kan gå tillbaka och se vad som tidigare skrivits. Anledningen till detta anser vi är att 
risken för missförstånd reduceras då den muntliga konversationen kan efterkonstrueras. Detta 
skapar en trygghet för både lärare och elev. Samtidigt är avsaknaden av den muntliga 
diskussionen en brist då ett samtal kan stimulera till djupare förståelse för lärandet i sig men 
även skapa en bättre social relation med läraren. Önskningen från lärarna om att utöka den 
muntliga delen i undervisningen är något vi har förståelse för. Alla människor fungerar olika i 
hur väl de kommunicerar i skrift eller tal och risken är att de som inte är duktiga att uttrycka 
sig i skrift får mer att bevisa muntligen vid den muntliga examinationen i slutet av kursen. Det 
kanske vore en bra idé att ha fler muntliga examinerande moment under kursens gång för att 
skapa en jämn fördelning. Ett komplement som vi ser skulle kunna vara att utveckla en 
chattfunktion där lärare i respektive ämnes tillgänglighet visas och eleverna har möjlighet att 
ställa frågor direkt.   

En fråga som vi ställde oss innan studien var hur och om det var möjligt att skapa en relation 
till elever som undervisas interaktivt. Svaret från de flesta lärare var att det absolut går att 
skapa en relation men att hur nära relationen sedan blir mycket beror på hur mycket kontakt 
eleven själv söker. Vi upptäckte också att begreppet relation uppfattades olika av lärarna. 
Vissa beskrev relationen ur en professionell synvinkel medan andra beskrev en personlig 
relation. Vi har i efterhand reflekterat över detta och funderat över om vi skulle ha specificerat 
vad vi menar med begreppet relation. Samtidigt har det skapat en intressant bredd på de svar 
som inkommit och vi kom därför fram till att resultatet ändå blev relevant och att en ändring 
därför inte är nödvändig. 
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Ytterligare ett intressant resultat vår studie visat på är att elevprestationerna generellt inte 
tycks skilja sig åt vid interaktiva studier och klassrumsundervisning, vilket även McPhee & 
Söderströms (2012) komparativa studie också kom fram till. Det tycks dock vara att 
avgörande faktorer för framgång i studierna grundar sig i andragogikens idéer (Knowles, 
1980) om motivationen och mognadsgraden hos eleven. De interaktiva studierna fordrar en 
hög grad av självständighet vilket kräver både motivation och mognad hos eleven för att 
kunna ta ansvar för studierna.  

Detta får oss att fundera över vad som händer med gruppen elever som inte har en hög grad av 
självständighet och motivation. Risken vi upplever är att dessa individer lätt glöms bort då 
möjligheten att stötta och peppa dem är mindre vid distansstudier än vad fallet skulle vara i en 
klassrumssituation. Som vi tidigare nämnt lär sig inte individer på samma sätt och behovet av 
stöttning varierar. Vi tror att det är lättare för en lärare att uppfatta en elevs behov av stöd i en 
klassrumssituation då de visuella och verbala ledtrådarna är närvarande på ett tydligare sätt. 
Distansstuderande elever som har svårt att uttrycka sin önskan om stöttning via de interaktiva 
verktygen riskerar i högre grad att avbryta sina studier. Vi anser det viktigt att hitta verktyg 
till att fånga upp dessa elever genom exempelvis utökade face-to-face situationer. 

Vårt resultat gällande riskerna med en alltför stor datorisering med utbildningen visar på att 
webblärarna upplever att den största risken är utebliven social kontakt. Feedbackprocessen 
skulle gå förlorad om det bara är en dator som rättar elevernas arbete. Denna oro ser vi som 
befogad med tanke på webblärarnas önskan om utökad social närvaro för att lättare kunna lära 
sig av varandra. Även detta fall leder oss in på bristen med att diskussionen uteblir och att det 
kreativa tänkandet hämmas.  

Vi kan även se en risk med att den ekonomiska aspekten blir allt för viktig och att 
utbildningskvaliteten därmed försämras om lärarstödet dras in allt mer. Vi ser därför i ett 
vidare perspektiv att det är viktigt för utbildningsföretagen och kommunerna som köper dess 
tjänster, att säkerställa att möjligheten till ett brett inlärningssätt inte tas bort. Risken är att 
vissa individer utesluts och att utbildningen endast tillgodoser en viss typ av människor som 
kan arbeta mycket självständigt. 

6.3 FRAMTIDA FORSKNING 

Många studier om det interaktiva lärandet har sitt fokus på de studerandes upplevelser eller 
prestationer. Vi skulle gärna se att mer studier och forskning riktade in sig på lärarnas 
perspektiv ur olika vinklar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att göra en komparativ 
studie av lärarnas upplevelser av det interaktiva lärandet på olika utbildningsföretag. Detta 
skulle vara en förlängning av vårt eget arbete och skapa ett bredare underlag för att bekräfta 
eller dementera tidigare forskning och teorier. 

En annan studie skulle kunna göras angående olika ämnens lämplighet för interaktiva studier. 
Kan vissa ämnen kräva en högre social närvaro än andra eller krävs det mer praktiskt utförda 
moment för att lärandet ska bli ultimat. 
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Ett annat tänkbart perspektiv är att undersöka hur det interaktiva lärandet i form av utbildning 
på företag tar sig uttryck. Undersökningen skulle kunna fokuseras på hur väl implementerat 
det interaktiva lärandet är och lyfta fram vilka möjligheter det finns till utveckling av detta.   
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      Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

• Hur gammal är du? 
 

• Vilken typ av anställning har du? 
 

• Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

• Hur länge som webblärare? 
 

• Ingår traditionell klassrumsundervisning i ditt arbete? 
 

• Berätta om din lärarutbildning.  
 

• Har någon del av din utbildning förberett för interaktiv undervisning? (Följdfråga speciell 
webblärarutbildning?) 
 

Arbetsmiljö och arbetssätt  

• Varför har du valt att arbeta som webblärare?  

• Vilka möjligheter ger yrket som webblärare? 

• Vilka begränsningar finns det med yrket som webblärare? 
 

• På vilket sätt fungerar interaktionen med arbetsgivare? 
 

• På vilket sätt fungerar interaktionen med kollegor?  
 

• Hur upplever du stöttning från dina kollegor?  
 

• Hur upplever du stöttning från din arbetsgivare?  
 

Interaktivt/medierat lärande 

• Berätta hur det fungerar att undervisa via internet?  

• Vilka verktyg har studenterna till sitt förfogande vid det interaktiva lärandet?  

• Vilka verktyg har du som lärare till ditt förfogande vid undervisning? 
 

• Hur skulle en eventuell förbättring inom dessa områden se ut enligt dig? 
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• Vilka pedagogiska fördelar upplever du med denna undervisningsform för ditt/dina ämnen? 

• Vilka pedagogiska begränsningar upplever du med denna undervisningsform för ditt/dina 
ämnen? 

• Vilka risker upplever du skulle uppkomma med en alltför stor datorisering?  

 

Interaktion/relation 

• På vilket sätt kommunicerar du med dina elever?  

• Hur effektiv är kommunikationen med studenten över internet?   

• I vilka situationer kan det lättare uppstå missförstånd? 

• Hur upplever du relationen till studenten du undervisar interaktivt?  

• Berätta om den största skillnaden du upplever med relationen till studenten vid den interaktiva 
undervisningen jämfört med face-to-face undervisning?  

• På vilket sätt upplever du att tidigare (skol)erfarenheter påverkar studentens inställning till 
studierna? (Passivt lärande) Knowles.  

 

Studerande, distansutbildning och prestation 

• Hur bedöms studentens prestation vid betygssättning? 

• På vilket sätt upplever du de studerandes studieprestationer vid interaktiva studier?  

• Vilken skillnad upplever du med det interaktiva lärandet mot face-to-face lärande 
prestationsmässigt? (elevprestation) 

• Hur uppfattar du dina studerandes vilja eller förmåga generellt att ta ansvar för sina studier? 

• Hur självgående är eleven?  

• Vilken tilltro till sig själv, upplever du att de studerande har till att utföra sina uppgifter 
generellt? (self-efficacy) Är det många som är osäkra på sig själva? 

 

Avslutning 

• Är det något mer som du vill tillägga innan vi avslutar? 

Är det ok att vi kontaktar dig igen om vi skulle behöva följa upp med någon fråga? 

TACK! 
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      Bilaga 2 

Hej. 

Vi heter Sandra Michols och Ulrica Blixt och vi läser till Personalvetare vid Uppsala 
universitet. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet 
pedagogik i form av en uppsats på 15 högskolepoäng. 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på 
studien är:” Interaktivt lärande sett ur en webblärares perspektiv.” 

Vi vore oerhört tacksamma om du vill delta i en intervjuundersökning angående detta. 

Intervjun tar ca 15-30 minuter att genomföra och kommer att ske via Adobe connect. 
Intervjuerna kommer att utföras mellan den 22-29 november. 

Svara Ja eller Nej på detta mejl senast den 19 november så vet vi om du är intresserad av att 
delta. Vi hoppas att ditt svar är Ja och vi kommer då att kontakta dig för bokning av tid för 
intervju.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda 
deltagares svar kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan 
förklaring avbryta ditt deltagande. Givetvis får du ta del av det färdiga resultatet om du 
önskar.  

Tack på förhand! 
 


