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Sammanfattning 
Dialogen är något som genomsyrar undervisningen på folkhögskolan. Att som lärare ge 
eleverna i klassrummet möjlighet att diskutera med klasskamrater om vad de har läst eller hört 
ökar deras förståelse och kunskaper. När man för några år sedan gav sig in på området 
distansutbildning ville man på folkhögskolan även där föra med sig dialogen från 
klassrummet.  
 
Eftersom jag själv har arbetat vid denna folkhögskola fann jag det intressant att titta närmare 
på hur dialogen mellan elever fungerar på distans. Syftet med denna uppsats är att få en ökad 
förståelse för dialogen mellan elever samt att ge konkreta förslag på hur läraren kan stimulera 
till dialog mellan elever på distans. 
 
I uppsatsen har fem lärare och fem elever intervjuats. Samtliga lärarrespondenter arbetar vid 
samma folkhögskola och var och en av eleverna läser för en av lärarna. Jag har använt mig av 
den kvalitativa intervjumetoden för att kunna anpassa mig efter respondenterna och få så 
uttömmande svar som möjligt. 
 
Slutsatsen blev att dialogen mellan elever har betydelse för inlärningen. Man kan som lärare i 
distansutbildningen påverka dialogen mellan elever genom att ge dem diskussionsuppgifter 
eller uppgifter som de måste lösa gruppvis. Grupperna bör dock ej vara för stora. Det är 
viktigt att lärarna förbereder dessa uppgifter noga så att de känns relevanta för eleverna. Det 
är även bra om diskussionerna ingår som ett obligatoriskt moment som eleverna görs 
medvetna om vid kursstart.  
 
För att uppnå en spontan dialog mellan elever på distans bör man ge dem utrymme för fysiska 
träffar. Huruvida dessa träffar skall vara obligatoriska är svårt att säga då man då riskerar att 
utesluta några elever. 
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Abstract  
The dialogue is the core of teaching at the folk high school. The teachers want to give their 
students the opportunity to discuss what they acquired, to increase the students’ understanding 
and knowledge. When the folk high school, a few years ago, began exploring the field of 
distance education, they wanted the dialogue to be a part of their distance education as well.   
 
The purpose of this essay is to give the reader a greater knowledge of the importance of the 
dialogue between students and to give tangible proposals for how teachers can give stimulus 
to the students’ dialogues in distance education. 
 
The conclusion is that the dialogue between students has importance for the students’ 
learning. As a teacher in distance education you can give stimulus to the students’ dialogue by 
giving the students discussion exercises or creating group-exercises. The groups should 
however not consist of too many students.  It is important that the teacher prepare these 
exercises well so that the students find them relevant. It is also preferable that the discussion 
exercises are compulsory and that the students are aware of this from the start of the course.   
 
To achieve a spontaneous dialogue between students in distance education you should give 
the students the opportunity of physical meetings. Whether these meetings should be 
compulsory or not is hard to say, as you risk excluding a few students if they are. 
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1 Inledning 
Här beskrivs vilka frågor som jag vill besvara och belysa i min uppsats.  

1.1 Bakgrund 
Jag har tidigare arbetat på en folkhögskola i Värmland och då bland annat med 
distansutbildning. När jag kom in i bilden var distansutbildning något som var ganska nytt på 
skolan. Man hade under något år tidigare drivit ett projekt för att utforma och utforska hur 
distansutbildningen skulle bedrivas just på denna skola. Informationen som gavs till mig som 
skulle undervisa en kurs i datakunskap var ganska knapphändig. Man tryckte dock på vikten 
av att eleverna hade en dialog, ”för det är så vi jobbar på folkhögskolan”. Efter att ha kommit 
in i rollen som lärare i distansutbildningen så uppkom en del frågor. En del av dessa frågor 
diskuterades mellan lärare på skolan. En fråga som diskuterades var hur man som lärare skulle 
beräkna tiden som man la ner på varje elev som studerade på distans, detta i jämförelse med 
en elev i närundervisningen. En annan fråga var om distansutbildning är en form som lämpar 
sig för alla eller ska man exempelvis avråda vissa människor att läsa på distans. Men den 
fråga som jag fann intressantast och ville undersöka närmare var det här som de hade sagt om 
dialogen. 
 
Idag finns det 148 folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolan är en studieform för vuxna. Den 
har en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. Folkhögskolorna ger normalt 
företräde för sökande som har kort tidigare skolutbildning. Kursdeltagarna har stora 
möjligheter att påverka studiernas inriktning och innehåll efter förkunskaper, intressen och 
behov. Det som utmärker folkhögskolans undervisning är att man ofta arbetar med 
temastudier och projektarbeten. Här är kursdeltagarnas erfarenhet av arbets- och samhällsliv 
en stor tillgång för arbetet. Folkhögskolorna har kurser på olika nivåer och med olika 
inriktningar. De långa kurserna varar från en termin upp till ett eller flera år. All undervisning 
är avgiftsfri och statligt studiestöd kan sökas. Allmän kurs, som kan ge behörighet till 
högskolestudier, är en viktig del av verksamheten och finns på samtliga folkhögskolor. 
Folkhögskolorna har varje termin ca 15 000 deltagare på allmän kurs. Folkhögskolorna 
erbjuder också många särskilda kurser, t ex i musik, mediekunskap, konsthantverk, teater, 
språk, friskvård, turism, där en större del av studietiden ägnas åt det ämnesområde man valt. 
En del av dessa kurser är yrkesinriktade. Som exempel kan nämnas utbildning till 
fritidsledare, dramapedagog, journalist, kantor och behandlingsassistent. Antalet deltagare på 
de särskilda kurserna uppgår varje termin till cirka 12 000. Dessutom har folkhögskolorna 
cirka 75 000 deltagare per termin i korta kurser av olika slag. (Folkbildningsrådets fakta om 
folkbildning, 2005) 
 
Det som främst utmärker folkhögskolor är att man där lägger stor vikt vid samtalet i 
klassrummet. Med hjälp av dialog och förmågan att lyssna vill man bygga upp elevernas 
kunskaper. Denna dialog har alltid varit i centrum för undervisningen i klassrummet på 
folkhögskolan. Genom att eleverna aktivt deltagit i dialogen har de ökat sin förståelse och 
utvecklat sina kunskaper. (Ehlin & Lindström, 1985) 
 
När folkhögskolan för några år sedan gav sig in på distansutbildning försökte man bibehålla 
denna pedagogiska grundsyn, med utnyttjandet av dialogen. För många lärare känns det 
kanske naturligt att i det fysiska klassrummet genomföra en dialog, men när det kommer till 
att genomföra detta på distans kan en lärare ställas inför problem.  
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Själv har jag i lärarrollen ställts inför problem. Jag har funderat mycket på hur man kan göra 
för att få igång en dialog mellan elever. Min erfarenhet är att dialogen ofta känns trög och 
konstgjord. Under min tid som lärare på folkhögskolan diskuterades denna fråga flitigt bland 
lärarna som arbetar med distansutbildning. 
 

1.2 Undersökningsfrågor 
• Hur får man eleverna inom distansutbildningen att, via dator och internet, föra en dialog 

med varandra? 
o Hur kan man som lärare bidra till att eleverna för en dialog med varandra? 
o Hur kan eleverna själva bidra till att de för en dialog med varandra?  
o Vad tycker eleverna att läraren skall göra för att stärka dialogen mellan eleverna? 

 

1.3 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att undersöka och nå en djupare förståelse för vikten av en 
dialog mellan elever i distansutbildningen, samt vad som kan göras för att stimulera dialogen 
mellan elever. Förhoppningen med denna uppsats är att lärare inom distansutbildning samt 
pedagoger i största allmänhet skall få en större förståelse för vikten av en dialog mellan 
elever, samt att lärare inom distansutbildning skall få konkreta tips till hur de kan stimulera 
till en dialog mellan elever i sin egen distansundervisning. Förhoppningen är även att 
utvecklare av plattformar för distansutbildning med hjälp av information från denna uppsats, i 
framtiden, kan underlätta elevers dialog på distans. 

 

1.4 Avgränsning 
Då dialog är ett vidsträckt begrepp och kan innefatta mycket, avgränsas i uppsatsen 
användandet av ordet i meningen av ett samtal som förs mellan två eller flera parter där syftet 
är att utbyta tankar och åsikter, (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Tonvikten av 
dialogbegreppet ligger främst vid elevernas kommunikation via dator och är då skriftbaserad. 
När det gäller dialogens innehåll avgränsas det till vad som diskuteras mellan elever i 
inlärningssyfte. 
 
Då elevernas arbetsplatser är deras hemmiljö, och eleverna är spridda runt om i landet, har det 
inte varit möjligt att undersöka elevernas arbetsplatser närmare.  
 

1.5 Disposition 
Här nedan följer en disposition över uppsatsens olika delar. Inledningsvis presenteras vilka 
metoder och angreppssätt som använts i uppsatsen.  
 
Därefter följer en teorigenomgång som beskriver den forskning som är bedriven inom de 
områden som uppsatsen behandlar. I teoridelen definieras även centrala begrepp för 
uppsatsen.  
 
Uppsatsen fortsätter med en empiridel, där en kort presentation av folkhögskolan som 
intervjuerna är genomförda på inleder. Förutsättningar som råder för distansutbildningen på 
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skolan gås därefter igenom. Härnäst presenteras ett sammandrag av respondenternas svar vid 
intervjuerna. Efter såväl lärarintervjuer som elevintervjuer görs en sammanfattning.  
 
I analysdelen görs en jämförelse mellan de svar som framkom under intervjuerna och de 
teorier som beskrivs i teoriavsnittet. Den syn respondenterna har på dialogen analyseras och 
jämförs med det som står att läsa i litteraturen. 
 
Avslutningsvis drar jag slutsatser utifrån vad som framkommer i analysdelen.   
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2 Metod 
Här nedan följer en genomgång av de metoder som är relevanta för uppsatsen.  
 

2.1 Metodval 
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att få fram information om människors kunskaper, 
om hur vi tycker och tänker och varför vi beter oss på ett eller annat sätt. De vanligaste 
metoderna för att få fram denna information är att genomföra en enkätundersökning, intervjua 
eller göra observationer. Det är enligt Bell (2000) utifrån den aktuella forskningsfrågan valet 
av metod bör utgå. Den bestämmer vilka data som behövs och i och med det vilket 
tillvägagångssätt som är lämpligast att använda sig av.  
 
Jag har för min uppsats valt den kvalitativa intervjumetoden. Den passar i detta sammanhang 
bra då den ger respondenterna möjlighet till att fritt uttrycka sina tankar och åsikter. Jag har 
även möjlighet att ställa följdfrågor och be respondenten förklara utförligare om det är något 
som jag anser vara oklart. 
 

2.2 Insamling av sekundärdata 
Enligt Bengtsson (1995) är sekundärdata all information någon redan producerat för andra 
ändamål. Insamlandet av sekundärdata gjordes främst på bibliotek genom studier av 
facklitteratur och faktatidskrifter.  
 
Studier av litteratur är nödvändiga för att kunna få en ökad kunskap i ämnet och på detta sätt 
även kunna se vad tidigare forskning lett till. Patel & Davidson (1994) skriver att kunskap 
från litteratur och tidigare forskning hjälper till att hitta vad som är väsentligt i 
problemområdet och bidrar till att få fram en successiv avgränsning.  

 

2.3 Insamling primärdata 
Enligt Patel & Davidsson (1994) är primärdata alla data som är förstahandsrapporteringar. 
Primärdata i denna uppsats har samlats in i form av personliga intervjuer. Personliga 
intervjuer är enligt Bengtsson (1995) en intervju då intervjuaren träffar respondenten 
personligen. För att skapa en diskussion med respondenterna föll valet på personliga 
intervjuer då man genom dem kan skapa en diskussion med respondenten kring dennes 
erfarenheter och få nyanserade svar. Vid intervjuer ges också möjlighet att reda ut eventuella 
missförstånd kring frågorna. Intervjuer är, enligt Bengtsson (1995), i detta sammanhang, 
bättre än en enkätundersökning som kan ge ofullständiga svar och skapa bortfall, vilket ger 
sämre tillförlitlighet. 

 

2.4 Den kvalitativa intervjumetoden 
Eftersom lärares och elevers erfarenheter av dialogen mellan elever i distansutbildningen skall 
undersökas är det lämpligt att använda den kvalitativa intervjumetoden. Enligt Johansson & 
Svedner (2004) är ”den kvalitativa intervjun tillsammans med kvalitativa observationer [är] 
den primära metoden att få fram den information man vanligen söker vid ett examensarbete 



 9 

inom lärarutbildningen. Den ger den information som gör det möjligt att förstå elevernas 
attityder, förkunskaper, värderingar och intressen, respektive lärarens syn på undervisning, 
förhållningssätt, målsättningar och planering. Kort sagt, intervjun ger, rätt använd, kunskap 
som är direkt användbar i läraryrket.”  
 
I den kvalitativa intervjumetoden är endast frågeområdena förbestämda medan frågorna kan 
variera lite från intervju till intervju. Detta är för att intervjuaren skall kunna justera frågorna i 
någon mån beroende på hur respondenten svarar och vilka aspekter som denne tar upp. Syftet 
med metoden är att få respondenten att ge så uttömmande svar som möjligt. Frågorna måste 
då anpassas efter respondenten så att denna kan ta upp allt den har på hjärtat. Allt som 
respondenten svarar samt hur denne svarar, tonfall, pausering och avbrutna meningar, kan 
vara viktiga för att förstå vad som sägs. Det är därför brukligt att spela in intervjuerna på band 
för att sedan kunna skriva ner dem ordagrant. (Johansson & Svedner 2004) 
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3 Teori 
I denna del definieras centrala begrepp för uppsatsen. Här följer också en översikt av den 
forskning som är bedriven på området distansutbildning samt vilken betydelsen dialogen har 
för eleverna vid inlärning. 

3.1 Definitioner 
Här nedan följer definitioner av begrepp som är centrala för uppsatsen. 

3.1.1 Dialog 
Begreppet dialog definieras i allmän betydelse som ”ett samtal mellan två eller flera parter”. 
Inom pedagogiken avses med begreppet, i en snävare mening, ”fostran och 
kunskapsinhämtning genom fortlöpande dialog mellan jämbördiga parter”. Vidare hänvisas 
till den undervisningsmetod som främst utvecklades av Sokrates på 400-talet f.Kr. och 
därefter hans lärjunge Platon på 300-talet f.Kr. Den så kallade ’majeutikens’ förutsättning var 
att ”sanningen fanns inom varje enskild människa” och syftet var att, med hjälp av denna 
förlossningsteknik, få fram den latenta sanningen, eller kunskapen, i ljuset.  (Pedagogisk 
uppslagsbok 1996) 
 
Enligt Dysthe (1996) måste individen själv konstruera sin kunskap, den kan ej övertas och 
kopieras av någon annan, och att den där till skapas i ett socialt samspel (interaktion), i 
dialogen, mellan individer.   
 

3.1.2 Distansutbildning 
Distansutbildning kännetecknas främst av undervisningssituationer där lärare och elever är 
skilda åt i tid och/eller rum. Därför används olika tekniska metoder för överföring av kunskap 
och för att skapa möjlighet till dialog. Genom separationen mellan lärare och elev utförs 
kommunikationen dem emellan då med hjälp av olika slags överföringsmedier, exempelvis 
brev, e-post, telefon och telefax. Virtuella klassrum med hjälp av applikationer så som First 
Class eller olika webblösningar är också vanliga. (Bååht 2001) 
 
Enligt Johansson (1999) är det främst två faktorer som kretsar kring de talrika och skiftande 
definitionerna av distansutbildningen ”den fysiska separationen mellan lärare och student, 
samt kommunikationen mellan dessa”.  

 
Vidare kan det i detta sammanhang vara intressant att nämna att Johansson (1999) pekar på 
skillnaden mellan å ena sidan distansstudier, som beskriver distansutbildning ur elevens 
perspektiv, medan distansundervisning, å andra sidan beskriver företeelsen ur 
utbildningsanordnarens perspektiv. Följaktligen får, enligt Johansson (1999), termen 
distansutbildning fungera som en övergripande term, något som hädanefter även får gälla för 
min uppsats.    
 

3.1.3 Sonderande tal 
Barnes (1978) beskriver ”Sonderande tal” som ett trevande efter betydelser och innebörder 
genom att tänka högt. ”Det utmärks vanligen av täta markeringar för tvekan genom 
omformuleringar, avbrutna ansatser och ändringar av inriktningen”. Sonderande tal är något 
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mycket betydelsefullt för att få eleven att aktivt medverka i inlärningsprocessen. (Barnes, 
1978) 

3.2 Teoretisk förankring  
Enligt forskarna Fåhræus & Johnsson (2002) kan man ge begreppet distansutbildning många 
olika betydelser. Det kan vara allt från videoöverförda föreläsningar till självstudier vid datorn 
för eleverna. Men enligt Fåhræus & Johnsson (2002) är den upplevda distansen beroende av 
bland annat graden av dialog i kursen. En elev på distans får inte samma feedback som när 
man möts ansikte mot ansikte i klassrummet, då det saknas naturliga feedbackmöjligheter och 
socialiserande strukturer. Detta försöker man dock lösa genom att bygga in olika strukturer i 
distansutbildningen för att kompensera det som hör det fysiska mötet till. När läraren har 
daglig ögonkontakt med sina elever kan han eller hon mer naturligt anpassa sig till det som 
sker. Det är också lättare för erfarna lärare att se när elever inte förstår, tappar intresset eller 
inte trivs i gruppen. (Fåhræus & Jonsson, 2002) 
 
Enligt Dahlin (2000) är den kroppsliga närvarons betydelse för den pedagogiska interaktionen 
tämligen outforskad. Det kan också vara fullt möjligt att väl planerad distansundervisning kan 
avlasta läraren åtskilligt arbete med själva stoffet så att det blir mer tid över för individuellt 
avpassad interaktion med den enskilde eleven. 
 
Bååht (2001) skriver i sin bok Handbok för distanshandledare att den allra viktigaste 
närträffen är den första. ”Att inleda en distanskurs med en samling kan ha stor betydelse för 
motivationen. Det underlättar också väsentligt för läraren och kursdeltagarna att bekanta sig 
med varandra, vilket ju i sin tur gör att de följande distanskontakterna kan flyta naturligare 
och mer osökt.” Bååht (2001) menar också att ”en avslutande träff kan skapa en speciell 
känsla av att utbildningen nu gemensamt är avklarad, något som annars inte är så lätt att 
åstadkomma”. 
 
Lindqvist (1999) skriver att man hos den ryska forskaren Lev Vygotskij finner tanken om den 
aktive eleven som befinner sig i en skola, där läraren i huvudsak har en handledande roll. Där 
bör även elevernas egen verklighet och erfarenhetsvärld knyta an till skolans kunskapsvärld 
på ett naturligt sätt. Ett tydligt samband mellan dessa två världar bör därmed påvisas och 
elevens intresse utgöra utgångspunkten för undervisningen.  
 
Det finns flera tolkningar av Vygotskijs pedagogiska idéer men enligt Lindqvist (1999) 
betonar han den dynamiska relationen mellan individen och omgivningen och han har en syn 
på ”människan som aktiv i förhållande till sin omvärld”. Utgångspunkten är att vi människor, 
som de sociala varelser vi är, påverkas av vår miljö och omgivningen i en kontinuerlig 
växelverkan.  
 
Dysthe (1996) är vår samtids skolforskare som påverkats av Vygotskijs idéer, och i hennes 
bok Det flerstämmiga klassrummet är dialogbegreppet i högsta grad väsentligt. Dysthes syn 
på kunskap och lärande består, kort uttryckt, i att individen själv måste konstruera sin 
kunskap, den kan ej övertas och kopieras av någon annan, och att den därtill skapas i ett 
socialt samspel (interaktion), i dialogen, mellan individer. Dysthe, liksom Vygotskij, 
understryker alltså i undervisningssammanhang dialogens betydelse. Dysthes (1996) beskriver 
människans behov av dialog på följande sätt ”En människa definieras genom sitt förhållande 
till andra, och därför använder människan inte språket för att i första hand ge uttryck åt sig 
själv utan för att kommunicera, befinna sig i dialog”. 
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För att återgå till Vygotskij så menar han att läraren är den som innehar kunskapen och att 
eleven lättare lär sig lärarens kunskaper genom dialogen. I denna betydelse fungerar läraren 
som en betydelsefull resursperson. (G. Lindquist 1999) 
 
Dysthe (1996), å andra sidan, vidgar dialogbegreppet, och då är det inte längre bara frågan om 
en dialog mellan lärare och elev utan mer en strävan efter en dialog också mellan eleverna 
själva i ett ”flerstämmigt klassrum” där alla inblandade i processen utvecklas. I Dysthes 
”flerstämmiga klassrum” karaktäriseras närmare bestämt miljön av att varje elev har lika stor 
rätt att göra sin röst hörd som läraren. I detta rum, där både muntligt och skriftligt språk får 
stort utrymme, lär sig också eleverna genom dialog med varandra.   
 
Enligt Barnes (1978) ”så måste språket ingå i undervisningen på två sätt: 1. som klassrummets 
och skolans kommunikationssystem, 2. som ett redskap vid inlärning. Detta är en och samma 
företeelse sedd ur två skilda perspektiv. Om man betraktar språket enbart som ett 
kommunikationssystem är det risk för att eleven förvisas till en passiv roll som 
socialisationsobjekt; om man betraktar det som ett inlärningsinstrument tillskriver man eleven 
en aktiv medverkan i de betydelseskapande processerna.” 
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4 Empiri 
Här nedan följer först en redovisning av den folkhögskola och dess distansutbildning som jag 
utfört mina intervjuer vid.  Därefter följer en motivering till valet av respondenter samt en 
genomgång av det ”virtuella klassrummet”. Intervjuerna följer därefter, som består av fem 
lärarintervjuer och fem elevintervjuer. Utgångsfrågorna till lärarrespondenterna finns att läsa i 
bilaga 1, och utgångsfrågorna till elevrespondenterna finns i bilaga 2. Efter lärarintervjuerna 
följer en sammanfattning och likaså efter elevintervjuerna.  

4.1 Den valda folkhögskolan och dess distansutbildn ing 
Den folkhögskola jag har valt att göra mina intervjuer vid ligger i Värmland. Skolan har, som 
alla andra folkhögskolor i Värmland, Landstinget som huvudman. Under ett läsår har skolan 
ca trehundra elever, varav ett sjuttiotiotal väljer att läsa på distans. Skolan har förutom 
distanskurser även profilkurser, en yrkesinriktad utbildning, allmänna kurser samt en del 
kurser för elever med olika funktionshinder.  
 
Det är i dagsläget flera personer som är inblandade i skolans distansutbildning. Förutom ett 
antal lärare i ämnen som Svenska, Engelska, Matematik, Datakunskap, Religion och 
Naturkunskap har skolan även en IT-tekniker som administrerar den 
kommunikationsplattform som används. Denna plattform heter First Class och är vanlig vid 
distansutbildningar. First Class består av två delar, en serverdel och en klientdel. Serverdelen 
ligger på en dator i skolan och sköts av IT-teknikern medan varje lärare och elev, i 
distansutbildningen, har en dator med varsin klientdel. IT-teknikern är den som registrera 
varje elev i plattformen och ger dem behörigheter. Han bygger även upp strukturerna för 
miljön som läraren vill ha i sin del av First Class.  
 
Vid fem tillfällen under ett läsår så anordnas så kallade ”närträffar” för distanseleverna. De 
har då möjlighet att komma till skolan och få träffa sin lärare och sina klasskamrater. 
Eftersom närträffarna anordnas samtidigt för alla elever som läser på distans vid 
folkhögskolan så får de även träffa övriga distanselever. 
  

4.1.1 Val av respondenter 
Respondenterna är fem lärare och fem elever. Lärarrespondenterna är fem till antalet då det 
var så många som hade möjlighet att ställa upp vid intervjutillfället. Intervjutillfället ägde rum 
i maj månad, vid skolan i fråga, genom att jag träffade lärarrespondenterna personligen. 
Lärarrespondenterna har sedan hjälpt till att plocka fram varsin elevrespondent som jag 
intervjuat per telefon. Samtliga intervjuer är inspelade på band och tog mellan 20 och 60 
minuter att genomföra. Respondenterna består både av män och kvinnor, och de är även i 
olika åldrar.  
  

4.1.2 Det ”virtuella klassrummet” 
Grundprincipen för lärarnas miljöer i First Class är att varje ämne har ett så kallat ”virtuellt 
klassrum”. Det kan liknas med ett vanligt klassrum där bara de elever som tillhör klassen har 
tillträde. Alla eleverna i klassen kan lägga in meddelande där, samt läsa vad läraren och de 
andra eleverna har skrivit. Utseende på det ”virtuella klassrummet” kan variera lite från lärare 
till lärare beroende på hur de vill lägga upp sin distansundervisning. Det vanligaste är dock att 
man i det ”virtuella klassrummet” har ett antal undernivåer som exempelvis kan vara en 
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”inlämningsmapp”, där man kan lägga in material som bara är till för läraren och där har de 
övriga eleverna ej behörighet till detta material. En annan vanlig undernivå är en 
uppgiftsmapp där eleverna endast har behörighet att hämta uppgifter och ej att lägga in något 
eget. Alla har dessutom en ”mailbox”, där privata meddelande kan skickas till alla som är 
anslutna till systemet. 
 
Förutom det ”virtuella klassrummet” har även alla anslutna till plattformen tillgång till ett 
”virtuellt kafé”. Här har alla elever som läser på distans möjlighet att kunna utbyta tankar och 
åsikter i ett gemensamt forum. 
 

4.2 Lärarintervjuer 
Gemensamt för alla lärarrespondenterna är att de undervisar på distans vid samma 
folkhögskola. Alla lärarna har på skolan tillgång till en dator som är ansluten till First Class. 
Alla lärare har även en egen dator hemma. 
 
Samtliga elever har en dator och Internetanslutning så att de kan koppla upp sig till detta 
virtuella klassrum. Antalet elever som lärarna har i sina klasser varierar mellan åtta och 
femton stycken. Inför varje kurs anordnas en så kallad närträff, där eleverna får möjlighet att 
träffa sin lärare och andra distansstuderande. Denna närträff är dock ej obligatorisk. 
Lärarrespondenternas utgångsfrågor finns att läsa i bilaga 1. 
 

4.2.1 Lärarinna 1 – Svenska 
Lärarinna 1 är i femtioårsåldern och har arbetat som lärare i ca fyra år. Hon undervisar även i 
närundervisningen i de allmänna kurserna. Lärarinna 1 har femton elever i sin distansklass. 
 
Hon beskriver inledningsvis hur dialogen fungerar i klassrummet idag. Lärarinna 1 tycker att 
den fungerar ganska bra men det är en inkörningsperiod för att få eleverna att komma igång, 
detta beror på att många är rädda för att uttrycka sig i skrift. Men det finns också 
folkbildningsmässiga fördelar med att dialogen sker skriftligt, eftersom man då måste 
reflektera. Man kan inte bara krafsa ner det första man tänker på, utan det som skrivs blir mer 
genomtänkt.  ”Jag försöker uppmana eleverna till diskussion, men det är svårt att få igång 
dem speciellt de som anser sig vara dåliga på att skriva”, påpekar Lärarinna 1. 
 
Lärarinna 1 menar att dialogen är viktig men den får andra former i distansutbildningen 
eftersom den ofta är skriftlig. Hon säger även att hon försöker att ha muntlig kontakt med sina 
elever, speciellt de som är dåliga på att delta i den skriftliga dialogen i det ”virtuella 
klassrummet” i First Class.  
 
Dialogen är viktig för inlärning och den är själva grunden i folkbildningen, själen, menar 
Lärarinna 1. Man skall som elever lära sig att se att alla inte har samma åsikter. Dialogen 
mellan elever i det ”virtuella klassrummet” fungerar dock inte så bra som Lärarinna 1 önskar.   
 
”Som lärare kan man påverka dialogen mellan elever”, säger Lärarinna 1 som vidtagit 
åtgärder för att försöka öka dialogen. Hon har skapat ett nytt ”rum” inuti det ”virtuella 
klassrummet”. Detta rum kallar hon för ”Pratkvarnen”. ”Pratkvarnen” är ett slags 
diskussionsforum där alla elever i hennes klass kan diskutera om allt möjligt så som väder och 
vind. Ett liknande forum finns sedan tidigare men det, till skillnad från ”pratkvarnen”, har alla 
distansstuderande vid folkhögskolan tillgång till. Lärarinna 1 märkte dock att inte många av 
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hennes elever utnyttjade det gamla diskussionsforumet. Detta beroende på att de diskussioner 
som pågick där inte intresserade dem eller på grund av att hennes elever inte ville skriva något 
som alla distanselever kunde ta del av. Sedan införandet av ”Pratkvarnen” har dialogen 
mellan elever i hennes klass ökat, men den har samtidigt flyttat från det ”vanliga ”virtuella 
klassrummet” till ”Pratkvarnen”. Hon försöker dock bibehålla en dialog i det vanliga 
”virtuella klassrummet” genom att varje vecka lägga ut ett diskussionsämne som skall 
avhandlas, och hon ger där eleverna möjlighet att få kommentera varandras inlägg.   
 
Vidare säger Lärarinna 1 att: ”man kan påverka dialogen mellan elever genom att lägga in 
grupparbeten i undervisningen, där eleverna får samarbeta. Det är dock viktigt att detta är 
noga planerat innan kursen startar så att det känns naturligt för eleverna”. Hon skulle även 
önska sig ”mer fysiska möten, så kallade närträffar, med eleverna”. Ett möte tidigt i kursen 
och ett avslutande skulle vara bra. Lärarinna 1 tror att dessa närträffar skulle påverka 
elevernas dialog i klassrummet genom att eleverna på närträffarna lär känna varandra bättre.  
 
Att som lärare i början av kursen vara mycket aktiv med muntlig kontakt tror Lärarinna 1 är 
viktigt. Telefonen fungerar som ett hjälpmedel om det inte är möjligt att träffa eleverna vid en 
närträff. Lärarinna 1 brukar även skicka ut sina elever på stan för att ställa en fråga eller få 
eleverna att diskutera med människor i deras närhet. Detta skall de sedan redovisa i det 
”virtuella klassrummet”. ”Det är viktigt att man får eleverna att aktivt göra någonting”, säger 
Lärarinna 1. 
 
”Att som lärare styra rösterna i det virtuella klassrummet kan ibland behövas”, säger 
Lärarinna 1. Det är inte ofta som det händer att hon behöver ”tona ner” någon elev men det är 
ofta som hon måste ”puffa på” om det är någon som är dålig på att delta i dialogen. Lärarinna 
1 säger att: ”det är mycket viktigt att eleverna är väl medvetna om vikten att delta i dialogen i 
klassrummet.” Detta hjälper hon till med genom att ge klara och tydliga direktiv i början av 
kursen. 

 
Hennes önskemål inför framtiden är att det skall finnas utrymme för en snabbare dialog än 
idag. Hur detta skall gå till vet hon inte riktigt, men hoppas på att utvecklingen av tekniken 
kommer att hjälpa till. Hon vill också skapa fler grupprum för grupparbeten och hon tror på 
att växla grupper med jämna mellanrum. Hon kan tänka sig en mer strukturerad muntlig 
kontakt i klassrummet, med bestämda intervaller där hon vill utnyttja telefontekniken mer än 
vad hon gör idag, exempelvis genom telefonkonferenser eller trepartssamtal. Eleverna får då 
en chans att säga saker per telefon som de kanske inte annars säger i den skriftliga kontakten.  
 
Lärarinna 1 ser också till möjligheten att använda en så kallad ”chat-funktion”. Denna 
funktion finns redan i First Class men utnyttjas dåligt av hennes elever. Där skulle eleverna 
kunna föra en dialog med varandra mer direkt menar hon. Till sist poängterar Lärarinna 1 än 
en gång vikten av närträffar för att få eleverna att lättare komma igång och lära känna 
varandra bättre. 
 

4.2.2 Lärare 1– Datakunskap och Matematik 
Lärare 1 är i sextioårsåldern och har arbetat som lärare i ca trettio år. Han undervisar förutom 
på distans även i de allmänna kurserna på skolan. På distans har han två klasser, en klass i 
Datakunskap och en i Matematik. Lärare 1 har fem elever i Matematik och åtta i 
Datakunskap. 
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Lärare 1 börjar med att säga att ”varken Datakunskap eller Matematik är något 
diskussionsämne där man skriver en massa text, vilket gör det svårare för eleverna att föra en 
dialog”. Det är möjligt säger Lärare 1 att det förs en dialog som jag inte har insyn i. Lärare 1 
menar att han kan ju bara se vad som händer i det ”virtuella klassrummet”, han har ju ingen 
insyn i elevernas privata mail. Lärare 1 säger att han hört andra lärare prata om att det pågår 
en livlig dialog på distans, men han har själv aldrig varit med om detta. ”Det viktigaste för 
mig är snarare att få kontakt med eleverna”, säger Lärare 1. 
 
Enligt Lärare 1 är det idag inte det lättaste att föra en dialog i Matematik, han menar att man 
skulle kunna tänka sig att duktiga elever går in och hjälper de svaga eleverna. Men detta sker 
nästan aldrig, säger han. ”Det kanske är mitt fel, men jag har inte avvaktat så länge”, säger 
Lärare 1. När en elev lägger in en fråga i det ”virtuella klassrummet” brukar Lärare 1 alltid 
besvara frågan så fort han kan för att inte riskera att eleven tröttnar och försvinner. Att 
avvakta de andra elevernas svar skulle, enligt Lärare 1, ta för lång tid. 
 
Men när det gäller dialogen i Matematik så skiljer sig inte distansundervisningen från 
närundervisningen, eleverna diskuterar inte gärna matematik enligt Lärare 1. Han tror att 
eleverna, som enligt honom är ganska svaga, inte vill visa sina brister och är rädda för att 
blotta sig. Lärare 1 anser dock att dialogen mellan elever är viktig för inlärning. Han menar att 
eleverna känner varandra för dåligt, och det blir då trögare att få igång en dialog. 
 
Lärare 1 säger att ”jag försöker att få igång en dialog genom att ställa direkta frågor och 
konstruerade uppgifter som uppmanar till diskussion.” Detta är enligt honom lättare att 
genomföra i ämnen som lämpar sig bättre för diskussion. ”I Matematik och Datakunskap blir 
uppgifterna ofta väldigt konstlade och känns onaturliga. Eleverna i Matematik blir också 
väldigt rädda för att visa sin okunskap för varandra”, säger Lärare 1.  
 
”När det gäller arbetsformarna på distans är det viktigt att man inte krånglar till det så mycket 
för eleverna. Vi använder oss av First Class för att kommunicera och vi har även ett litet 
program som fungerar ihop med Microsoft Word för att skriva matematiska tecken”, säger 
Lärare 1.  
 
Lärare 1 menar att han som lärare kan fördela rösterna i det ”virtuella klassrummet” genom att 
ställa direkta frågor till elever som inte ”säger” så mycket. Han menar att det gäller att se till 
att eleverna är aktiva och deltar.  
 
De viktigaste förändringarna som Lärare 1 vill se i framtiden är att det blir mer närträffar där 
eleverna lär känna varandra. Idag kommer det få elever på närträffarna. Om eleverna skulle 
komma på dessa närträffar tror Lärare 1 att det skulle kunna öka dialogen mellan eleverna på 
distans. Där tror han att det brister idag, eleverna känner varandra för dåligt helt enkelt. 
 

4.2.3 Lärarinna 2 – Naturkunskap och Matematik 
Lärarinna 2 undervisar en klass i Naturkunskap och en klass i Matematik på distans. Hon är i 
femtioårsåldern och har även undervisning på de allmänna kurserna. Lärarinna 2 har tio elever 
i Naturkunskap och sex i Matematik i sina distansklasser.  
 
Hon menar att en förutsättning för att eleverna ska kunna föra en dialog på distans är att hon 
själv har en dialog med eleverna. Det kan dock ta tid att bygga kontakten med eleverna på 
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distans. ”Först när man har byggt upp denna kontakt med eleverna kan man börja jobba med 
elevernas dialog”, säger Lärarinna 2.  
 
Lärarinna 2 anser att dialogen är viktig för inlärning, speciellt i Naturkunskap. Hon menar att 
man i Naturkunskap har många stora och viktiga frågor som bör diskuteras mellan eleverna. I 
Matematik är det svårare att få igång en diskussion. Det som fungerar är att eleverna stöttar 
varandra genom uppmuntrande inlägg i det ”virtuella klassrummet”.      
 
Lärarinna 2 upplever att dialogen fungerar bra när den väl kommer igång men det tar tid innan 
man kommer dit. ”Man måste ge eleverna arenor för att de skall kunna föra en dialog, detta är 
lättare i Naturkunskap än i Matematik”, säger Lärarinna 2. 
 
Lärarinna 2 anser att hon som lärare kan bidra till dialogen i det ”virtuella klassrummet” 
genom att ge eleverna uppgifter eller diskussionsämnen att diskutera. ”Tålamod är också 
viktigt och att inte driva på för mycket, det finns då en risk att man tar över” säger Lärarinna 
2. 
 
För att vidare kunna utveckla dialogen i framtiden skulle Lärarinna 2 önska sig större 
möjligheter att styra över det ”virtuella klassrummet”. Idag sköts all teknisk administration av 
First Class av en IT-tekniker på folkhögskolan. Lärarinna 2 menar att vill man få i stånd en 
förändring så tar det för lång tid innan den är genomförd. Hon vill ha möjlighet att införa en 
förändring i det ”virtuella klassrummet” direkt. 
 
Lärarinna 2 anser att hon kan fördela elevernas röster i det ”virtuella klassrummet” genom att 
ställa direkta frågor till de elever som inte synts till i klassrumsdiskussionen. ”Man skulle 
också kunna tänka sig att elever turas om att införa en dialog, genom att införa olika ämnen 
för diskussion”, säger Lärarinna 2. ”Då tar man också bort en del av den kanske hämmande 
effekt som läraren kan ha”, säger Lärarinna 2. 
 
I framtiden vill Lärarinna 2 använda sig mer av grupparbeten, med en gruppledare. ”Jag vill 
också ändra på de närträffar vi har idag så att de skulle bli mer attraktiva att komma på”, säger 
Lärarinna 2. Hon menar vidare att man skulle kunna integrera distanseleverna bättre med 
näreleverna. ”Då skulle de distansstuderande under en närträff kunna gå in i en klass på 
skolan”, säger Lärarinna 2.  
 

4.2.4 Lärare 2 – Engelska 
Lärare 2 är en lärare som undervisar en klass i engelska på distans. Han är i sextioårsåldern 
och undervisar förutom på distans även på skolans allmänna kurser. Lärare 2 har 8 elever i sin 
distansklass. 
 
Lärare 2 menar att det är svårt att föra in dialogen på distans, det känns som det blir små 
tafatta försök. Han menar också att det inte är något naturligt medium. ”Det finns en stor risk 
att det bara blir en dialog mellan lärare och elev”, säger Lärare 2. 
 
Lärare 2 anser att dialogen är viktig för inlärning, både den mellan lärare och elev, och den 
mellan elever. Dialogen är ett inlärningstillfälle menar han. ”Fakta kan man naturligtvis lära 
sig utan dialog, men dialogen skapar egna infallsvinklar”, säger Lärare 2. ”Det man pratar om 
kommer man ihåg på ett annat sätt än det du bara fått in i skallen, via datorn, boken eller 
filmen”, säger Lärare 2 vidare. 
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Lärare 2 menar att han inte tycker att han lyckats bra med att få igång någon dialog mellan 
eleverna. ”Den dialog som blir är ganska tafatt”, säger han.  
 
”Man kan visserligen som lärare provocera fram en dialog, men vissa ämnen har större 
förutsättningar för detta än andra”, säger Lärare 2. ”Jag har ingen riktig patentlösning på hur 
man skall kunna få eleverna att föra en dialog, men jag försökte en gång med att få eleverna 
att diskutera hemma med vänner och bekanta, vilket jag tyckte fungerade någorlunda bra”, 
säger Lärare 2. Lärare 2 säger vidare att ”jag hade ju ingen möjlighet att kontrollera detta men 
jag tror att de skötte sig bra efter vad de rapporterade in i det ’virtuella klassrummet’”. ”Att 
man inom distansforskningen ofta låtsas att det går lika bra att få igång en dialog som i 
närundervisningen tror dock inte jag”, säger Lärare 2 som också tilläger att man då måste vara 
en ”sjusärdeles superpedagog”. 
 
Närträffarna tror Lärare 2 kan underlätta dialogen, han hade ett par elever som kom till skolan 
för att redovisa en bok inför en klass på skolan. Under den halvtimmen som de redovisade 
boken lärde sig Lärare 2 mer om de två eleverna än vad han gjort under hela den tid de läst på 
distans. Närträffarna påverkar också dialogen i det ”virtuella klassrummet”. Känner eleverna 
varandra underlättar det mycket för dialogen menar Lärare 2. 
 
Lärare 2 anser att man som lärare i viss mån kan styra dialogen i det ”virtuella klassrummet”. 
”Man kan skriva och fråga: Vad tycker du X om Y:s påstående?”, säger Lärare 2  
 
I framtiden anser Lärare 2 att man inte skall ha hela kursen över distans om man vill ha igång 
en dialog. ”Man skulle kunna tänka sig att man kan använda sig av distans som ett 
komplement till närundervisningen snarare än som en separat grej”, säger Lärare 2. Han 
fortsätter vidare med ”att det är väl möjligt att om man hade foto, TV och hela köret så kanske 
det hade hjälpt men då ser han ytterliggare problem med uppkoppling och att det skall stämma 
i tid och en av vinsterna med distansutbildning är ju att man inte skall behöva vara 
uppkopplad samtidigt och då riskerar ju det att gå förlorat”.  
 

4.2.5 Lärare 3 – Naturkunskap 
Lärare 3 undervisar en klass i Naturkunskap på distans. Han är i fyrtioårsåldern och 
undervisar även på de allmänna kurserna.  Han har fem elever i sin distansklass. 
 
Lärare 3 tycker att dialogen i distansutbildningen skall vara i form av att man träffas någon 
gång under kursen. ”De som läser på distans skall ha ett antal obligatoriska närträffar där de 
får möjlighet att genomföra en dialog”, säger Lärare 3.  
 
Lärare 3 anser att dialogen är viktig för inlärning. Den är kanske speciellt viktig i 
vuxenpedagogik, där eleverna kanske har lite mer att bidra med när det gäller egna 
erfarenheter, menar han.   
 
Lärare 3 tycker det är svårt att få igång en dialog. Han anser att dialogen bör vara ett snabbt 
utbyte av åsikter. Det går att föra en dialog där eleverna är inne i det ”virtuella klassrummet” 
vid olika tider men det blir inte spontant på samma sätt. Då mister man vad Lärare 3 tycker är 
viktigt, att eleverna får möjlighet att spontankasta idéer mellan varandra. ”Om en elev får 
vänta en halv dag eller mer är frågeställningen kanske inte lika aktuell”, säger han.  Lärare 3 
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anser vidare att för att få dialogen att fungera på detta vis krävs att man har bestämda tider 
som eleverna kopplar upp sig vilket inte är så lätta att arrangera alla gånger.  
 
”Som lärare måste man försöka ordna så att eleverna är uppkopplade under samma tider”, 
säger Lärare 3. ”Detta för att skapa denna direkta dialog”, fortsätter han vidare. ”Man kan 
också som lärare försöka skapa uppgifter där alla måste vara delaktiga för att driva processen 
framåt”, säger Lärare 3. Eleverna bör ha tillgång till en telefonlista och man bör uppmana dem 
att ta kontakt med varandra, anser han.    
 
Ett önskescenario enligt Lärare 3 vore om eleverna i klassrummet skulle hjälpa varandra. 
Detta har dock aldrig inträffat spontant hos Lärare 3. Han menar att eleverna inte vill dra ner 
på sitt eget tempo för att hjälpa någon annan. Detta skulle man dock enligt honom kunna lösa 
genom att ha det som ett inslag i kursen. 
 
Lärare 3 säger att han tror att ”dialogen mellan elever skulle underlättas med en 
webbkamera”. Han anser att dialogen skulle öka automatiskt genom att eleverna ser varandra 
och att de får svårare att gömma sig vilket annars är en risk. 
 
”Som lärare kan man på samma sätt som i vanlig närundervisning öka dialogen genom att 
ställa direkta frågor till elever och sedan följa upp med andras synpunkter på vad som sagts”, 
säger Lärare 3. Det är viktigt att som lärare se till att alla elever får lika mycket tid menar han. 
Lärare 3 menar vidare att det också är viktigt att eleverna kan visa att de är aktiva på att lyssna 
lika väl som de är aktiv på att prata.   

 
Lärare 3 tycker att man skall öka antalet närträffar för eleverna där eleverna lär känna 
varandra bättre. Han säger också att ”närträffarna bör vara obligatoriska vilket de inte är 
idag”.  

 

4.2.6 Sammanfattning av lärarintervjuer 
Samtliga lärare ansåg att dialogen är av stor vikt för elevernas inlärning. De menar alla att 
eleverna känner varandra för dåligt för att det lätt skall gå att få igång en dialog mellan 
eleverna i det ”virtuella klassrummet”. Som lärare kan man skapa olika former av 
gruppuppgifter för att få eleverna att samarbeta och därmed få dem att föra en dialog. Man 
kan också skapa diskussionsuppgifter för att försöka skapa en dialog i det ”virtuella 
klassrummet”, vilket Lärare 1 menar är olika lätt i olika ämnen. I ämnena Matematik och 
Datakunskap känns diskussionsuppgifterna konstgjorda och onaturliga medan det i ett ämne 
som Naturkunskap känns mer naturligt.  
 
Närträffarnas betydelse för dialogen understryks av samtliga lärare. Som närträffarna ser ut 
idag kommer det alldeles för få elever på dem. De tror att om eleverna får träffa varandra 
innan kursen, så har de lättare att föra en dialog på distans. Lärarna har lite olika idéer om 
innehållet vid dessa närträffar. Lärarinna 2 tror på att försöka integrera eleverna mer med 
eleverna i närundervisningen medan andra understryker vikten av att eleverna måste lära 
känna varandra i distansklassen. 
 
I framtiden önskar sig lärarrespondenterna fler möjligheter till en snabbare dialog i det 
”virtuella klassrummet” än de har idag. De tar än en gång upp behovet av fler närträffar.  
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4.3 Elevintervjuer 
Samtliga elever läser på distans vid en folkhögskola i Värmland. De har en egen dator med 
internetuppkoppling och kan koppla upp sig mot skolans First Class server med hjälp av den 
First Class klientprogramvara. Eleverna som läser på distans bor alla på olika orter runt om i 
Sverige. De bor från Ystad i söder till Boden i norr. Elevrespondenternas utgångsfrågor 
återfinns i bilaga 2. 
 

4.3.1 Kvinnlig elev 1 – Svenska 
Kvinnlig elev 1 som jag väljer att kalla denna elev läser Svenska för Lärarinna 1 och är i 
fyrtioårsåldern. Hon tycker själv att hon klarar av datorhanteringen bra, även om hon tycker 
att det ibland går långsamt med skrivandet, men annars ser hon inga problem när det gäller att 
hantera datorn.   
 
Hon börjar med att redogöra för sin allmänna uppfattning av att läsa på distans. Kvinnlig elev 
1 säger att det som är mest positivt med att läsa på distans är först och främst tiden. Med detta 
menas, förtydligar hon, att hon tycker att det är bra att hon kan göra uppgifterna klara fort, i 
sin egen takt. Även flexibiliteten är enligt henne något positivt i det att man har en tidsplan 
som man i allmänhet följer, men för den som inte vill följa den går det i allmänhet bra att 
komma in senare i kursen. Att studera på distans kan däremot vara negativt för den som inte 
är studiemotiverad, men är man rejält studiemotiverad så är det tvärtom en fördel. ”Man läser 
ju bara för sin egen skull, inte för någon annans”.  
 
Vidare anser Kvinnlig elev 1 att något som är negativt när det gäller det sociala är att ”man 
läser själv, man är själv och man upplever ju inte att man har klasskamrater som på en vanlig 
kurs”. Visserligen diskuterar man i det ”virtuella klassrummet” men det blir inte på samma 
sätt.  
 
Sen införandet av den så kallade ”Pratkvarnen” tycker hon dock att möjligheten för 
diskussioner har ökat. Kvinnlig elev 1 säger att ”det är lättare att prata med andra i den, men 
det blir ju inte så mycket om ämnet Svenska”. 
 
Kvinnlig elev 1 säger att någon dialog med andra elever utanför det ”virtuella klassrummet” 
eller pratkvarnen för hon inte. Men hon skulle kunna tänka sig det om hon kände dem bättre. 
”Det är inte lätt att börja föra en dialog med människor man inte känner”, säger hon.  
 
Som elev kan man påverka dialogen men det är inget som hon lägger ner tid på menar 
Kvinnlig elev 1.  
 
Läraren kan påverka dialogen anser hon och återkommer till införandet av ”Pratkvarnen” som 
hon tycker var ett bra påfund och hon tror att det så småningom kommer att öka hennes 
kontakt med andra elever. Kvinnlig elev 1 påpekar dock att det viktigaste för henne är att 
koncentrera sig på sina studier i svenska istället för att prata om vad det är för väder hemma 
hos henne. 
 
När det gäller närträffarna säger Kvinnlig elev 1 att hon än så länge inte har utnyttjat 
möjligheten att komma, detta beroende på att hon bor så långt bort från skolan och det är dyrt 
att ta sig dit.  
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4.3.2 Kvinnlig elev 2 – Matematik 
Kvinnlig elev 2 som jag väljer att kalla henne läser Matematik för Lärare 1 och är i 
trettioårsåldern. Hon har en hel del tidigare erfarenheter av att använda dator, säger hon, bland 
annat har hon använt den vid tidigare utbildningar, men hon har ej tidigare läst någon 
distansutbildning. 
 
Hennes allmänna uppfattning om att läsa på distans är att det ger henne stor frihet i tid och 
rum. Hon arbetar på dagarna så det blir mest studerande på kvällar och helger. Denna frihet 
skulle hon inte kunna ha om hon läste som en närelev menar hon. Det negativa med att läsa på 
distans är att det gäller att ha mycket självdisciplin. ”Man måste ta sig i kragen ibland” säger 
hon. ”Det kanske inte är något som passar alla” säger hon vidare.  
 
Kvinnlig elev 2 anser att dialogen mellan henne och hennes lärare fungerar bra men att hon 
inte har så mycket dialog med någon annan elev. Hon går ibland in i det stora 
diskussionsforumet som finns skapat för samtliga distansstuderande på folkhögskolan, men 
där är hon mest inne och läser vad de andra har skrivit.  
 
Hon säger att hon ibland skriver in i det ”virtuella klassrummet” för att fråga om hjälp med 
någon uppgift, men då får hon alltid svar av läraren. Det är bra att han svarar så snabbt 
tillägger hon. ”Det är också intressant att se vad de andra har frågat om, ibland är det ju 
samma saker man undrar över”, säger Kvinnlig elev 2. 
 
”Lärare 1 har ibland lagt ut uppgifter som vi elever skall lösa tillsammans”, säger Kvinnlig 
elev 2. Hon menar vidare att det tar lång tid att lösa dem för att vissa inte hör av sig, ”så det 
blir att man löser dem själv istället”, säger hon. Kvinnlig elev 2 säger vidare att ”man kan ju 
inte sitta och vänta flera dagar på att folk ska svara”. 
 
Kvinnlig elev 2 säger att hon varit på en närträff, men det var inte några andra från hennes 
klass där då. Hon säger att hon förstår dem som bor långt borta, att det är svårt att ta sig till 
skolan på närträffarna.    
 

4.3.3 Manlig elev 1 - Naturkunskap 
Nästa elev har jag valt att kalla för Manlig elev 1, han läser Naturkunskap för Lärarinna 2 på 
distans och är i fyrtiofemårsåldern. Enligt Manlig elev 1 så har han använt datorn ganska 
länge. Han ser inga problem med att använda datorn som kommunikationsmedel. 
 
Manlig elev 1 säger att hans allmänna uppfattning att läsa på distans är positiv. Det är skönt 
att kunna studera på de tider på dagen som passar honom, ”vill jag ligga och dra mig på 
morgonen så kan jag göra det”, säger han. ”Det är också skönt att jag kan sitta hemma och 
studera”, säger han vidare. Manlig elev 1 kan inte se något negativt med att läsa på distans. 
 
Dialogen på distans tycker Manlig elev 1 fungerar bra, han har haft livliga diskussioner med 
klasskamraterna om vargen skall vara fridlyst eller ej. Dialogen som han för med sina 
klasskamrater bedrivs inte alltid i det ”virtuella klassrummet” utan en hel del sker även via 
den privata mailen säger han.  
 
Som elev anser Manlig elev 1 att han kan påverka dialogen genom att komma med synpunkter 
eller påstående i det ”virtuella klassrummet”. Han anser vidare att det är viktigt att visa vad 
man tycker i olika frågor. 
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Manlig elev 1 anser att läraren kan påverka dialogen genom att komma med intressanta 
diskussionsfrågor. ”Det är diskussionsfrågorna som är det roligaste med att läsa 
naturkunskap”, säger Manlig elev 1 
 
Manlig elev 1 har varit på ett par närträffar och träffat elever i sin distansklass. Han har även 
fått kontakt med elever som läser andra ämnen på distans. Enligt honom är det de eleverna 
som han har mest kontakt med via First Class.  
 

4.3.4 Manlig elev 2 – Engelska 
Manlig elev 2 som jag väljer att kalla honom är i fyrtioårsåldern och läser Engelska på distans 
för Lärare 2. Han säger att hans tidigare erfarenheter av datorn är ganska ringa. Han kan 
skriva och skicka mail, men ”mycket mer kan jag inte”, säger han. 
 
Han säger att han tycker om att läsa på distans men skulle nog hellre läsa i en klass på skolan 
om han hade möjlighet. Detta kan han tyvärr inte göra för att han har ett arbete att sköta vid 
sidan om sina studier. Manlig elev 2 tycker att fördelen med att läsa på distans är just att man 
kan studera när man själv har tid. Nackdelen för honom säger han är att det i regel inte blir så 
mycket tid över till studierna som han önskar. 
 
Dialogen tycker Manlig elev 2 fungerar ganska bra. De brukar få ett diskussionsämne av 
Lärare 2 som de skall diskutera i det ”virtuella klassrummet”. Detta brukar vara bra tycker 
han då man både lär sig skriva Engelska och samtidigt kan läsa vad de andra eleverna har 
skrivit. Manlig elev 2 medger också att han inte alltid har varit med i diskussionen då han inte 
har haft tid eller ork att koppla upp sig mot First Class. 
 
Att försöka påverka dialogen i det ”virtuella klassrummet” tycker Manlig elev 2 är svårare. 
Det blir mest att jag försöker svara på de uppgifter som man skall göra och delta lite i den 
befintliga diskussionen. ”Man skulle ju kunna tänka sig att man lägger in egna ämnen att 
diskutera, men det har jag aldrig gjort”, säger Manlig elev 2.  
 
”Läraren är den som styr dialogen i klassrummet genom att det är han som lägger ut 
uppgifterna”, säger Manlig elev 2.     
 
När det gäller närträffarna säger Manlig elev 2 att han aldrig har haft tid att komma. Det har 
alltid varit jobb eller något med familjen när de har varit. Det är synd tycker han som vidare 
säger att ”det hade varit roligt att få träffa dem som går i klassen”. 
 

4.3.5 Kvinnlig elev 3 – Naturkunskap 
Kvinnlig elev 3 väljer jag att kalla en elev som läser Naturkunskap för Lärare 3. Hon är i 
tjugofemårsåldern. Hennes erfarenheter av datorer är tillräckliga för det som hon behöver 
kunna för att läsa på distans. ”Ibland kan det vara svårt att hitta filer på datorn som man 
tidigare har sparat, men annars är det inga problem”, säger hon.  
 
Kvinnlig elev 3 börjar med att säga att hon upplever det annorlunda att läsa på distans. Det är 
inte som att gå i vanlig skola säger hon. Kvinnlig elev 3 menar att man får ta mycket mer 
ansvar för sitt studerande. Vidare säger hon att det är mer självstudier och 
inlämningsuppgifter på distans än i den fysiska skolan.  Fördelen med det hela menar hon är 
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att hon kan jobba mer självständigt och på sitt eget sätt. Nackdelen anser hon är att hon ibland 
fastnar på ett ställe och att det kan ta tid för henne att komma vidare i sina studier.  
 
Dialogen tycker Kvinnlig elev 3 inte är så viktig, ”jag vet vad jag måste lära mig”, säger hon. 
Hon säger vidare att ”det är klart att det kanske ibland kunde vara kul med en dialog med 
klasskamraterna, men jag känner ju inte dem”, säger hon. ”Jag pratar hellre med mina vänner 
här hemma” fortsätter hon vidare. 
  
Kvinnlig elev 3 säger att hon inte har någon dialog med sina klasskamrater eller med andra 
distansstuderande utanför det ”virtuella klassrummet”. Den enda dialog som hon har är den i 
det ”virtuella klassrummet” och då mest med min lärare, fortsätter hon vidare. 
 
Kvinnlig elev 3 vet inte riktigt hur hon kan påverka dialogen. Hon säger tillsist att hon inte 
vill skriva till folk som hon inte känner.  
 
Läraren kan påverka dialogen genom att tvinga eleverna menar Kvinnlig elev 3, ibland kan 
det vara bra men inte alltid menar hon. Kvinnlig elev 3 säger att det ibland känns som man 
måste avbryta sina studier för att svara på någon diskussionsfråga. Det hade varit bättre om 
man hade fått arbeta i lugn och ro menar hon.   
 
Kvinnlig elev 3 säger att hon aldrig har varit på någon närträff, då hon inte känner att det varit 
nödvändigt. Hon säger att hon vet ju hur First Class fungerar och det är ju inte obligatoriskt 
att komma. 
 

4.3.6 Sammanfattning av elevintervjuer 
Eleverna som är intervjuade tycker alla att det är mer positivt än negativt med att läsa på 
distans. De ser till fördelar så som att de har frihet i tid och rum. Några tycker dock att det 
ibland känns ensamt att sitta hemma själv och studera. Det krävs även mycket självdisciplin 
menar de.  
 
Hur dialogen fungerar svarar eleverna lite olika på. Vissa tycker den fungerar bra och de har 
även kontakt med andra elever utanför klassrummet. Andra elever tycker att dialogen i det 
”virtuella klassrummet” fungerar bra men de har inte så mycket kontakt med andra 
distanselever utanför det ”virtuella klassrummet”.  
 
Samtliga elever tycker att läraren kan påverka dialogen. Manlig elev 2 ger som exempel att 
läraren, genom att skicka in diskussionsuppgifter i det ”virtuella klassrummet”, kan uppmana 
eleverna till diskussion. De säger också att det är svårare för dem att påverka dialogen. Manlig 
elev 1 anser dock att han kan påverka dialogen genom att komma med synpunkter eller 
påstående i det ”virtuella klassrummet”. 
 
När det gäller närträffarna så varierar svaren lite hos eleverna. Vissa elever har varit på 
närträffar vid ett eller flera tillfällen, medan andra inte varit på en enda närträff.  
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5 Analys och syntes 
Ett av arbetets huvudsakliga syften var att undersöka och nå en djupare förståelse för vikten 
av en dialog mellan elever i distansutbildningen. Det var också att undersöka vad man som 
lärare kan göra för att påverka dialogen mellan elever. Att undersöka elevernas syn på 
dialogen och hur de kan påverka den själva eller anser att läraren bör göra för att påverka den 
var också uppsatsens syfte.  
 
De olika rubrikerna i Analys och syntes har utgått från de frågor som finns att läsa i bilagorna 
1 och 2. Dialogens betydelse för inlärning innefattar fråga: 1 ur Bilaga 1. Att stimulera till 
dialog mellan elever innefattar frågorna: 2, 3, 4, 5 ur Bilaga 1 och 2, 3, 4 ur Bilaga 2. 
Närträffarnas betydelse innefattar frågorna: 4, 6 ur Bilaga 1 och 1, 5 ur Bilaga 2.  
 

5.1 Dialogens betydelse för inlärning 
Samtliga fem lärarrespondenter anser att dialogen är viktig för inlärning. Enligt Dysthe (1996) 
så måste eleven själv konstruera sin kunskap med hjälp av dialog med andra individer. I 
enlighet med detta anser en lärare att dialogen skapar egna infallsvinklar men en annan anser 
också att man kan lära sig fakta utan dialog.  
 
Enligt Barnes (1978) så är ”en svårighet när man talar om kunskap att den finns både ’där 
ute’, i vår omvärld, och ’här inne’, inom oss själva. Det faktum att den finns ’där ute’ och är 
känd för läraren innebär inte att han kan skänka den till sina elever genom att rätt och slätt 
berätta om den. Att flytta kunskapen där utifrån hit in är något som eleven själv måste 
åstadkomma; undervisandets konst är att kunna hjälpa honom att åstadkomma detta.”  
 

5.2 Att stimulera till dialog mellan elever 
Enligt Fåhræus & Johnsson (2002) är den upplevda distansen beroende av bland annat graden 
av dialog i kursen. Samtliga lärarrespondenter säger att det önskar att dialogen skulle fungera 
bättre i deras klassrum.  Lärarrespondenterna och eleverna är dock eniga om att läraren kan 
påverka dialogen mellan eleverna i klassrummet. Detta kan de till exempel göra genom att ge 
eleverna gruppuppgifter där eleverna tvingas samarbeta.  
 
Barnes (1978) beskriver i sin bok Kommunikation och inlärning hur elever genom 
grupparbeten får möjlighet att behandla det nyintagna stoffet genom ”sonderande tal” och 
bearbeta detta till kunskap för var och en. Detta är Lärare 3 inne på när han säger att dialogen 
bör vara ett snabbt utbyte av åsikter. Det går att föra en dialog där eleverna är inne i det 
”virtuella klassrummet” vid olika tider men det blir inte spontant på samma sätt. Då mister 
man vad Lärare 3 tycker är viktigt, att eleverna får möjlighet att spontankasta idéer mellan 
varandra. 
 
Enligt Fåhræus & Johnsson (2002) så behöver man även bryta ner stora elevgrupper till 
mindre, helst under tio, och ge grupperna specifika uppgifter med tidsbegränsningar. Detta 
stämmer väl med folkhögskolans elevgrupper på distans som har få elevgrupper över tio.  
 
Lärarna kan också lägga ut diskussionsfrågor som eleverna får arbeta med där eleverna får 
komma med egna synpunkter samtidigt som de får ta del av vad de andra har att säga. Enligt 
Fåhræus & Johnsson (2002) så kräver goda diskussioner omsorgsfull planering och 
strukturering av läraren.  
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Bååht (2001) skriver såhär angående det ”virtuella klassrummet” som han här kallar 
”datorkonferensen”: ”Det finns också vissa pedagogiska problem. En datorkonferens fungerar 
inte utan vidare även om alla tekniska problem är lösta. Tidigare trodde man gärna att om man 
bara gav eleverna tillgång till en datorkonferens så skulle de automatiskt börja diskutera 
livligt – och diskutera väsentliga saker. Så enkelt är det inte. För att en datorkonferens i en 
distanskurs skall fungera väl krävs det att man, som lärare, noga har planerat in den i kursens 
pedagogiska helhet. Detta innebär i regel att deltagandet i konferensen är obligatoriskt. 
Exempelvis får deltagarna bara tillgång till visst material bara via konferensen. Och 
åtminstone somliga uppgifter kanske inte ses på något annat sätt än i konferensen och måste 
diskuteras där”. Bååht (2001) säger vidare att det är lättare att få igång de spontana 
diskussionerna om man inledningsvis, som lärare, koncentrerar sig på att få igång de 
obligatoriska diskussionerna. Det är också viktigt skriver Bååht (2001) ”att man som lärare 
talar om för eleverna att diskussionsfrågorna är en del av kursen och det är obligatoriskt för 
dem att delta.” 
 
Lärare 3 vill att eleverna skall vara uppkopplade samtidigt, för att öka spontaniteten i 
elevernas dialog, medan en annan lärarrespondent säger att det snarare kan vara en fördel att 
dialogen tar längre tid, för då får eleverna mer tid att reflektera innan de svarar.  
 
Bååht (2001) skriver att ”den stora fördelen med datorkonferenser är att de är obundna i såväl 
tid som rum. Kursdeltagarna kan alltså koppla upp sig precis när det passar dem själva 
bäst…” . Bååht (2001) säger vidare att även om samtalen med nödvändighet blir mer utdragna 
i tiden jämfört med en närundervisningssituation kan det uppstå livliga diskussioner i en 
datorkonferens. Man kan alltså, precis som i ett vanligt klassrum, utnyttja deltagarnas olika 
erfarenheter, varierande kunskaper och skiftande attityder för att belysa problem och få 
tillstånd fördjupande diskussioner, menar Bååht (2001).  
 
Barnes (1978) beskriver det ”sonderande talet” som en viktig del i inlärningsprocessen för 
elever. Detta bygger på ett trevande efter betydelser och innebörder som eleven uttalar högt 
inför andra. Det ”sonderande talet” borde vara något som underlättas av en snabbare och mer 
direkt dialog. 
 
Lärarrinna 1 liksom Bååht (2001) anser, att man i datorkonferensen inte behöver vara 
uppkopplad samtidigt, men om det finns möjlighet, kan man även försöka med inslag av mer 
direkt dialog via t ex en så kallad ”chat-funktion”.  
 
Enligt Fåhræus & Johnsson (2002) så blir dialogen bättre om eleverna själva får vara med och 
bestämma vad som skall diskuteras. Lärarrinna 2 vill i enlighet med detta införa att eleverna 
själva är med och väljer diskussionsämne i det ”virtuella klassrummet”.  Några 
lärarrespondenter påpekar dock att det inte är helt utan svårighet då det enligt dem är olika lätt 
i olika ämnen att få eleverna att föra en dialog. I ämnen som Matematik och Datakunskap 
känns diskussionsuppgifterna konstgjorda och onaturliga, säger Lärare 1. Medan det i ett 
ämne som Naturkunskap känns mer naturligt, enligt Lärarinna 2.  
 

5.3 Närträffarnas betydelse 
Distansundervisningen saknar, enligt Fåhræus & Johnson (2002), många av de naturliga 
feedbackmöjligheter som finns när man möts ansikte mot ansikte. Samtliga lärarrespondenter 
anser att närträffarna har stor betydelse för elevernas sociala samvaro i distansutbildningen. I 
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enlighet med Fåhræus & Johnson (2002) så anser lärarrespondenterna vidare att det i 
distansutbildningen saknas samma socialiserande strukturer som finns när man möts i 
närundervisningen. En av lärarrespondenterna försökte kompensera detta genom införandet av 
den så kallade ”Pratkvarnen”.   
 
Närträffarnas centrala betydelse kan förklaras med att då ges möjlighet till socialt utbyte, 
främst mellan eleverna själva, som annars till stor del saknas i distansutbildningen. Att ge 
eleverna möjlighet till att träffa sina studiekamrater och sin lärare har enligt samtliga 
lärarrespondenter stor betydelse för elevernas dialog på distans. Förutom att närträffarna ger 
tillfälle till personlig kontakt på ett mer informellt plan så syftar de också till att möjliggöra 
aktiviteter med större inslag av muntlig dialog.  
 
Elevrespondenternas inställning till närträffarna är övervägande positivt. Det är dock ofta 
svårt för en del av dem att närvara vid dessa närträffar då de bor långt från skolan. Enligt 
Bååth (2001) bör man inte ha obligatoriska närträffar för att inte hindra tänkbara deltagare 
från att vara med i kursen. Ett av de främsta motiven till att välja distansutbildning är ju de 
praktiska fördelarna, med att man fritt kan välja tid och plats för studierna. Bååht (2001) anser 
vidare att det är viktigt att, om man har närträffar, noga planera varför man har dessa och inte 
bara slentrianmässigt lägga in dem under kursens gång. 
 
Enligt Bååht (2001) är allmänt sett den mest påtagliga effekten av att kombinera 
distansutbildning med närträffar att man minskar deltagarbortfall. Bååht (2001) skriver också 
att överhuvudtaget bör närträffarna ”i stor utsträckning ge tillfälle till samarbete mellan 
kursdeltagare – både formellt som i grupparbeten och mer informellt”.   
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6 Slutsats 
Dialogen mellan elever har betydelse för inlärningen. Dialogen ger eleverna en möjlighet att 
diskutera information som de tagit del av och skapa en större förståelse för denna. Genom att 
eleverna diskuterar med varandra så får de möjlighet att vända och vrida på informationen så 
de kan skaffa sig en djupare förståelse i stället för att lära sig fakta utantill som kort senare 
faller i glömska. Jag anser dock inte att dialogen är den enda vägen till att lära sig nya saker. 
 
Som lärare kan man påverka elevernas dialog. Detta genom att läraren ger eleverna 
diskussionsfrågor eller låter eleverna själva komma upp med egna frågor att diskutera i det 
”virtuella klassrummet”.  
 
Ett annat sätt för läraren att bidra till elevernas dialog är att skapa uppgifter som eleverna får 
lösa i grupper. Där tvingar man eleverna att samarbeta och därmed föra en dialog. Det är även 
viktigt att som lärare se till att grupperna inte är för stora, som Fåhræus & Johnsson (2002) 
skriver, så att alla elever känner sig delaktiga i grupparbetet  
 
Det är viktigt att läraren har lagt ner mycket tid på att förbereda både diskussionsfrågor och 
gruppuppgifter så att eleverna känner att det är meningsfullt. Det är också bra om man gör 
vissa dialogmoment obligatoriska och i kursstarten informerar om detta.  
 
Enligt Fåhræus & Johnsson (2002) är den upplevda distansen beroende av bland annat graden 
av dialog i kursen. Detta håller jag med om och anser vidare att elever som läser på distans 
bör vara mer delaktiga i kursen än elever i närundervisningen för att de ska känna en 
tillhörighet och inte tröttnar på att studera. Det är viktigt att läraren har en dialog med 
eleverna men samtidigt att läraren ser till att eleverna har en dialog sinsemellan. Dialogen 
påverkar inte bara inlärningen utan ger dem också en känsla av tillhörighet.   
 
En förutsättning för att dialogen mellan eleverna skall flyta bra på distans är att eleverna får 
utrymme för social kontakt. Denna kontakt är grunden för att eleverna skall kunna diskutera 
ämnesanknutna frågor i det ”virtuella klassrummet”. Man kan på olika sätt försöka skapa 
möjligheter för eleverna att knyta en social kontakt. Det kan exempelvis vara ett ”virtuellt 
kafé” eller liknande där eleverna får diskutera precis vad de vill.  
 
Det bästa sättet att se till att eleverna får skapa social kontakt med varandra är enligt 
lärarrespondenterna och min egen uppfattning att ge eleverna möjlighet till fysiska träffar. När 
eleverna får träffas fysiskt är det lättare för dem att etablera kontakt med sina klasskamrater. 
En kontakt som de sedan kan bibehålla och vidareutveckla på distans. Om dessa träffar skall 
vara obligatoriska eller ej kan diskuteras, fördelen med distansundervisning är ju att det skall 
vara frihet i tid och rum. Vid obligatoriska närträffar så riskerar man att mista vissa elever 
som av en eller annan anledning inte har möjlighet att närvara. 
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Bilaga 1 – utgångsfrågor vid intervju med lärare  
 

En sak som utmärker folkhögskolor är att man där lägger stor vikt vid samtalet i 
klassrummet. Med hjälp av dialog och förmågan att lyssna vill man bygga upp elevernas 
kunskaper. Denna dialog har alltid varit i centrum för undervisningen i klassrummet på 
folkhögskolan. Genom att eleverna aktivt deltagit i dialogen har de ökat sin förståelse och 
utvecklat sina kunskaper.  

 
 

1. Är dialogen mellan elever viktig för inlärning? 
 

2. Hur upplever du som lärare att dialogen fungerar mellan eleverna i gruppen? 
 

3. Hur kan du som lärare bidra till att öka dialogen mellan eleverna i gruppen? 
 

4. Vilka arbetsformer, metoder eller teknologiska möjligheter kan man använda för att 
förverkliga dialogen mellan eleverna, med avseende att stimulera inlärningen? 

 
5. Hur kan du som lärare fördela rösterna i det ”virtuella klassrummet”? 

 
6. Vad har du för idéer inför framtiden? Förbättringsplaner? Visioner?  
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Bilaga 2 – utgångsfrågor vid intervju med elever 
 
 

1. Vilken är din allmänna uppfattning av att läsa på distans? Vad är mest positiv 
respektive mest negativt? 

 
2. Hur ser du på dialogen? Har du någon dialog med de andra eleverna? 

 
3. Hur kan du som elev påverka dialogen? 

 
4. Hur kan läraren påverka dialogen? 

 
5. Hur ser du på de ”närträffar” som det ges möjlighet till? 

 
 
 
 


