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Bakgrund Bakgrund Bakgrund Bakgrund     
En förfrågan från Nyköpings kommun ledde fram till att Akademin för utbildning och kommunikation, 

UKK, vårterminen 2013 startade förskollärarprogrammet som distansutbildning, med campusträffar 

förlagda till campus Nyköping respektive Campus Södertälje. Sedan dess har ytterligare två kursgrupper 

startats, våren 2014 i Västerås samt våren 2015 i Eskilstuna. Våren 2016 ska ytterligare en kursgrupp 

starta. Förskollärarprogrammet ges på Mälardalens högskola, MDH, både som campus utbildning och som 

distansutbildning. Intagning till de olika undervisningsformerna skiftar. På hösten startar utbildningen på 

campus och på våren startar utbildningen på distans.  

Utvärderingsuppdraget Utvärderingsuppdraget Utvärderingsuppdraget Utvärderingsuppdraget     
Förskollärarprogrammet på distans har funnits på MDH i tre år. Om utbildningen ska fortsätta att ges på 

distans är ett beslut som ska tas av ledningsrådet, för UKK, under hösten 2015. Denna utvärdering är ett 

underlag för det beslutet. Uppdraget fick jag av ledningsrådet, via Christina Lönnheden, mars -15.  

Syfte Syfte Syfte Syfte     
Syftet är att undersöka vilka erfarenheter som studenter och lärare gjort av förskollärarprogrammet på 

distans. 

Metod Metod Metod Metod     
För att få veta vilka erfarenheter som gjorts av förskollärarprogrammet på distans har flera metoder 

använts. Observation har gjorts av de Blackboardplattformar som vara aktuella under våren – 15 samt 

tidigare kursplattformar för termin 1 och 3 (Bilaga Observation). Intervjuer har gjorts med 

programansvarig, distanssamordnare, sex undervisande lärare samt tre studenter (Bilaga Intervju, 

Missivbrev). För att så långt som möjligt upprätthålla kravet på konfidentialitet, nämns intervjuade lärare 

som lärare och som hen. Studenter som intervjuats nämns på samma vis, men som hon. Tre webbenkäter 

har skickats ut. En till de studenter som under VT-15 fanns i Blackboard, en till studenter med 

studieuppehåll samt en till de lärare som undervisade eller har undervisat i förskollärarprogrammet på 

distans (Bilaga Enkät). Svarsfrekvensen på de utskickade webbenkäterna är lågt, 36 av 131 studenter 

besvarade enkäten. Av de 29 undervisande lärare som fått webbenkäten har 17 besvarat den. Enkäten till 

de 21 studenter som avbrutit sina studier är helt obesvarad, en påminnelse har gått ut (Bilaga Metod).  
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ResultatResultatResultatResultat    
Resultatet är en sammanfattning av vad som framkom under intervjuer med och enkätsvar från lärare och 

studenter samt vad som framkom vid observationer av kursplattformar i Blackboard (Bb). Ett 

innehållsrikare resultat från observationer, intervjuer och enkät finns i bilagor. Sist under varje rubrik, 

finns en kort sammanfattning och som presenteras som styrkor, svagheter och utmaningar, vad det gäller 

undervisning, teknik, grupper och VFU. 

Kan man läsa till förskollärare på distans?Kan man läsa till förskollärare på distans?Kan man läsa till förskollärare på distans?Kan man läsa till förskollärare på distans?    
Om man kan lära sig till förskollärare på distans är en fråga som både lärare och studenter har besvarat i 

enkät och under intervjuer. Från lärarnas enkätsvar finns en viss tvekan, medan studenterna menade att 

det är möjligt, enligt enkätsvar. Överlag överensstämmer utbildningen med de förväntningar som studen-

terna har på den. Studenterna är också överlag nöjda med utbildningen. Distansstudier kräver inte mer 

arbete än studenterna har förväntat sig, inte heller är det mycket svårare än förväntat. En student anger i 

öppet enkätsvar att hon vill ha mer uppgifter. Upplägget i kurserna bidrar till att studenterna klarar sina 

studier, men distansformen behöver utvecklas ”att kurserna är anpassade efter distansstudier, vilket det 

inte alltid varit under min utbildning tyvärr” (Öppet enkätsvar student).  

Ur lärares perspektiv har det varit relativt svårt att göra kursupplägg så det passar distansundervisning. 

Flertalet lärare har svarat att distansundervisning kräver mycket mer arbete och var svårare än förväntat. 

Vad en ”bra” distansundervisning kännetecknas av, har både lärare och studenter har fått besvara i 

enkäten. Det finns både olikheter och likheter i svaren. Tydlighet och teknik som fungerar är viktiga 

komponenter för att en distansundervisning ska uppfattas vara ”bra”.  

Lärare berättar att möjligheten att få undervisa på distans har varit utvecklande, både vad det gäller 

teknisk kunskap som arbetssätt. Utmaningarna har varit många och de har lockat att vilja fortsätta 

utveckla bra kurser. De erfarenheter som distansundervisningen gett kommer flera lärare att använda i 

samma kurs på campus. För att utveckla distansundervisningen och de didaktiska behövs tid. ”Man kan få 

till allt på distans”. Frågan som flera lärare ställer sig är - hur. Därför behövs tid så det blir möjligt att 

utveckla former för distansundervisning.  

Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning     
Valet att undervisa på distans både finns och inte finns, enligt en lärare. Att valet inte finns anger en lärare 

med att ”någon måste ju undervisa” eftersom distansstudenter ska ha samma utbildning som de som 

läser den på campus. Däremot behöver den inte se lika dant ut som på campus. En lärare var skeptisk till 

distansundervisning. En utbildning ska erbjuda många olika möten med människor och på olika sätt. 

Möten som denne lärare menar inte finns när möten mellan studenter och mellan lärare och studenter till 

stor del sker via teknik. Idag upplever hen att det fungerar att möta studenter även via teknik. Det som 

bidragit till denna ändrade attityd är öppenhet för nya pedagogiska lösningar. Enligt flera lärare handlar 

det om att ”tänka utanför boxen”, vilket behövs för att kunna undervisa på distans.  

När förskollärarprogrammet på distans infördes på MDH saknade flera av de intervjuade lärarna 

erfarenheter av distansundervisning. Den undervisning lärarna har, är formad av tidigare 

undervisningserfarenheter. För de intervjuade lärarna innebär det att de utgår från campusundervisning. 

Några lärare berättar att om man är van att undervisa på campus kan det vara ett hinder för 

distansundervisning. ”Svårt att tänka om” säger en lärare, vilket flera av de intervjuade lärarna vittnar om. 

Ett exempel på att det kan vara svårt att ändra en uppgift så den passar distansformen berättar en 
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student om under intervjun. Hennes grupp hade till uppgift att göra ett kollage. Enligt henne var det inte 

fel på uppgiften, men den var inte anpassad till distans.  

Ett nytt sätt att undervisa på innebär behov av stöd i olika former till lärarna. Det stöd lärare menar att de 

har är först och främst från kollegor man delar kurs med. Ett annat stöd är organisatoriskt. Ett par lärare 

efterfrågar ”tryck uppifrån” med tydliga direktiv om vad som förväntas för att kunna ta tag om distans-

undervisningen. En annan lärare menar att distansutbildningen inte finns, eftersom man inte pratar om 

den ”campus är normen”. Hen menar att det inte går att fortsätta på det viset, om MDH ska ha kvar ut-

bildningen på distans. En annan lärare menar att om vi vill ha distansundervisning måste det finnas tid för 

att göra utbildningen till en distansutbildning. Idag är utbildningen ”distans light”, enligt en lärare.  

En campuskurs går inte att kopiera rakt av till distansform, en erfarenhet som ett par lärare berättar om. 

Gör man det uppstår det flera problem. Ett problem som kan uppstå är hur man arrangerar seminarier. 

Det tar mer kraft att ha distansseminarier än att ha det på campus, tekniken ställer andra krav än vad det 

fysiska mötet gör. Distansseminarium behöver spridas ut över tid med större mellanrum, än vad som är 

vanligt på campus, för att det ska bli hanterbart arbetsmässigt.  

I distanskurserna möter lärare studenterna vid färre tillfällen, än i samma kurs på campus. Det påverkar 

inte undervisningen, enligt en lärare. Erfarenheten hen har är att distansmötena blir mer ”meningsfulla, 

fokuserade eller effektiva”, än med campusstudenter. Förutsättningen är att hen tar sig tiden att möta 

distansstudenterna i mindre grupper, vilket också medför att hen ser varje enskild student.  

Möten och kontakten med distansstudenter sker på andra sätt än med de studenter som går utbildningen 

på campus. En lärare berättar att de spontana samtalen uteblir, vilket även en student anger i en öppen 

enkätfråga. Med planering går det arrangera för spontana möten mellan studenter och lärare, även på 

distans, enligt en lärare. Från de intervjuade studenterna kommer några förslag på detta. Ett är att an-

ordna en obligatorisk träff i mitten av varje kurs. Denna student menar att ibland blir den skrivna kommu-

nikationen fel, därför behöver studenter träffa lärare via Adobe Connect (AC). Det är också då studenter-

na kan få diskutera litteraturen, ”så man inte missar något” menar en annan student. Diskussioner med 

lärare och att få en veckoplanering har underlättat studierna, enligt en student.  

Campusträffar Campusträffar Campusträffar Campusträffar     
Mycket undervisning kan ske via nätet, menar alla Lärare. Däremot går det inte att göra allt via nätet. 

Därför behövs campusträffarna, ”de är ovärderliga”, enligt en lärare. Hur många träffar eller tillfällen det 

ska vara under en kurs eller termin, bör bero på kursens innehåll, enligt några lärare. Oavsett antal 

campusträffar förekommer det att studenter inte vill komma till träffarna, enligt lärare och student. Det 

kan bero på att det är långt att åka, speciellt för de studenter som går Termin5 under VT-15. Enligt 

enkätsvar är studenterna nöjda med antal träffar. Däremot vill lärare ha fler träffar med studenter.  

Campusträffarna ser olika ut och är olika till antal och innehåll, vilket lärarna menar att de behöver vara. 

Vad som ska göras, genomföras eller erfaras under campusträffarna måste vara väl planerat och ange-

läget, menar både lärare och studenter. Av den anledningen har en lärare valt att ha kursintroduktion via 

AC. En student berättar att de fått lyssna på en föreläsning under en campusträff. Trots att föreläsningen 

var intressant, känner hon sig tveksam till om det var bra. Studenterna menar att det inte får bli för 

mycket innehåll i träffarna, det ökar risken för ”korvstoppning”, vilket inte uppskattas. Det behöver därför 

finnas plats för reflektion och för att ”bara träffas”, menar några lärare. De fysiska mötena behövs, de ger 

utrymme för spontanitet som bara kan uppstå genom fysiska möten, enligt en lärare. 
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Samtliga lärare menar att campusträffarna behövs för att utbildningen och undervisningsstoffet ska bli 

trovärdigt. Både studenter och lärare är eniga om att allt inte går att undervisa om på distans. Därför 

används de fysiska träffarna till övningar, experiment, examinationer och ibland för att redovisa grupp-

arbeten. Några lärare menar att vad och varför går att diskutera och läsa sig till – men inte hur. Studenten 

måste själv få uppleva hur man letar efter QRkoder, går på tallinjen eller göra vattenexperiment, för att 

senare kunna göra det med barnen på förskolan. En student ”saknar att få lära mig i ämnena, hur jag ska 

göra med barnen praktiskt, hur lär jag dem matematik och naturkunskap”. 

StyrkorStyrkorStyrkorStyrkor        
Det finns en medvetenhet om att distansundervisningen behöver utvecklas och en vilja att utveckla 

campusträffarna. Studenterna är nöjda med utbildningen, 25 studenter instämmer helt eller delvis 

med påståendet att upplägget i kurserna bidrar till att de klarar sina studier.  

Svagheter Svagheter Svagheter Svagheter     
Svagheter är att lärare brister i sin kunskaper om distansundervisning. Enligt studenterna finns det 

brister med undervisningen, den saknar anpassning till distansformen.  

Utmaningar Utmaningar Utmaningar Utmaningar     
Utmaningarna som distansutbildningen står inför är att utveckla distanspedagogiken. 

Utmaningarna består av att ”tänka utanför boxen”. Till det hör att organisera för och delta i samtal 

om distansundervisning såväl inom ämnen och arbetslag som inom och mellan avdelningar.  

Teknik Teknik Teknik Teknik     
Från observationer av Blackboard (Bb), samtal med lärare och studenter och enkätsvar är Bb en plattform 

som används för information. Det är på Bb som studenterna finner kursmaterial, där finns länkar till 

Adobe Connect (AC), med genvägar till både ”Grupprum” som är studenternas egna grupprum och till 

”Klassrummet” eller ”Stora rummet” där bland annat seminarier sker. 

Det tar tid att lära sig tekniken, enligt de flesta lärare. Tekniken kräver att man håller på med den för ”ju 

mer man använder teknik desto mer van blir man”, enligt en lärare. Upprätthålla teknikvanan är svårt. 

Ofta går det en termin eller mer mellan distanskurserna, vilket bidrar till att man hinner glömma hur man 

gjorde, enligt en lärare. Tid är en viktig faktor för att upprätthålla, använda och utveckla tekniska kunska-

per. En lärare berättar att hen blivit instruerad hur det gick till, men det var inte så enkelt som det hade 

sett ut. För att lösa problemet blev metoden ”try and eror”. Det fanns hjälp att få, men av olika orsaker 

utnyttjade hen inte dem. ”För om man inte vet vad man ska fråga om avstår man från att fråga och 

försöker lösa uppgiften själv”, enligt läraren. För att lära sig använda tekniken tar de flesta lärare hjälp av 

kollegor, enligt enkätsvar. Nackdelen med de kurser som CeSAM arrangerar är att de ska passa alla lärare 

och alla ämnen på MDH, enligt en lärare. För denne lärare är det bättre att få höra hur man inom det egna 

ämnet kan utveckla undervisning på distans, ”då fattar man direkt hur man kan göra”.  

Studenter men även lärare uttrycker önskan om att Blackboard borde användas mer och tekniken använ-

das på fler sätt än vad som nu görs. Studenterna efterfrågar mer nätbaserat lärande, fler inspelade före-

läsningar, gärna ”live lektioner” samt att tekniken används mer till seminarier och redovisningar, enligt 

enkätsvar. Föreläsningar bör ske via Bb, inte på campus. En student berättar att det finns ” mycket poten-

tial med Blackboard som verktyg”. En annan student beskriver det på följande vis: ”Vi sa det så sent som i 

går att det finns nog mycket på Blackboard som vi inte har en aning om.”  
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Distansundervisning innehåller bland annat inspelade föreläsningsfilmer som lärare sedan lägger ut på Bb. 

Så måste det vara, menar en lärare. Denna form av ”förmedlingspedagogik” är hen inte tillfreds med. 

Läraren saknar interaktionen med studenterna som det blir på en campusföreläsning. Den uteblivna 

interaktionen upplever ett par andra lärare bidrar till att inspelade föreläsningar kan blir stela. En risk med 

inspelade föreläsningar är att materialet kan spridas på nätet. Det finns även fördelar med inspelade 

föreläsningar. En lärare uppmanade studenterna att pausa inspelningen för att göra en uppgift och sedan 

fortsätta lyssna på föreläsningen. Detta uppskattade studenterna, det blev ett bra lär tillfälle. En annan 

fördel med inspelade föreläsningar är att studenterna kan se föreläsningarna när det passar dem och flera 

gånger.  

Blackboard kan användas på andra sätt än till att lägga ut undervisningsfilmer i, berättar en lärare. Hen 

har låtit studenterna lägga ut sina grupparbeten i Bb. På så sätt fick de ta del av varandras arbeten. 

Avsikten vara att allas goda arbeten skulle komma fler till godo och vidga studenternas lärande. Detta 

arbetssätt var mycket bra och lärorikt, enligt en student. Samtidigt som lärare menar att Bb kan användas 

mer, finns det lärare som väljer andra sätt för att kommunicera med studenterna. En lärare hänvisar alltid 

till MDH e-post.  

Distansformen ställer nya krav på undervisning och examination. En lärare berättar att hen och kollegorna 

har ställt sig frågan vem som besvarar uppgiften, när den görs hemma och via nätet. De har resonerat 

detta i termer av rättssäkerhet, eftersom de inte kan säkerställa vem som gör och lämnar in uppgiften. 

Kommunikationsverktyget Adobe Connect fungerar ”sådär” enligt en lärare. Både lärare och studenter ger 

uttryck för att AC ibland kan vara ”svajigt”, tekniken glappar och att fördröjningar i talet förekommer. Det 

har också förekommit att lärare blivit ”utkastad” från AC under pågående examinerande seminarier, trots 

fiberuppkoppling. Tekniken har sina begränsningar, enligt en lärare. AC hindrar flytet i samtalen genom 

att det uppstår knaster och talet blir fördröjt. Tekniken hindrar på så vis kommunikationen, enligt flera 

lärare. Det finns en risk att samtal via teknik kan bli formella, det spontana ”pratet” uteblir som är så 

viktigt, enligt en lärare. Fördelen med seminarier via teknik är att studenterna syns i bild och med namn.  

Studenter väljer andra tekniska lösningar för kommunikation och grupparbeten, än de som finns på Bb. 

De föredrar Facebook. En anledning är att de får ett ljudligt meddelande i sina mobiler, om någon har 

skrivit något på Facebook. Grupprummen på AC, har alla studenter tillgång till, enligt en student. Det 

betyder att de kan se vad andra skriver till varandra. Fördelen med dessa grupprum, menar studenten, är 

att de kan prata och se varandra samtidigt. En annan anledning till att studenter väljer annan teknik kan 

vara att studenterna upplever att Bb är oorganiserad, rörig, svårt att förstå sig på och att de saknar tydliga 

riktlinjer. En student skriver i de öppna enkätsvaren att lärare lägger ut information på olika sätt. Det gör 

att studenterna upplever att de inte hittar det de söker på en gång, utan får leta på olika ställen. Ett 

önskemål att lärare borde frågade studenterna om hur de använt Bb tidigare, så lärarna kan anpassa sig 

efter studenterna och inte tvärt om, som det är idag.   

Styrkor Styrkor Styrkor Styrkor     
En fördel är att inspelade föreläsningar kan användas flera gånger och att studenterna kan se dem 

flera gånger och när det passar dem. En annan fördel är att studenterna blir synliga för lärarna, 

med namn och bild vid seminarier. Att studenter kan mer om teknik har både för och nackdelar. 

Fördelen är att de kan hjälpa varandra och läraren, nackdel kan vara att studenter gång på gång 

måste undervisa lärare hur tekniken fungerar.  
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Svagheter Svagheter Svagheter Svagheter     
De svagheter som framkommer är att lärare brister i din kompetens att använda teknik som 

hjälpmedel i distansundervisning.  

Utmaningar Utmaningar Utmaningar Utmaningar     
Utmaningar vad det gäller teknik är att lärare behöver använda fler tekniska verktyg i 

undervisningen.  

Grupper Grupper Grupper Grupper     
Grupper och grupprocess är viktiga inslag i utbildningen, vilket betonas av programansvarig. Det är något 

som borde arbetas mer med under utbildningen, eftersom förskollärare arbetar i arbetslag, enligt en 

lärare. Dock kan det vara svårt att ge stöd till distansgrupperna och deras processer, eftersom man inte 

känner dem på samma vis som campusstudenterna, menar en annan lärare.  

I början av utbildningen fick studenterna veta att de skulle ingå i grupper, som skulle ändras under hela 

utbildningstiden. Så har det inte blivit. Samtliga studenter berättar de att de mer eller mindre alltid har 

tillhört en och samma grupp. Studiegruppen är en trygghet för flera studenter. Därför behövs möjligheten 

att byta grupp, om inte samarbetet fungerar i gruppen studenten först hamnar i. Samtidigt ska det inte 

vara ett mål i sig att ingå i en och samma studiegrupp under hela utbildningstiden, menar en lärare. För 

grupper behöver utmanas, vilket flera lärare uttrycker. Däremot behöver studenterna ha intakta studie-

grupper under termin 5. Detta eftersom studiegruppen utför ett fältstudiearbete som pågår under hela 

terminen.  

En lärare har erfarenhet av att det kan bli slitningar i gruppen och svårt att genomföra grupparbeten om 

några i gruppen enbart kan studera på dagtid och andra på kvällstid. Denna erfarenhet delas av en 

student. Hon upplever att man i gruppen inte alltid tar hänsyn till varandra, när de har en uppgift att 

arbeta med. I gruppen finns det studenter med småbarn och de som arbetar halvtid eller mer. För hennes 

del fungerar det inte att diskutera på kvällarna, det är hon för trött för.  

Under den första terminen eller året på utbildningen är det bra att ingå i en och samma grupp, sedan 

borde man byta, menar en student. Enligt henne är det en träning inför det kommande arbetslivet, där 

hon kommer att ingå i olika arbetslag. En annan student ser andra fördelar med att byta grupp. En är att 

det skulle kunna leda till att de som glider med, till slut måste ta ansvar. En annan fördel är att få träffa 

andra studenter och få syn på sin roll i gruppen. Uppgifterna att skriva ett processchema och lämna in 

skriftlig förberedelse har en student uppskattat. Dels för att hon själv skulle vara förberedd, dels för att 

det ska synas vem i gruppen som gjort vad. Dessa uppgifter har lärt henne att se vilka grupper som gör 

grupparbeten och vilka grupper som lämnar in individuella uppgifter som en gruppuppgift. Det är inget 

grupparbete, enligt studenten.   

Flera lärare lyfter fram att de studiegrupper som finns i distansutbildningen inte verkar ha samma grupp-

problematik som de studiegrupper som finns på campus. En förklaring kan vara att lärare upplever att 

distansstudiegrupperna är mer uppgiftsfokuserade än studiegrupperna på campus. En förståelse för detta 

är att campusgrupperna träffas oftare än vad distansstudiegrupperna gör. Studiegrupperna på campus 

verkar vara eller bli studentens ”familj” under utbildningen, enligt en lärare. Hen menar att en 

studiegrupp med familjekänsla får eller skapar mer ”socialt gnissel” än vad som verkar uppstå i 

studiegrupperna för distansstudenterna. En student har delvis en annan erfarenhet. Hennes grupp har 

mer blivit ”en kamratgrupp och då är det inte alltid som alla tar hänsyn till att vi ska arbete med en 
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uppgift eller så.” Varför det inte blir mer konflikter än det blir i distansgrupper, ger en student. Tekniken 

kan ge upphov till konflikter, om man inte hör vad de andra säger. ”Då loggar jag hellre ut och är irriterad, 

och repar mod till nästa möte med gruppen. På campus kanske inte detta går – då måste man kanske ta 

tag i konflikten på en gång.”  

Styrkor Styrkor Styrkor Styrkor     
En styrka skulle kunna varar att distansgrupper är uppgiftsfokuserade. En fundering är om det är så 

eller om lärare pratar så om grupperna, att det blir en sanning?  

Svagheter Svagheter Svagheter Svagheter     
De svagheter som finns om grupper är att studenten ingår i en och samma studiegrupp under hela 

utbildningstiden. Det bidrar till att befästa roller och strukturer som bildats i gruppen. Frågan är om 

det bara gäller distansutbildning eller om det även gäller campus?  

Utmaningar Utmaningar Utmaningar Utmaningar     
Det behövs tid för att medvetandegöra varför man gör som man gör. Utmaningen är att diskutera 

hur lärare ser på grupper och grupprocesser. När är det lämpligt att bryta upp grupperna? Vill man 

ha en och samma grupp genom hela utbildningen? Är det möjligt? Och i så fall varför då?  

VFUVFUVFUVFU    
De studenter som startade förskollärarprogrammet på distans våren 2013 gör sin VFU och sina fältupp-

gifter i sin hemkommun. Studenter som startade förskollärarutbildningen våren -14 och -15 gör VFU och 

fältuppgifter i en fältförskola. Fältförskolorna finns i några kommuner i Södermanland och Västmanland.  

Läsa till förskollärare på distans påverkar delvis de VFU kurser som studenterna ska genomföra. En bra 

distansutbildning är att kunna göra VFU i hemkommunen, enligt ett enkätsvar. Samtidigt finns det en 

förståelse för varför fältförskolorna finns i Västmanland, enligt en student. Hon skulle vilja prova på att ha 

VFU på sin hemort. Inte bara för att slippa att pendla mellan hemmet och fältförskolan, utan också för att 

öka på möjligheterna att få arbete efter avslutade studier. En student har erfarenhet av att lärarens besök 

under VFU kursen kunde genomföras med hjälp av teknik. Studenten hade datorn med sig tillförskolan, 

via länk kunde hon och hennes handledarare samtala med läraren som fanns på högskolan. Ett samtal 

som var givande och fungerade bra enligt studenten.  

Möjligheten att få göra VFU på fler förskolor än en efterfrågar en student. Det skulle öka hennes erfaren-

heter om hur arbetet kan vara som förskollärare. Detta har en annan student löst genom att arbetar lite 

under studietiden på olika förskolor och får på så vis erfara likheter och skillnader mellan olika förskolor. 

Hon tycker att det är bra ”för då kan jag relatera det jag läser till förskolan, eftersom vi bara har VFU i 

termin 1, 4 och 7”.  

Fältstudier genomförs ungefär 1 gång i månaden. Studenter har märkt att det hinner hända mycket både i 

barn- och personalgrupp, sedan de sist var på fältförskolan. En student menar att det går mycket tid till att 

försöka lära känna barnen, och ny personal/vikarier, för att det ens ska vara genomförbart med en 

aktivitet. Samtidigt är fältstudierna ett sätt att hålla någorlunda kontakt med förskolan, personal, 

handledare och barn, eftersom det är långt mellan VFU kurserna i utbildningen.  
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Styrkor Styrkor Styrkor Styrkor     
Den styrka som kommit fram med VFU och fältstudier ur ett distansperspektiv är att en student 

berättat att tekniken underlättade och gjorde det möjligt att ha ett ”trepartsamtal”, mellan henne, 

handledare och lärare.  

Svagheter Svagheter Svagheter Svagheter     
Svagheter med distansformen på utbildningen relaterat till VFU/Fältstudier är flera. Bland annat är 

det svårt att ta sig från hemmet till fältförskolan för att göra VFU/Fältstudier. Studenterna har valt 

distansformen av en eller flera anledningar. En av dem är att kunna kombinera studier med 

privatlivet. Blir resvägen lång påverkas privat- och arbetsliv.  

Utmaningar Utmaningar Utmaningar Utmaningar     
Utmaningen med VFU/Fältstudier är att använda tekniken för att göra ”besök”, ha samtal eller 

 redovisa vad man gjort eller hur man agerat i förskolan med barn/föräldrar/handledare/kollegor.  

Avslutning  Avslutning  Avslutning  Avslutning      
Följande citat ger en bild av den komplexitet, de utmaningar och problemområden som framkommit 

under utvärderingen av förskollärarutbildningen på distans.  

Lärare:  
Att man utnyttjar de fördelar distans har gentemot campus, ser det som en egen undervisningsform och inte 
försöker översätta det man gör på campus till distans. Man måste tänka nytt! Man måste se distans som aktiva 
kurser som förnyas hela tiden, precis som på campus, och därför tror jag inte på att återanvända gamla filmer och 
sådant material för mycket utan att uppdatera och skapa nytt. Då blir det bäst kurser. Men det tar mycket tid. Jag 
tror också att man måste hitta sätt att aktivera studenterna på ett annat sätt än vid campus men man måste också 
ha förståelse för att de som valt distans gjort det för att kunna vara flexibla, vi måste därför också vara flexibla.  
          (Fråga 71, lärarenkät)  
 

Student:  
En bra distansundervisning är när lärarna är förberedda på att det är på distans och förstår hur blackboard och 
adobe conect fungerar så vi studenter inte behöver instruera dem för att de ska få det att fungera. Distansunder-
visningen fungerar också som bäst när lärarna har framförhållning så att man kan planera sina studier. Lämnar ut en 
tydlig studiehandling i tid så att man kan planera eftersom alla kurser innehåller grupparbeten och vi inte kan träffas 
fysiskt måste man kunna planera in träffarna via datorn så det fungerar för alla. Svårt när lärarna inte har framför-
hållning. Viktigt att lärarna har genomtänkta fysiska träffar då många av oss får åka långt för att närvara. Känns 
nedvärderande om lärarna inte planerar träffarna så att vi får ut något av dagarna. 
          (Fråga 42, studentenkät) 
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Metod 
I denna bilaga beskrivs vilka metoder som använts, observation, enkät och intervju för utvärderingen av 

förskollärarprogrammet på distans. Etiska aspekter finns i texten för respektive metod. Vem studenten är 

som går utbildningen ges en bild av liksom av de lärare som undervisar på distans samt av mig som 

utvärderare. Bilagan avslutas med förslag på fortsatta frågor att studera vidare.   

Observation Observation Observation Observation     
Observation har gjorts av de Blackboardplattformar som under våren – 15 var aktuella samt tidigare 

kursplattformar för termin 1 och 3. De studenter som under VT-15 går sin 5:e termin har genom hela sin 

utbildning haft var sin plattform. En för dem som har sina fysiska träffar på campus Nyköping och en för 

de studenter som träffas på campus Södertälje. Det är Nyköpingsstudenternas plattform jag observerat. 

Det innebär att det är även Nyköpingsstudenternas Blackboardplattform som observerats under VT- 15 

samt att en mindre observation har gjorts av den plattform som fanns för Södertäljegruppen VT-15. 

Tillträde till samtliga plattformar har jag fått av kursansvariga lärare.  

Fokus för observationerna var på hur plattformen var organiserad och vilka funktioner i Blackboard (Bb) 

som har använts och i vilken utsträckning. Vad observationerna resulterade i finns i bilagan observation.  

ObservationObservationObservationObservation    diskussion diskussion diskussion diskussion     
Det som överraskade i observationerna var att Blackboard används i huvudsak för att förmedla informa-

tion. Det finns flera funktioner i Bb som inte verkar användas. En svårighet med att observera Bb var att 

”allt” inte var möjligt att observera. Bland annat var det omöjligt att observera hur frekvent e-post i Bb 

har används, eller i vilken utsträckning Adobe Connect (AC) har använts av studentgrupper eller för 

seminarier. Det finns några frågetecken mellan vad som observerats i Bb och hur det överensstämmer 

med vad som framkommit under intervjuer och i enkätsvar. Ett exempel på detta är påståendet om att 

det är bra att varje grupp har sitt eget grupprum i Blackboard (Fråga 43 lärarenkät, Fråga 13m student-

enkät). Enligt enkätsvar är det 7 av 17 lärare och 12 av 36 studenter som helt eller delvis instämmer med 

påståendet. Samtidigt visar observationerna att de studenter som under VT-15 gick Termin1 och 3 inte 

hade tillgång till grupprum i Bb och Termin5 studenter utnyttjade dem näst intill inte alls. Möjligheten 

finns att de som instämde med påståendet har andra erfarenheter än som kunnat observeras. Vad som 

avses om det är Bb eller AC är inte alltid övertydligt under intervjuerna. De båda kommunikations-

verktygen nämns ofta samtidigt och det förekommer att man anger Bb, men på fråga är det AC som avses. 

En möjlig förklaring till det är att det är via Bb som lärare och studenter har genvägar till AC rummen.  

Enkät Enkät Enkät Enkät     
Totalt har tre enkäter sänts ut via e-post. Ett frågeformulär i Google Driva har använts till samtliga 

webbaserade enkäter. En fördel med det verktyget är att det går att få en sammanfattning av resultatet i 

både diagram och frekvenstabell. Svaren finns även i excelfil, som möjliggör för andra analyser.  

De studenter som VT-15 fanns inskrivna i de aktuella Blackboardplattformana är också de som fått en 

enkät sig tillsänd. Enkäten skickades ut fredag 28 maj till studenternas, student e-post adress, och torsdag 

25 juni stängdes enkäten. En påminnelse har gjorts och det som ett meddelande på Bb. Total har 36 svar 

inkommit av 131 möjliga studentsvar. Av de studenter som besvarade enkäten studerar 9 i Eskilstuna, 

Nyköping 6, Södertälje 8 och 13 studenter går utbildningen i Västerås.  
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En enkät skickades till de studenter som har valt att avbryta eller göra studieuppehåll. Enkäten skickades 

till studenternas privata e-postadresser, totalt 21 enkäter. När påminnelsen sändes ut, visade det sig att 

det saknades korrekt e-postadress till två studenter. Det betyder att 19 studenter fått erbjudande om att 

besvara enkäten. Inga svar hade inkommit till 2015-09-16, varpå enkäten låstes. 

För att få veta vilka lärare som undervisat på distans har jag sökt efter namn i de dokument som finns 

tillgängliga på webben i vår gemensamma ”G-mapp”, hämtat in lärarnamn som funnits i de plattformar på 

Blackboard jag haft tillgång till samt tagit hjälp av par avdelningschefer. Lärarenkäten skickades via e-post 

till 31 lärare, i mitten av augusti, en påminnelse skickades en och en halv vecka senare. Ett par lärare 

hörde av sig till mig efter att påminnelsen gått ut. De uppmärksammade mig på att de inte undervisat på 

distans och deras namn plockades därför bort från studien. Totalt har 29 lärare getts möjlighet att svara 

på enkäten, 17 svar har inkommit.  

På samtliga enkäters framsidor finns information om utvärderingen, ungefärlig svarstid, vad svaren ska 

användas till, att medverkandet är frivilligt, kontaktuppgifter samt att svaren behandlas konfidentiellt.  

Enkät dEnkät dEnkät dEnkät diskussion iskussion iskussion iskussion     
Enkäten till studenterna sändes ut i slutet av terminen. Under samma period förväntades även 

studenterna svarar på enkät om förskollärarprogrammet och kursvärdering. De distansstudenter som gick 

Termin1 fick även en enkät om VFU. Olyckligt att det blev så. Det kan vara en bidragande orsak till den 

låga svarsfrekvensen. En annan bidragande orsak kan vara att endast en påminnelse gick ut, på grund av 

terminsslut. Den påminnelsen var i form av ett anslag på respektive termins Blackboardplattform.  

Enkät till studenter som gjort avbrott i sina studier sändes ut i början av hösten. En påminnelse har gått 

ut, enkäten är obesvarad. Önskemålet att få veta orsak till avbrott i studierna är fortfarande obesvarad. 

Det finns andra möjligheter att nå dessa studenter, men om det är försvarbart att ringa upp dem måste 

diskuteras och inrymdes inte i denna utvärdering.  

Frågeformuläret till lärare valde jag medvetet att skicka ut efter sommaren. Enkäten blev klar i början av 

juni och att i terminsslutet be kollegor att besvara en enkät, ville jag inte belasta dem med.  

En reflektion om enkäternas utformning är att de kan upplevas omfattande. Nyfikenhet att vilja veta 

mycket och önskemålen från programrådet för förskollärarprogrammet att belysas frågor om VFU, 

praktiska, organisatoriska och tekniks frågor bidrar till frågornas omfattning. I början av utvärderingen 

fanns det tankar om att enkäten skulle vara så lika som möjligt till studenter och lärare. Så blev det inte. 

Enkäten till de båda studentgrupperna är likartade. Det som skiljer dem åt är tempus och att några frågor 

har ändrats i den enkät som skickades till studenter med studieuppehåll. Lärarnas enkät skiljer sig från 

studenternas. Några frågor i student- och lärarenkät är likartade. Det som skiljer dem åt är hur frågan 

ställts. Det tydligaste exemplet på det är den näst sista frågan i båda enkäterna. Studentenkätens fråga 41 

lyder: Det fungerar mycket bra att läsa förskollärarprogrammet på distans. Lärarenkätens fråga 71 lyder: 

Att läsa till förskollärare på distans är lika bra som på campus. Detta förfarande att ställa samma fråga på 

olika sätt minskar möjligheten att jämföra svaren som lärare respektive studenter ger på ”samma” fråga.  

Intervju Intervju Intervju Intervju     
Val av intervjupersoner har gått till på olika sätt. För undervisande lärare har jag valt, på måfå, ett namn 

från samtliga ämnesområden som finns i förskollärarprogrammet. Det ledde till att jag har intervjuat en 

lärare från språk, två från matematik/fysik, två + en från pedagogik med olika ämnesinriktningar. Dessa 

lärare visade sig ha olika lång erfarenhet av att undervisa på distans, allt från att ha deltagit med inspelade 
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föreläsningar i en kurs till att ha varit kursansvarig för flera kurser och eller ha haft mer eller mindre 

undervisning i två eller flera kurser. Utöver dessa lärare har programansvarig och distanssamordnare 

intervjuats. Intervjuerna med dessa nyckelpersoner gjordes i början av utvärderingen och har fungerat 

som bakgrund och bidragit till en förståelse om förskollärarprogrammet på distans. De inspelade 

intervjuerna varade från 40 minuter upp till 1 timme och 40 minuter. Förfrågan om medverkan gjordes via 

e-post där ett missivbrev bifogades (Bilaga Missivbrev). Några anmälde sig direkt, andra svarade efter 

påstötning. Några utvalda lärare valde att tacka nej till att delta, vilket gjorde att andra lärare fick för-

frågan om att delta i en intervju. Intervjuerna genomfördes i arbetsrum, egna eller andras, eller i grupp-

rum på akademin. Under en av intervjuerna uppdagade jag att ytterligare en pedagog vore intressant att 

intervjua, därav övervikten av intervjupersoner från avdelningen pedagogik. Samtliga intervjuer med 

lärare genomfördes före sommarledigheten, en intervjuguide användes som stöd (Bilaga Intervju). 

I den enkät som skickades till studenter fanns det allra sist i en förfrågan om att delta i intervju, tre 

studenter anmälde sig. Två studenter gick Temin5 och en student i Termin3. En intervju genomfördes i 

mitt arbetsrum, efter överenskommelse, den entimmes långa intervjun spelades in. De andra två 

intervjuerna genomfördes via Adobe Connect. Studentens röst i den första AC intervjun försvann efter 

cirka 7 minuter i den en timmes långa intervjun. Via hjälp från Sunet kunde ljudfilen räddas. Innan jag 

visste att detta var möjligt skrev jag ned vad vi pratat om, skickade filen till studenten som utvecklade 

texten. Studentintervju nummer två via AC varde i cirka 30 minuter, med hänsyn till informantens tid. 

Även under intervjun med studenterna använde jag en intervjuguide som stöd (Bilaga Intervjuguide).  

Jag har använt mig av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer under hela utvärderingen. Det är alltid viktigt, 

men kändes speciellt viktigt då utvärderingen gällde min arbetsplats och kollegor. Till lärarna sändes ett 

missivbrev ut samtidigt som de bjöds in att delta i en intervju (Bilaga Missivbrev). I missivbrevet stod 

bland annat att deltagandet är frivilligt, vad data från enkät och intervju ska användas till, hur det ska 

redovisas och att det finns en strävan att dölja informanternas identitet. De etiska riktlinjerna har jag även 

påmint och informerat om inför samtliga intervjuer.  

En del av hänsynstagandet till informanterna och för att upprätthålla konfidentialitet har jag valt att inte 

benämna intervjuade lärare med fiktiva namn eller i vilket ämne de undervisar i. För att på så vis skydda 

deras rätta identitet, inte minst med tanke på att det är en man och fem kvinnor som har intervjuats. 

Lärarna kommer därför i texten att benämnas som Lärare och som hen. De intervjuade studenterna 

kommer att omnämnas på samma sätt, men kommer att benämnas som hon i texten.  

Intervju dIntervju dIntervju dIntervju diskussion iskussion iskussion iskussion     
Mina erfarenheter av att intervjua via Adobe Connect (AC) är positiva. Inte minst med tanke på att en till 

synes raderad ljudfil gick att återskapa. En intervju blev kort på grund av studentens tid. Alla frågor hann 

därför inte ställas eller besvaras. Vi kom därför överens om, under intervjun, att hon skulle få några frågor 

hemsända till sig för att besvara dem skriftligt. Dessa frågor är obesvarade.  

Samtliga intervjuer med lärare och med studenter finns som ljudfiler. Samtliga filer har jag lyssnat på flera 

gånger. Intervjuerna är inte transkriberade. Arbetsgången har varit att när jag lyssnade på intervju en 

andra gång skrev jag ned stödord eller meningar och ordagranna citat. Det jag fokuserade lyssnandet på 

var undervisning, grupper, teknik, kunskapsbehov, varför man valt och vad som krävs för att undervisa på 

distans samt vilka stöd som finns för det. Detta arbetssätt kan ha påverkat vad som finns med i 

utvärderingen. Samtidigt har det som framkommit under intervjuer stärkts av enkätsvar.  
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Vem är studenten? Vem är studenten? Vem är studenten? Vem är studenten?     
En generell beskrivning av distansstudenten är att de flesta, 3 av 4 studenter (Fråga 8), startade utbild-

ningen utan tidigare erfarenheter av distansstudier. Motivet för att vilja läsa på distans (Fråga 10) angav 

16 studenter att det är det bästa sättet att studera på, 14 svarade att det var för att kunna kombinera 

studier med arbete och privatliv, 13 angav att det var för att kunna kombinera studier med privatliv och 

12 för att själv kunna bestämma när man ska studera. På denna fråga var det möjligt att ange flera 

orsaker. Över hälften av studenterna, 22 av 36, hade erfarenhet av förskola. Distansstudenten arbetar och 

studerar samtidigt, men inte heltid och 10 studenter arbetar inte alls. Studenten är kvinna och 9 av dem 

går Termin1, 13 finns i Termin3 och 14 studenter går Termin5 av dem går 6 i Nyköping och 8 i Södertälje.  

Kommunikation mellan distansstudenter sker via Facebook. De anger i enkätsvaren att det kräver mycket 

arbete att studera på distans, 18 studenter instämmer och 9 studenter instämmer delvis i påståendet 

(Fråga 7g). En student anger i öppet enkätsvar att hon vill ha mer uppgifter, för det ska enligt henne inte 

gå att jobba heltid samtidigt som man studerar på heltid och ändå har fritid. Självdisciplin, ansvar är 

förmågor som behövs för att klara av att studera på distans, enligt enkät och intervjusvar.  

Bland undervisande lärare finns en föreställning om att äldre studenter väljer att studerar på distans 

medan yngre hellre väljer campusstudier. Av de som svarade på enkäten var medelåldern 31 år (variation 

mellan 21-44) medelåldern för samtliga distansstudenter är 29 (variation mellan 20–44). Det skulle i så fall 

betyda att det är fler äldre än yngre studenter som valt att svara på enkäten. Hur distansstudenten klarar 

av sina studier i jämförelse med campusstudenterna har en jämförelse gjort mellan de båda kursgrupper-

na som startade sin förskollärarutbildning våren -14. De kurser som studerats är PEA046 i Termin1, 

OAU105 och SVA116 i Termin3. Det visar sig att det inte är någon större skillnad mellan gruppernas 

förmåga att klara sina studier.  

Kurskod Termin  Omtentamen  Ej klar med kursen  

  Distans  Campus  Distans  Campus  

PEA046 Termin1 1 student 9 studenter  1 5 
OAU105 Termin3 0 1 11 4 

SVA116 Termin3 8 10 3 2 

De skillnader som finns i kurs OAU105 mellan distans och campusstudenter ”Ej klar med kursen” 
går att förklara med begrepp som ”sen ingång” eller andra omständigheter relaterade till individer, 
inte till studieform (Personlig kommunikation Ann Hagernäs 2015-09-16). Med omtentamen menas 
de antal studenter som omtenterat en uppgift för att nå ett godkänt betyg, oavsett typ av uppgift 
eller moment i kursen.  

AvAvAvAvbbbbrutna rutna rutna rutna studierstudierstudierstudier    
I de dokument som studievägledare har om studenter som avbryter sina studier har följande framkommit. 

Data är från våren -13 fram till september -15. Enligt statistiken har 25 studenter avbrutit sina studier, 4 

av dem påbörjade aldrig utbildningen. Totalt har 7 studenter avbrutit sina studier inom en 10 

veckorsperiod från kursstart. Sex studenter gjorde avbrott under den 1:a terminen under april, maj och 

juni. 3 studenter av bröt sin utbildning juli och september. Det betyder att 16 av 21 studenter avbrutit 

sina studier under eller i anslutning till den första terminen på utbildningen. 4 studenter avbröt sina 

studier under Termin2 (oktober, november, december). En student har begärt avbrott före starten av 

termin 4.  

Vem är läraren? Vem är läraren? Vem är läraren? Vem är läraren?     
De lärare som intervjuats och som svarat på enkäten har själva inte valt att undervisa på distans, 3 av 17 

lärare hade helt eller delvis valt det (Fråga 6). De erfarenheter lärare har av distansundervisning är från 
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förskollärarprogrammet, 6 av 17 lärare anger att de även har erfarenhet från andra kurser och eller 

lärosäten (Fråga 1). Lärarna undervisar i en eller flera kurser, termin efter termin och de allra flesta 14 av 

17 lärare undervisar i samma kurser på campus (Fråga 7). Om det senare är en fördel eller inte svarar 

lärare olika på (Fråga 8), 4 lärare håller delvis med om det, 6 lärare har valt mittenalternativet och 7 lärare 

håller, helt eller delvis, inte med om det.  

Vad det gäller kunskap och kompetens både har och saknar lärare kunskaper om Blackboard och Adobe 

Connect (Fråga 24). Flertalet lärare vill lära sig mer om hur man kan undervisa på distans. Samtidigt söker 

de själva upp tips, råd och information om distansundervisning. Det finns mer eller mindre behov av 

workshops och kurser för att få veta mer om distansundervisning och dess utmaningar (Fråga 29). I ett 

öppet enkätsvar skrev en lärare att det finns kurser, men ”svårigheten är att hinna gå”. Det främsta stödet 

till den egna undervisningen hämtar man från kollegor (Fråga 5). Ett störande moment i arbetet är teknik 

som brister i sin funktion eller användarvänlighet. Flera lärare uttrycker att teknik kräver kunskap och 

övning.  

Det lärarna erfar i distansundervisning tar de med sig till campus (Fråga 65). Det är relativt svårt att lägga 

upp kurser så det passar distansundervisning, vilket också syns i enkätsvar (Fråga 68). Från intervju och 

enkätsvar är det svårt att göra om en campuskurs till distans.  

Min erfarenhet  
Vad det innebär att vara förskollärare, hur det är att arbeta i en förskola och eller att undervisa blivande 

förskollärare, saknar jag kunskaper om. Denna brist på erfarenhet om den utbildning som har utvärderats 

kan vara en fördel då utvärderingen görs internt på akademin. I utvärderingssammanhang påtalas både 

för- och nackdelar med intern utvärderare. En fördel med intern utvärderare är att den känner till 

kontext, individer och kultur. Nackdelen med en intern utvärderare är att det kan vara svårt att ställa 

kritiska frågor. För en extern utvärderare är förhållandena tvärt om, kan vara kritisk men saknar kunskap 

om kontext. Utifrån detta resonemang går det att se mig både som en extern och en intern utvärderare. 

Intern i den betydelsen att jag arbetar på samma akademi som de kollegor som undervisar i förskollärar-

programmet på distans. Extern, eftersom jag inte ingår i de lärarlag eller har samarbetat med någon av 

kollegorna som undervisar i förskollärarprogrammet.  

Min erfarenhet av distansundervisning har jag från ett tiotal år sedan, då jag undervisade i ett par distans-

kurser med campusträffar. Under senare år undervisar jag i ett par kurser i sjuksköterskeprogrammet på 

distans. Erfarenhet av utvärdering har jag från att ha genomfört en handfull uppdrag på MDH.  

Fortsatt forskning Fortsatt forskning Fortsatt forskning Fortsatt forskning     
Det vore intressant att göra en analys av de svar som inkommit både ifrån intervjuer och inte minst från 

enkäter. För att på ett djupare plan få veta mer om hur lärare och studenter erfarit distansutbildningen. 

En del av det är att analysera hur lärare använder sig av teknik, Bb och AC, i sin undervisning. En annan del 

är att få möjlighet att följa ett par kursgrupper genom hela utbildningen och se vad som skiljer distans-

studenten ifrån campusstudenten.  
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Resultat Resultat Resultat Resultat     
Denna bilaga utgår från det resultat som visas i utvärderingen. I denna bilaga är texten utvecklad med fler 

aspekter på undervisning, grupper, teknik och VFU samt att tabeller och fler citat är tillagt.  

Kan man läsa till förskollärare på distans?Kan man läsa till förskollärare på distans?Kan man läsa till förskollärare på distans?Kan man läsa till förskollärare på distans?    
 

”Överlag är jag jätteglad att jag har valt er högskola och tycker att det mesta fungerar bra.” 
            (Enkätsvar från Student) 

 

Om man kan lära sig till förskollärare på distans är en fråga som både lärare och studenter har besvarat i 

enkät och under intervjuer. Från lärarnas enkätsvar finns en viss tvekan. Av de 17 lärare som svarat på 

enkäten har 10 valt mittenalternativet.  

Fråga 70: Att läsa till förskollärare på distans är lika bra som på campus.  

  

Till studenterna ställdes frågan något annorlunda (Fråga 41). Studenterna menade att det är möjligt, 15 av 

36 studenter instämde helt och 14 instämde delvis, 5 valde mittenalternativet och 2 instämde inte alls 

med påståendet.  

Fråga 41: Det fungerar mycket bra att läsa till förskollärare på distans 

  

Överlag överensstämmer utbildningen med de förväntningar som studenterna har på den (Fråga 39). 
Studenterna är också överlag nöjda med utbildningen (Fråga 40), 11 av 36 studenter instämmer helt, 16 
instämmer delvis, 6 har valt mittenalternativet, 1 instämmer delvis inte och 2 instämmer inte alls i påstå-
endet. Distansstudier kräver inte mer arbete än studenterna har förväntat sig, inte heller är det mycket 
svårare än förväntat. En student anger i öppet enkätsvar att hon vill ha mer uppgifter. Upplägget i 
kurserna bidrar till att studenterna klarar sina studier, men distansformen behöver utvecklas ”att kurserna 
är anpassade efter distansstudier, vilket det inte alltid varit under min utbildning tyvärr” (Öppet enkätsvar 
student).  

Fråga 36: Upplägget i kurserna bidrar till att jag klarar mina studier  
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Fråga 35: Upplägget i kurserna är anpassat efter distans  

  

Ur lärares perspektiv har det varit relativt svårt att göra kursupplägg så det passar distansundervisning 

(Fråga 66). 8 av 17 lärare instämde delvis inte i detta påstående, 7 valde mittenalternativet och 2 instäm-

de delvis i påståendet. Flertalet lärare har svarat att distansundervisning kräver mycket mer arbete och 

var svårare än förväntat (Fråga 67 & 68).  

Vad en ”bra” distansundervisning kännetecknas av, har både lärare och studenter har fått besvara i 

enkäten. Det finns både olikheter och likheter i svaren. Tydlighet och teknik som fungerar är viktiga kom-

ponenter till att distansundervisning är ”bra”. En lärare skriver följande:  

Att det i förväg ges tydlig information om hur just denna distansutbildning är upplagd eftersom studenter (och även 

lärare) har så olika uppfattningar om vad det innebär att studera på distans och hur "distansutbildning" kan ske. Bra 

distansundervisning blir det också om lärare får mycket tid eftersom många delar av undervisningen lämpligast sker 

i mindre grupper då t.ex. Adobe oftast inte blir bra om för många är inloggade samtidigt. (Lärarenkät Fråga 71) 

Lärare berättar att möjligheten att få undervisa på distans har varit utvecklande, både vad det gäller 

teknisk kunskap som arbetssätt. Utmaningarna har varit många och de har lockat att vilja fortsätta 

utveckla bra kurser. De erfarenheter som distansundervisningen gett kommer flera lärare att använda i 

samma kurs på campus. För att utveckla distansundervisningen och de didaktiska behövs tid. ”Man kan få 

till allt på distans.” Frågan som flera lärare ställer sig är - hur. Därför behövs tid så det blir möjligt att 

utveckla former för distansundervisning.  

Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning     
Valet att undervisa på distans både finns och inte finns, enligt en lärare. Att valet inte finns anger en 

lärare med att ”någon måste ju undervisa” eftersom distansstudenter ska ha samma utbildning och 

samma möjlighet att nå lärandemålen som de som läser den på campus. Däremot behöver den inte 

se lika dant ut som på campus. Flera lärare berättar att undervisa på distans är en arbetsuppgift som 

ska utföras. Påståendet att läraren själv valt att undervisa på distans (Fråga 6) svarade 3 att de 

instämde helt eller delvis, 8 lärare inte alls eller delvis inte i påståendet, 6 lärare av de 17 valde 

mittenalternativet. En lärare var skeptisk till distansundervisning. Detta eftersom förskollärararbete 

innebär möten med människor, behöver studenter få möta många människor och på olika sätt under 

utbildningen. Möten som denne lärare menar inte finns när möten mellan studenter och mellan 

lärare och studenter till stor del sker via teknik. Idag upplever hen att det fungerar att möta 

studenter även via teknik. Det som bidragit till denna ändrade attityd är öppenhet för nya 

pedagogiska lösningar. Enligt flera lärare handlar det om att ”tänka utanför boxen”, vilket behövs för 

att kunna undervisa på distans.  

När förskollärarprogrammet på distans infördes på MDH saknade flera av de intervjuade lärarna 

erfarenheter av distansundervisning. Enligt enkätsvaren (Fråga 1) hade 6 av 17 lärare erfarenhet. Det 

betyder att den distansundervisning lärarna har är formad av tidigare undervisningserfarenheter, det 
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vill säga att undervisa på campus. Några lärare berättar att om man är van att undervisa på campus 

kan det vara ett hinder för distansundervisning. Majoriteten av lärarna, 14 av 17, instämde helt i 

påståendet att de undervisar i samma kurser på både distans och campus (Fråga 7). Om det är ett 

krav eller inte (Fråga 8) fanns det olika tankar om bland de lärare som svarat på enkäten, 7 instämde 

inte alls eller delvis inte i påståendet, 4 instämde delvis och 6 valde mittenalternativet. Det som 

bland annat skiljer undervisningsformerna åt är att distansundervisning är att inspelade föreläsningar 

är kortare än campusföreläsningar. Det innebär att undervisningen måste ha mer fokus på det som är 

centralt, enligt en lärare. ”Svårt att tänka om” säger en lärare, vilket flera av de intervjuade lärarna 

vittnar om. Det som kan underlätta är kunna sitt material och kursplanen. Ett exempel på att det kan 

vara svårt att ändra en uppgift så den passar distansformen berättar en student om under intervjun. 

Hennes grupp hade till uppgift att göra ett kollage. Enligt henne var det inte fel på uppgiften, men 

den var inte anpassad till distans. Att lärare har längre erfarenhet av att undervisa på campus än på 

distans har en student upplevt, ”ja vad ska jag säga – bara vana att ha kurser på campus. Så då förstår 

jag att det måste vara nytt. Men det nätbaserade lärandet hade kunnat utvecklas lite.” Hon berättar 

att det skulle underlätta för deras lärande. Möta lärare ”live” via AC, önskar hon. Det är lättare att 

diskutera invecklade frågor än att försöka förklara dem i skrift. En annan student skriver i ett öppet 

enkätsvar att hon önskar fler träffar och eller föreläsningar, fysiskt eller via Blackboard och mer 

uppgifter. En lärare som försöker att ”tänka om” har erfarit att det som blir bra för studenterna kan 

generera mycket arbete för hen. Ett par lärare berättar att det gäller att jobba på ett sådant sätt att 

man inte överhopas av för mycket text att läsa, inspelade filmer som ska tittas på eller 

gruppuppgifter som ska kommenteras.  

Ett nytt sätt att undervisa på innebär behov av stöd i olika former till lärarna. Det stöd som anges i 

lärarenkäten är att de i första hand hämtar det från de kollegor de delar kursen med (Fråga 5). Ett 

annat stöd är organisatoriskt. ”Det är svårt att få till bra undervisning på distans. En orsak är att tiden 

för distansundervisning är för snålt tilltagen” (lärarintervju). Ett par lärare efterfrågar ”tryck upp-

ifrån” med tydliga direktiv om vad som förväntas för att kunna ta tag om distansundervisningen. En 

annan lärare menar att distansutbildningen inte finns, eftersom man inte pratar om den ”campus är 

normen”. Hen menar att det inte går att fortsätta på det viset, om MDH ska ha kvar utbildningen på 

distans. En annan lärare menar att om vi vill ha distansundervisning måste det finnas tid för att göra 

utbildningen till en distansutbildning. Idag är utbildningen ”distans light”, enligt en lärare. En annan 

lärare uttrycker sig på följande sätt:  

Men jag tror att vi behöver fortsätta utveckla det här. För nu är det nog ganska mycket campuskurser i distans, 

istället för distanskurser, tror jag. Man tar det man hade och försöker trycka in det i distansutbildning. Och det är 

inget konstigt – det är tidsfaktorn.  

En campuskurs går inte att kopiera rakt av till distansform, en erfarenhet som ett par lärare berättar 

om. Gör man det uppstår det flera problem. Ett problem som kan uppstå är hur man arrangerar 

seminarier. Det tar mer kraft att ha distansseminarier än att ha det på campus, tekniken ställer andra 

krav än vad det fysiska mötet gör. En lärare berättar att ett seminarium via teknik fungerar bra om 

gruppen är liten. Dessutom behöver distansseminarium spridas ut över tid med större mellanrum, än 

vad som är vanligt på campus, för att det ska bli hanterbart arbetsmässigt. Distansstudier innebär för 

flera studenter och lärare att det är möjligt att kunna välja när man vill studera, exempelvis enbart 
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kvällstid eller under helger. Det ställer andra krav på lärare. En lärare funderar på om det kan betyda 

att delar av undervisning ska vara förlagt till kvällstid.  

I distanskurserna möter lärare studenterna vid färre tillfällen, än i samma kurs på campus. Därför 

önskar sig en student att lärare ska vara engagerade, intresserar sig för och kommer ihåg distans-

studenterna, även om de inte syns fysiskt. Att träffa studenterna mindre ofta, påverkar inte under-

visningen, enligt en lärare. Erfarenheten hen har är att distansmötena blir mer ”meningsfulla, fokuse-

rade eller effektiva”, än med campusstudenter. Förutsättningen är att hen tar sig tiden att möta 

distansstudenterna i mindre grupper, vilket också medför att hen ser varje enskild student. En annan 

aspekt på distansundervisning ger en annan lärare. Det är att distanskurserna borde ha bättre 

kvalitét än campuskurserna, eftersom distanskurserna måste vara förberedda och klara innan kurs-

start. Tydliga studiehandledningar borde i så fall vara ett resultat av denna förberedelse. Övertydlig 

studiehandledning handlade fråga 57 om. 4 av 17 lärare instämde delvis med påståendet, 5 instämde 

delvis inte och 8 lärare besvarat påståendet om att mina studiehandledningar är övertydliga med 

mittenalternativet. Tydliga studiehandledningar, så studenterna vet vad som förväntas av dem, hur 

lärare vill att litteratur ska bearbetas samt tidsplan för inlämning av uppgifter är önskemål från mer 

än en student i de öppna enkätsvaren (Fråga 42).  

Möten och kontakten med distansstudenter sker på andra sätt än med de studenter som går utbild-

ningen på campus. En lärare berättar att de spontana samtalen uteblir, vilket även en student anger i 

en öppen enkätfråga. Med planering går det arrangera för spontana möten mellan studenter och 

lärare, även på distans, enligt en lärare. Förslaget är att finnas på nätet en och samma dag och tid 

genom hela kursen. Då finns det möjlighet att ställa frågor direkt till läraren. Detta förslag kommer 

även en student med under intervjun. Andra förslag är att anordna en obligatorisk träff i mitten av 

varje kurs. Eftersom det är först när en kurs har pågått någon vecka som hon vet vad hon ska fråga 

om, förutom att fråga om oklarheter som förekommer i studiehandledningar. Små förändringar 

”skulle göra mycket för oss studenter”. Denna student menar att ibland blir den skrivna kommunika-

tionen fel, därför behöver studenter träffa lärare via Adobe Connect (AC). Det är också då studenter-

na kan få diskutera litteraturen, ”så man inte missar något” menar en annan student. Diskussioner 

med lärare och att få en veckoplanering har underlättat studierna, enligt en student.  

En intervjuad distansstudent upplever att lärare har liten eller ingen kontakt mellan varandra. Det är i 

och för sig förståeligt, eftersom kurserna är korta och många lärare är involverade i dem. För att öka 

tydligheten önskar denna student en ”kontaktlärare” som följde klassen genom hela utbildningen.  

Campusträffar Campusträffar Campusträffar Campusträffar     
Mycket undervisning kan ske via nätet, menar alla lärare. Däremot går det inte att göra allt via nätet. 

Därför behövs campusträffarna, ”de är ovärderliga”, enligt en lärare. Till en början var campusträffar-

na en trygghet i undervisningen, enligt en lärare. Enligt hen är det i det direkta fysiska mötet med 

studenterna som man kan ”se” studenten utvecklas. Hur många träffar eller tillfällen det ska vara 

under en kurs eller termin, bör bero på kursens innehåll, enligt några lärare. Campusträffar behöver 

ge möjligheter till ett reflektera tillsammans. Det är också vid campusträffar som man kan lära sig att 

möta andra. Oavsett antal campusträffar förekommer det att studenter inte vill komma till träffarna, 

enligt lärare och student. Det kan bero på att det är långt att åka, speciellt för de studenter som går 

Termin5 under VT-15. Enligt enkätsvar är studenterna nöjda med antal träffar, medan lärare vill ha 
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fler träffar med studenter (Fråga 55). Erbjuder läraren fler och frivilliga träffar är närvaron låg och det 

beror på att det är långt att åka till campus, enligt en student. Campusträffarna är ofta obligatoriska, 

men om en student inte kan komma har en student flera förslag på hur man kan lösa närvaron. Ett av 

förslagen är att studenten skulle kunna vara uppkopplad via länk. Ett annat förslag är att spela in 

träffen på film och kunna se den efteråt. Ett tredje förslag är att ha ett eget möte med läraren i 

efterhand och redovisa bara för läraren eller lägga upp det egna arbetet på Blackboard. Campus-

träffarna fyller också en annan funktion. En annan student berättar att det är viktigt att få se den 

lärare som har nästkommande kurs.  

Campusträffarna ser olika ut och är olika till antal och innehåll, vilket lärarna menar att de behöver 

vara. Vad som ska göras, genomföras eller erfaras under campusträffarna måste vara väl planerat 

och angeläget, menar både lärare och studenter. Av den anledningen har en lärare valt bort kurs-

introduktion från en campusträff ”den går bra att ha via AC”. På frågan om hur lätt det är att skapa 

”bra” campusträffar (Fråga 22) var det 2 lärare som instämde helt med, 8 instämde delvis, 3 valde 

mittenalternativet och 4 av 17 lärare instämde delvis inte i detta påstående. En student berättar att 

de fått lyssna på en föreläsning under en campusträff. Trots att föreläsningen var intressant, känner 

hon sig tveksam till om det var bra. Studenterna menar att det inte får bli för mycket innehåll i 

träffarna, det ökar risken för ”korvstoppning”, vilket inte uppskattas. Bland lärarna var det ungefär 

lika många som höll med, som tog avstånd med påståendet att träffarna har alltid för mycket innehåll 

- studenterna kan inte ta till sig allt (Fråga 23). Det behöver finnas plats för reflektion och för att 

”bara träffas”, menar några lärare. De fysiska mötena behövs, de ger utrymme för spontanitet som 

bara kan uppstå genom fysiska möten, enligt en lärare. 

Samtliga lärare menar att campusträffarna behövs för att utbildningen och undervisningsstoffet ska 

bli trovärdigt. Det är under campusträffarna som studenterna får göra och prova på det man talat 

eller läst om. Inför campusträffarna utmanas lärarna att tänka utanför boxen ”hur kan jag nå fram 

med de här sakerna”, så att distansstudenterna får uppleva de didaktiska inslagen i utbildningen, 

enligt en lärare. Både studenter och lärare är eniga om att allt inte går att undervisa om på distans. 

Främst gäller det de didaktiska momenten i utbildningen. Därför används de fysiska träffarna till 

övningar, experiment, examinationer och ibland för att redovisa grupparbeten. Exempel på övningar 

kan vara att få uppleva drama, uttrycka sig i bild, leka, musicera, göra talramsor, ha boksamtal eller 

gå på skogsutflykt. Några lärare menar att vad och varför går att diskutera och läsa sig till – men inte 

hur. Studenten måste själv få uppleva hur man letar efter QRkoder, går på tallinjen eller göra vatten-

experiment, för att senare kunna göra det med barnen på förskolan. En student ”saknar att få lära 

mig i ämnena, hur jag ska göra med barnen praktiskt, hur lär jag dem matematik och naturkunskap”. 

En student berättar att de fysiska träffar som gett henne mest var i den estetiska kursen. Spela teater 

och instrument är svårt att göra via nätet. 

Styrkor  

Det finns en medvetenhet om att distansundervisningen behöver utvecklas och en vilja att 

utveckla campusträffarna. Studenterna är nöjda med utbildningen, 25 studenter instämmer 

helt eller delvis med påståendet att upplägget i kurserna bidrar till att de klarar sina studier.  
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Svagheter  

Svagheter är att lärare brister i sin kunskaper om distansundervisning. Enligt studenterna finns 

det brister med undervisningen, den saknar anpassning till distansformen.  

Utmaningar  

Utmaningarna som distansutbildningen står inför är att utveckla distanspedagogiken. 

Utmaningarna består av att ”tänka utanför boxen”. Till det hör att organisera för och delta i 

samtal om distansundervisning såväl inom ämnen och arbetslag som inom och mellan 

avdelningar.  

Teknik  
Från observationer av Blackboard (Bb), samtal med lärare och studenter och enkätsvar är Bb en platt-

form som används för information. Det är på Bb som studenterna finner kursmaterial, där finns 

länkar till Adobe Connect (AC), med genvägar till både ”Grupprum” som är studenternas egna grupp-

rum och till ”Klassrummet” eller ”Stora rummet” där bland annat seminarier sker. 

Det tar tid att lära sig tekniken, enligt de flesta lärare. Detta oavsett om de har gått kurs på CeSAM 

om digitala lärmiljöer eller inte. Att gå en kurs betyder inte att man kan, enligt en lärare. Lära sig 

hantera tekniken är en lärprocess. En annan lärare berättar att hen ännu inte har infört flexibla AC 

möten som hen hört att yngre kollegor har infört. Tekniken kräver att man håller på med den för ”ju 

mer man använder teknik desto mer van blir man”, enligt en lärare. Upprätthålla teknikvanan är 

svårt. Ofta går det en termin eller mer mellan distanskurserna, vilket bidrar till att man hinner 

glömma hur man gjorde, enligt en lärare. Tid är en viktig faktor för att upprätthålla, använda och 

utveckla tekniska kunskaper. Det gäller både inför en kurs och i undervisningssituationer. Ett exempel 

är att spela in föreläsningar. Oavsett om läraren är ”teknikrädd” eller inte, berättar de att AC är ett 

svårt verktyg att ta sig an och använda för att spela in föreläsningar. En lärare berättar att hen blivit 

instruerad hur det gick till, men det var inte så enkelt som det hade sett ut. För att lösta problemet 

blev metoden ”try and eror”. Det fanns hjälp att få, men av olika orsaker utnyttjade hen inte dem. 

”För om man inte vet vad man ska fråga om avstår man från att fråga och försöker lösa uppgiften 

själv”, enligt läraren. För att lära sig använda tekniken tar de flesta lärare hjälp av kollegor, enligt 

enkätsvar (Fråga 5). Flera lärare anger i enkäten att de vänder sig till CeSAM för stöd och hjälp. 

Stödet från CeSAM och att kollegor förmedlar kunskap mellan sig är det som gjort att distansutbild-

ningen har gått så bra som den har, enligt distanssamordnaren. Ett fåtal, 4 av 17 lärare, anger att de 

går kurser som CeSAM arrangerar. Nackdelen med dessa kurser är att de ska passa alla lärare och alla 

ämnen på MDH, enligt en lärare. För denne lärare är det bättre att få höra hur man inom det egna 

ämnet kan utveckla distansundervisning, ”då fattar man direkt hur man kan göra”. I undervisnings-

situationer, främst vid seminarier, behövs en förståelse för vad som kan gå fel och kunskaper hur de 

kan lösas. ”För det är frustrerande att studenterna kan mer än oss lärare”, enligt en lärare. Kunskaps-

nivån om Bb skiftar bland lärare, 6 av 17 lärare instämmer delvis med påståendet och 6 lärare 

instämmer delvis inte.  

Fråga 24: Jag har de kunskaper jag behöver om Blackboard.  
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Studenter och lärare uttrycker en önskan om att Blackboard borde användas mer och tekniken an-

vändas på fler sätt än vad som nu görs. ”Jag kan för lite”, säger en lärare med kort distanserfarenhet. 

Nästa gång denna lärare ska undervisa på distans, kommer erfarenheterna av att använda Bb i 

campuskurserna att utnyttjas i distansundervisningen, på något sätt. Vilka verktyg och hur de skulle 

kunna användas i distansundervisning vet hen inte ännu. En medvetenhet finns om att man inte kan 

lära sig hantera allt eller använda för många verktyg samtidigt. Viljan att lära sig mer om distans-

undervisning har lärare gett uttryckt för i sina enkätsvar (Fråga 26), 12 av 17 lärare, instämmer helt 

eller delvis med påståendet. Samtidigt instämmer 15 lärare helt med påståendet att de på eget 

initiativ går olika kurser om distansundervisning, utanför MDH (Fråga 30).  

Förutsättningar för att använda Bb mer är att ”Det tekniska måste fungera! När det strular i bb eller i 

ac blir det svårt och jobbit. Lärarna är ovana att använda bb och ac verkar det som. Lärarna behöver 

kompetensutvecklas inom området” (Fråga 42 Studentenkät). Samtidigt skriver en annan student i 

det öppna enkätsvaret att ”Bb håller tyvärr inte måttet”. Studenterna efterfrågar mer nätbaserat 

lärande, med fler inspelade föreläsningar, gärna ”live lektioner” samt att tekniken används mer till 

seminarier och redovisningar, enligt enkätsvar. Föreläsningar bör ske via Bb, inte på campus. Kurs-

start och kursslut kan med fördel ske via nätet, enligt studenternas enkätsvar. En student berättar att 

det finns ” mycket potential med Blackboard som verktyg”. En annan student beskriver det på följan-

de vis: ”Vi sa det så sent som i går att det finns nog mycket på Blackboard som vi inte har en aning 

om.”  

Fråga 13n: Blackboard borde användas mer (Studentenkäten)  

  

Från studenternas håll finns flera uttryck för att lärare behöver lära sig tekniken. Under en intervju 

berättar studenten att vissa lärare ”är lite mer intresserade av eller nyfikna på att ha AC träffar eller 

inspelade seminarier än andra”. En annan student skriver i ett öppet enkätsvar (Fråga 42) att  

Problemet med Blackboard är inte att det är svårt eller krångligt för studenterna utan snarare att lärarna behöver 

lära sig mer om funktioner för att själva bli bättre på att utnyttja dem. De flesta lärarna säger att vi studenter kan 

nog mer om Blackboard än dem och de vill i stort sett alltid ha uppgifterna inskickade och kontakt över 

studentmejlen istället. Så mer utbildning för lärarna om hur Blackboard fungerar behövs! (Studentenkät)  

Distansundervisning innehåller bland annat inspelade föreläsningsfilmer som lärare sedan lägger ut 

på Bb. Så måste det vara, menar en lärare. Det är en form av ”förmedlingspedagogik” som hen inte 

är tillfreds med. Läraren saknar interaktionen med studenterna som det blir på en campusföreläs-

ning. Den uteblivna interaktionen upplever ett par andra lärare bidrar till att inspelade föreläsningar 

kan blir stela. Ytterligare en aspekt med inspelade föreläsningar är en ökad risk för att materialet 
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sprids på nätet, vilket är en etisk aspekt på distansundervisning. En annan farhåga som denna lärare 

har är kollegor kan titta på filmerna och på det viset kontrollera att hen säger och gör rätt saker. Rätt 

måste det bli rätt i all undervisning, men på campus upplever hen att det går att rätta sig själv och 

komma tillbaka. Finns trygghet och vana med tekniken borde distansundervisning bli bra, enligt 

denne lärare.  

Tryggheten med Bb skiftar bland lärare, 8 av 17 lärare känner sig trygga med Bb, de instämde helt 

eller delvis med påståendet och 4 lärare instämde delvis inte, 5 lärare valde mittenalternativet (Fråga 

34). Det finns även fördelar med inspelade föreläsningar. En lärare uppmanade studenterna att 

pausa inspelningen för att göra en uppgift och sedan fortsätta lyssna på föreläsningen. Detta upp-

skattade studenterna, det blev ett bra lär tillfälle. En annan fördel med inspelade föreläsningar är att 

studenterna kan se föreläsningarna när det passar dem och flera gånger. Blackboard kan användas 

på andra sätt, än att lägga ut undervisningsfilmer i, berättar en lärare. Hen har låtit studenterna lägga 

ut sina grupparbeten i Bb. På så sätt fick de ta del av varandras arbeten. Avsikten vara att allas goda 

arbeten skulle komma fler till godo och vidga studenternas lärande. Detta arbetssätt var mycket bra 

och lärorikt, enligt en student.  

Bristen på kunskap om distansundervisning tror en lärare kan relateras till ovana med hur teknik kan 

användas. Det kanske kan vara en förklaring till varför en annan lärare alltid får frågan från studen-

terna om var kommunikationen mellan läraren och studenterna ska ske. Det kanske också är svaret 

på varför studenterna inte använder diskussionstråden i Bb för att ställa frågor till lärare. En student 

berättar att hon har fått förklarat för sig att lärare föredrar e-post kontakt. En annan lärare vill ha all 

kommunikation i Bb. Hen anser sig inte ha tid att svara på frågor, via e-post, från studenter som inne-

håller samma fråga. Denne lärare lägger ut studenternas frågor som en tråd i diskussionsforumet och 

besvarar frågan där. Samtidigt som lärare menar att Bb kan användas mer, finns det lärare som väljer 

andra sätt för att kommunicera med studenterna. En lärare hänvisar alltid till MDH e-post.  

Kommunikationsverktyget Adobe Connect fungerar ”sådär” enligt en lärare. Både lärare och studen-

ter ger uttryck för att AC ibland kan vara ”svajigt”, tekniken glappar och att fördröjningar i talet före-

kommer. Det har också förekommit att lärare blivit ”utkastad” från AC under pågående examineran-

de seminarier, trots fiberuppkoppling. En student berättar att ”om man tänker på hur mycket vi har 

varit uppe i AC, så har det funkat”. En annan student berättar att hon är förvånad över att systemet 

orkar med att ha 30 studenter inne i stora rummet samtidigt. Tekniken har sina begränsningar, enligt 

en lärare. En av dem är att allt inte går att genomföra via AC. En annan är att AC hindrar flytet i sam-

talen genom att det uppstår knaster och talet blir fördröjt. Tekniken hindrar på så vis kommunika-

tionen, enligt flera lärare. Det finns en risk att samtal via teknik kan bli formella, det spontana 

”pratet” uteblir som är så viktigt, enligt en lärare. För att underlätta för spontanitet och ge möjlighet 

till att diskutera med fler än den egna gruppen önskar en student schemalagda reflektionstider i AC. 

En fördel med seminarier via teknik är att studenterna syns i bild och med namn. En nackdel med 

tekniken är rättssäkerhet vid inlämning av uppgifter. En lärare berättar att de i kollegiet har disku-

terat hur de kan veta vem som gör och lämnar in uppgiften, när de görs via dator och hemifrån.  

Studenter väljer andra tekniska lösningar för kommunikation och grupparbeten, än de som finns på 

Bb eller AC. Vilka tekniker de använder framkommer i öppna enkätsvar (Fråga 13p). De första orden i 

studenternas svar fördelades enligt följande: 16 studenter angav Facebook, 8 telefon och 7 studenter 
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angav AC. Fördelen med Facebook, menar en student, är att man får ett ljudligt meddelande i mobil-

en, så fort om någon har skrivit eller gjort något. Enligt enkätsvar (Fråga 13h) anger 31 av 36 studen-

ter att de har ett eget grupprum i AC. En annan anledning till att studenter använder annan teknik för 

sitt gruppsamarbete är att alla studenter har tillgång till alla grupprum på AC, enligt en student. Det 

betyder att de kan se vad andra skriver till varandra. Trots detta anger 26 studenter att de alltid 

använder detta rum (Fråga 13i). En förklaring till det är att det är ett rum där studenter kan prata och 

se varandra samtidigt, enligt vad som framkommer under en studentintervju. Ytterligare en anled-

ning till att studenter väljer annan teknik, kan vara att studenterna upplever att Bb är oorganiserad, 

rörig, svårt att förstå sig på och att de saknar tydliga riktlinjer, enligt enkätsvar (Fråga 16). Dessutom 

tycker de att det är svårt, som ny student, att navigera i systemet och att hitta bra information om 

hur det fungerar. En student skriver i de öppna enkätsvaren att lärare lägger ut information på olika 

sätt. Det gör att studenterna upplever att de inte hittar det de söker på en gång, utan får leta på olika 

ställen. En annan student berättar att plattformen ser olika ut termin från termin. Ett önskemål från 

henne är att lärare borde frågade studenterna om hur de använt Bb tidigare, så lärarna kan anpassa 

sig efter studenterna och inte tvärt om, som det är idag.  

Styrkor  

En fördel är att inspelade föreläsningar kan användas flera gånger och att studenterna kan se 

dem flera gånger och när det passar dem. En annan fördel är att studenterna blir synliga för 

lärarna, med namn och bild vid seminarier. Att studenter kan mer om teknik har både för och 

nackdelar. Fördelen är att de kan hjälpa varandra och läraren, nackdel kan vara att studenter 

gång på gång måste undervisa lärare hur tekniken fungerar.  

Svagheter  

De svagheter som framkommer är att lärare brister i din kompetens att använda teknik som 

hjälpmedel i distansundervisning.  

Utmaningar  

Utmaningar vad det gäller teknik är att lärare behöver använda fler tekniska verktyg i 

undervisningen.  

Grupper  
Grupper och grupprocess är viktiga inslag i utbildningen, vilket betonas av programansvarig. Det är 

något som borde arbetas mer med under utbildningen, eftersom förskollärare arbetar i arbetslag, 

enligt en lärare. Dock kan det vara svårt att ge stöd till distansgrupperna och deras processer, efter-

som man inte känner dem på samma vis som campusstudenterna, menar en annan lärare.  

I början av utbildningen fick studenterna veta att de skulle ingå i grupper, som skulle ändras under 

hela utbildningstiden. Så har det inte blivit. De tre intervjuade studenterna berättar att de mer eller 

mindre alltid har tillhört en och samma grupp, 29 av 36 studenter instämmer helt med påståendet 

att de alltid ingår i en och samma studiegrupp (Fråga 34). Enligt enkätsvaren från lärare är detta min-

dre bra, 7 av 17 instämmer inte alls eller delvis inte med påståendet att det är bäst om studenterna 

ingår i en och samma grupp under hela utbildningen (Fråga 12), medan 9 lärare valde mittenalter-

nativet, 1 lärare instämde delvis med påståendet. Studiegruppen är en trygghet för flera studenter, 

enligt intervjuer och enkätsvar. Det är studiegruppen de träffar för att göra uppgifter och som ger 
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stöd för de egna studierna, eftersom distansstudier ställer krav på att vara ordentlig, strukturerad 

och disciplinerad, enligt de intervjuade studenterna. Det är därför en god kontakt behövs med 

gruppen, menar en student. En annan student berättar hennes grupp inte träffas fysiskt, trots att de 

har möjlighet till det. Däremot använder de AC flitigt. För henne är det viktigt att kunna ses. Det har 

betydelse för att känna tillhörighet till gruppen. För det händer att studenter pratar mer med 

gruppen, än med den egna familjen. Hon berättar också att en god kontakt i gruppen underlättar 

kommunikationen. Det behöv när tekniken hindrar kommunikationen mellan gruppdeltagarna och 

för att de ska kunna kompromissa i grupparbeten. Kompromisser som kan handla om både innehåll i 

arbeten som när de ska ses och arbeta tillsammans. Förutom stödet i gruppen berättar två studenter 

att de båda har en kurskamrat som bor i samma stad som de själva. Kurskamraten har varit ”ovärder-

lig” för de egna studierna, enligt studenterna. Gemenskap i grupp och med studiekamraten behövs, 

eftersom gemenskapen med klassen blir liten då de sällan ses. En annan student skriver i det öppna 

enkätsvaret (Fråga 42) att klassen har en bra gemenskap, bättre än den som fanns när hon studerade 

på campus.  

Fungerar inte samarbetet i den grupp studenten först hamnar i måste det vara möjligt att byta grupp 

Å andra sidan ska det inte vara ett mål i sig att ingå i en och samma studiegrupp under hela utbild-

ningstiden, menar en lärare. För grupper behöver utmanas, vilket flera lärare uttrycker. Ett sätt att 

utmana berättar en lärare om. Hen behöver tänka till för att skapar grupper där studenter med erfa-

renhet av förskolan möter studenter som saknar erfarenhet. Under utbildningens 5:e termin går det 

däremot inte att bryta upp grupptillhörigheten. Detta eftersom studiegruppen utför ett fältstudie-

arbete som pågår under hela terminen.  

Flera studenter väljer utbildning på distans för att kunna studera när de själva vill, 16 av 36studenter 

instämde i det påståendet (Fråga 7c). Samtidigt instämmer 30 studenter helt eller delvis med påstå-

endet att distansstudier innebär individuella studier blandat med grupparbeten (Fråga 7d). Från 

lärarnas perspektiv finns det en viss inverkan på grupparbeten om studenterna studerar när de vill 

(Fråga 11), 8 av 17 lärare instämde helt eller nästan helt med påståendet, 4 valde mittenalternativet 

och 4 lärare instämde delvis inte och 1 lärare instämde inte alls i påståendet.  

Fråga 11: Möjligheten att kunna studera när man vill – gör det svårt att arbeta i grupp (Lärarenkät)  

  

En student skriver i ett öppet enkätsvar (Fråga 42) att det är positivt att ingå i en studiegrupp, om 

gruppen är bra. En lärare har erfarenhet av att det kan bli slitningar i gruppen och svårt att genom-

föra grupparbeten om några i gruppen enbart kan studera på dagtid och andra på kvällstid. Denna 

erfarenhet delas av en student. Hon upplever att man i gruppen inte alltid tar hänsyn till varandra, 

när de har en uppgift att arbeta med. I en sådan situation hjälper det inte, menar hon, om de har ett 

gruppkontrakt eller inte. Risken finns att individuella praktiska frågor tar över. Detta då det i hennes 

grupp finns studenter med småbarn och de som arbetar halvtid eller mer. För hennes del fungerar 

det inte att diskutera på kvällarna, det är hon för trött för.  
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Under den första terminen eller året på utbildningen är det bra att ingå i en och samma grupp, sedan 

borde man byta, menar en student. Enligt henne är det en träning inför det kommande arbetslivet, 

där hon kommer att ingå i olika arbetslag. En annan student ser andra fördelar med att byta grupp. 

En är att det skulle kunna leda till att de som glider med, till slut måste ta ansvar. Hon upplever att en 

av hennes gruppmedlemmar åker snålskjuts på vad alla andra gör i gruppen. Andra fördelar är att få 

träffa andra studenter och få syn på sin roll i gruppen. Uppgifterna att skriva ett processchema och 

lämna in skriftlig förberedelse har en student uppskattat. Dels för att hon själv skulle vara förberedd, 

dels för att det ska synas vem i gruppen som gjort vad. Dessa uppgifter har lärt henne att se vilka 

grupper som gör grupparbeten och vilka grupper som lämnar in individuella arbeten som en grupp-

uppgift. Det är inget grupparbete, enligt studenten. Studenters arbets- och grupprocesser kan lärare 

följa i Bb. Om detta var enkelt ställdes en fråga i enkäten (Fråga 44) 1 lärare instämde inte alls, 7 

lärare delvis inte och 9 av 17 lärare valde mittenalternativet. 

De grupparbeten som genomförs i kurserna sker i de studiegrupper som finns. En student berättar 

att det är bra, nyttigt, tufft och slitsamt med grupparbeten. Det nyttiga relaterar studenten till att 

grupparbeten har lärt henne att vara tydlig. Tydlig med vilken roll man tar på sig i gruppen och vikten 

av tydlig kommunikation. Tufft har det varit eftersom gruppmedlemmarna ser olika på saker och ting, 

trots det fick de ihop grupparbetet som de dessutom fick positiv feedback på. Det som var slitsam, 

menar studenten, var att få ihop gruppuppgiften med alla olika åsikter och när det passade var och 

en att träffas. ”Ja men det är ju som det är även i livet. Vi har ju olika sätt att se på saker, olika sätt att 

plugga och ibland krockar det. Vi har varit en ganska rörlig grupp, folk slutar och tar uppehåll. Det är 

mycket grupparbeten. Det är häftigt att vi är så olika men att det ändå har gått så bra” (Student, 

intervju).  

Hur mycket av studietiden som utgörs av grupparbeten fick studenterna besvara i fråga 15. Svaret 

skulle anges i %. En student svarade att det varierade från kurs till kurs och i % skiftade svaren mellan 

20% och 70%. Knappt hälften av de svarade studenterna (15 av 36 studenter) angav att grupparbeten 

bestod av 40-50%. Om grupparbeten ska fungera behöver studenter ha kontakt med andra studen-

ter. Om det varit lätt att ta kontakt med andra studenter (Fråga 21) instämde 16 studenter helt med 

påståendet och 7 studenter instämde delvis. Även om det varit lätt att ta kontakt med varandra 

behöver det inte betyda att grupparbeten alltid fungerar, vilket visar sig i spridningen på svaret i 

fråga 33, se diagram nedan. Påståendet var att grupparbeten alltid fungerar, 17 av 36 studenter 

instämde helt och 5 studenter instämde inte alls i påståendet.  

   

En någon annorlunda bild av grupparbeten och hur de fungerar ger lärare i sina enkätsvar, 11 av 17 

lärare valde mittenalternativet för påståendet att grupparbeten alltid fungerar utmärkt (Fråga 64).  

 Fråga 64: Grupparbeten fungerar alltid utmärkt.  
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Möjligheten att kunna arbete i grupp på distans kan behöva ett virtuellt grupprum. Från 

observationer av Bb visar det sig att de grupprum studenterna har till sitt förfogande är egna 

grupprum i Adobe Connect. Det är ett grupprum som flera studenter uppger i de öppna svarsalterna-

tiven i enkäten att de använder. Från intervju med studenter framkommer det att det är ett rum de 

ibland använder för att kunna träffas och prata med varandra. ”Det behövs både fysiska träffar och 

AC träffar. Det är svårt att bara träffas via AC”, enligt en student. Nackdelen är att alla studenter har 

till gång till alla grupprum, enligt henne. I ett öppet enkätsvar skriver en student att lärare måste se 

till att grupprummen fungerar. Gör de inte det fungerar inte heller gruppen (Fråga 42). En annan 

student berättar att hennes grupp har AC som de använder ”för att prata och jobba med texter, 

något annat vet jag inte att vi har”. För att kunna arbeta med gruppuppgifter använder hennes grupp 

både Facebook och Google Drive.  

I Blackboard finns det möjlighet att skapa grupprum som studenterna kan använda för att kommuni-

cera med varandra och arbeta med gruppuppgifter. Till dessa grupprum har bara gruppens medlem-

mar och läraren tillträde. Dessa grupprum är något annat än de grupprum som finns i AC. Grupp-

rummen i Bb är enligt observationer och intervjuer, näst intill en outnyttjad resurs (se bilaga Obser-

vation). En student berättar att hon inte vet om de har något annat än AC, vilket stämmer överens 

med hur lärarna har svarat på fråga 42. Att varje grupp har ett eget grupprum i AC instämmer 11 av 

17 lärare helt med. Samtidigt visar enkätsvar att 10 studenter instämmer helt med påståendet att de 

har ett eget grupprum i Bb (Fråga 13m). I lärarenkäten fanns ett liknande påstående (Fråga 43), 4 

lärare instämde helt med påståendet, 3 instämde delvis, 7 valde mittenalternativet, 1 lärare 

instämde delvis inte och 1 inte alls med påståendet.  

Fråga 13m: Det är bra att min grupp har ett eget grupprum (ej AC) på Bb, där läraren inte ”ser” vad vi diskuterar. 
(Studentenkät)  

      

Fråga 43: Det är bra att varje grupp har sitt eget grupprum i Blackboard (ej detsamma som i AC), med t.ex: chatt, 
Wiki, diskussionstråd, dela dokument, där lärare inte ”ser” vad studenter diskuterar eller arbetar med.  

  

En lärare kommentar att inte ”se” i det öppna enkätsvaret om Bb, (Fråga 53). Hen skriver att lärare 

alltid kan se vad studenterna gör på Bb och att det är etiskt fel att inte tala om det för studenterna.  
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Om grupparbeten går mycket bra att genomföra i Bb (Fråga 41) verkar lärare vara osäkra på, 9 av 17 

lärare väljer mittenalternativet.  

 Fråga 41: Grupparbeten fungerar mycket bra att genomföra i Blackboard  

     

Studenterna däremot tycker att det går mycket bra att genomföra/arbeta med grupparbeten i Bb, 14 

av 36 studenter instämmer helt med påståendet (Fråga 13g).  

Fråga 13g: Grupparbeten går mycket bra att genomföra/arbete med i Blackboard (Studentenkät)  

   

Flera lärare lyfter fram att de studiegrupper som finns i distansutbildningen verkar inte ha samma 

grupproblematik som de studiegrupper som finns på campus. En förklaring kan vara att lärare upp-

lever att distansstudiegrupperna är mer uppgiftsfokuserade än studiegrupperna på campus. En för-

ståelse för detta är att än campusgrupperna träffas oftare än vad distansstudiegrupperna gör. Studie-

grupperna på campus verkar vara eller bli studentens ”familj” under utbildningen, enligt en lärare. 

Hen menar att en studiegrupp med familjekänsla får eller skapar mer ”socialt gnissel” än vad som 

verkar uppstå i studiegrupperna för distansstudenterna. En student har delvis en annan erfarenhet. 

Hennes grupp har mer blivit ”en kamratgrupp och då är det inte alltid som alla tar hänsyn till att vi 

ska arbete med en uppgift eller så.” Varför det inte blir mer konflikter än det blir i distansgrupper, 

berättar en annan student. Tekniken kan ge upphov till konflikter, om man inte hör vad de andra 

säger. ”Då loggar jag hellre ut och är irriterad, och repar mod till nästa möte med gruppen. På 

campus kanske inte detta går – då måste man kanske ta tag i konflikten på en gång.”  

Styrkor  

En styrka skulle kunna varar att distansgrupper är uppgiftsfokuserade. En fundering är om det 

är så eller om lärare pratar så om grupperna, att det blir en sanning?  

Svagheter  

De svagheter som finns om grupper är att studenten ingår i en och samma studiegrupp under 

hela utbildningstiden. Det bidrar till att befästa roller och strukturer som bildats i gruppen. 

Frågan är om det bara gäller distansutbildning eller om det även gäller campus?  

Utmaningar  

Det behövs tid för att medvetandegöra varför man gör som man gör. Utmaningen är att 

diskutera hur lärare ser på grupper och grupprocesser. När är det lämpligt att bryta upp 
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grupperna? Vill man ha en och samma grupp genom hela utbildningen? Är det möjligt? Och i 

så fall varför då?  

VFU och Fältstudier  
De studenter som startade förskollärarprogrammet på distans våren 2013 gör sin VFU och sina fält-

uppgifter i sin hemkommun. Sedan 2014 ingår MDH i ett projekt med fältförskolor. Det innebär att 

de studenter som startade förskollärarutbildningen våren -14 och -15 gör VFU och fältuppgifter i en 

fältförskola. Fältförskolorna finns i ett fåtal kommuner i Södermanland och Västmanland, Eskilstuna, 

Strängnäs, Katrineholm, Västerås och Köping. 

Läsa till förskollärare på distans påverkar delvis de VFU kurser som studenterna ska genomföra under 

utbildningstiden (Fråga 24, studentenkät). De studenter som gör sin VFU i fältförskolor framför under 

intervju och i enkät ett missnöje med denna lösning av praktikplatser. Varför VFU har den form som 

den har finns det en viss förståelse för, enligt en intervjuad student. Från ett öppet enkätsvar (Fråga 

42) skriver en student att ”en bra distansutbildning” innebär att kunna göra VFU i hemkommunen. En 

annan student skriver följande i det öppna enkätsvaret:  

Att det skulle vara en slags kvalitetsgaranti är inte hållbara argument då man hör många som haft väldigt skiftande 

kvalité på förskola och eller handledning. Min första handledare var inte ens färdig med sin handledarutbildning och 

väldigt vilsen. Osäker på om hen ens ville vara handledare. (Studentenkät) 

Möjligheten att få göra VFU i hemkommunen och i fler än en förskola efterfrågar några studenter. 

Önskan om VFU på hemorten är dels för att slippa att pendla mellan hemmet och fältförskolan, dels 

för att öka på möjligheterna att få arbete efter avslutade studier, enligt en intervjuad student. VFU i 

flera förskolor berättar en annan student skulle öka hennes erfarenheter om hur arbetet kan vara 

som förskollärare. Förslaget hon har är att få ansöka om att få göra några av VFU-veckorna på en 

annan förskola. Eftersom detta inte är möjligt berättar en student om hur hon har löst detta. Hon 

arbetar lite under studietiden på olika förskolor och får på så vis erfara likheter och skillnader mellan 

olika förskolor. Hon tycker att det är bra ”för då kan jag relatera det jag läser till förskolan, eftersom 

vi bara har VFU i termin 1, 4 och 7”.  

Oavsett om studenterna genomför sin VFU i hemkommunen eller i en fältförskola ska studenterna få 

besök av undervisande lärare. En student har erfarenhet av att använda tekniken för att få detta 

besök eller samtal till stånd. Hon hade datorn med sig till förskolan och via länk kunde hon och 

hennes handledarare samtala med läraren som fanns på högskolan. Ett samtal som var givande och 

fungerade bra enligt studenten. Tekniken används i liten omfattning i VFU kurserna. Enligt enkätsvar 

från studenterna (Fråga 14) och lärare (Fråga 48) används Bb till att förmedla information, med något 

enstaka undantag som att ha seminarium via AC.  

Studenterna verkar inte tycka att VFU-kurserna påverkas negativt av att utbildningen ges på distans.  

Fråga 24: VFU-kurser påverkas negativt av att utbildningen sker på distans     
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Lärare fick samma fråga, men med en annan formulering. Påståendet var: VFU-kurser påverkas 

positivt av att utbildningen sker på distans (Fråga 58).  

     

Utbildningens praktiska moment genomförs till delar under campusträffarna, enligt en student. 

Andra praktiska moment utförs i de fältstudier studenterna ska genomföra på fältförskolorna. Enligt 

de intervjuade studenterna genomförs fältstudier ungefär 1 gång i månaden. Vid besöken i fältför-

skolan har studenter uppmärksammat att det hinner hända mycket både i barn- och personalgrupp, 

sedan de sist var där. En student menar att det går mycket tid till att försöka lära känna barnen, och 

ny personal/vikarier, för att det ens ska vara genomförbart med en aktivitet. Samtidigt är fältstudier-

na ett sätt att hålla någorlunda kontakt med förskolan, personal, handledare och barn, eftersom det 

är långt mellan VFU kurserna i utbildningen.  

Fältstudier genomför 28 av 36 studenter på sin fältförskola (Fråga 27) och 3av 36 studenter instäm-

mer helt med påståendet att de arbetar på en förskola och genomför sina fältuppgifter på sin arbets-

plats (Fråga 28). Enligt studenternas enkätsvar (Fråga 25) påverkas de praktiska moment av att 

utbildningen är på distans.  

Fråga 25 Praktiska moment i utbildningen påverkas negativt av att utbildningen sker på distans  

     
Lärare fick samma fråga, men påståendet ställdes tvärt om till dem.  

Fråga 59 Praktiska moment i utbildningen påverkas positivt av att utbildningen sker på distans  

     

En förståelse till att de praktiska momenten i utbildningen påverkas, kan vara att uppgifterna inte kan 

utföras på den geografiskt närmaste förskolan. Av de 36 studenter som besvarade enkäten hade 8 

studenter denna möjlighet, medan 21 inte alls instämde med påståendet: Fältstudier genomför jag 

alltid på den geografiskt närmaste förskolan (Fråga 26). Däremot genomför de allra flesta studenter, 

28 av 36, sina fältstudier på ”sin” eller andra studenters fältförskola (Fråga 27).  
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En student berättar att det har varit värdefullt att få göra fältuppgift, med en annan student. Hon och 

hennes kamrat fick planera en aktivitet ihop, sedan utförde de var och en aktiviteten på sin fältför-

skola med studentkamraten som observatör. Denna uppgift ”gav ett annat djupare lärande, än om 

jag skulle ha gjort det själv”, enligt studenten. En annan vinst med denna uppgift var att hon fick en 

inblick i hur det kan vara på en annan förskola än i den egna fältförskolan.  

Påståendet att fältstudier påverkas positivt av distansformen känner sig lärare tveksamma till, enligt 

enkätsvar (Fråga 60), 8 av 17 lärare valde mittenalternativet, 3 instämde delvis och 6 lärare instämde 

delvis inte eller inte alls i påståendet.  

 Fråga 60: Studenternas fältstudier påverkas positivt av att utbildningen sker på distans  

     

Styrkor  

Den styrka som kommit fram med VFU och fältstudier ur ett distansperspektiv är att en 

student berättat att tekniken underlättade och gjorde det möjligt att ha ett ”trepartsamtal”, 

mellan henne, handledare och lärare.  

Svagheter  

Svagheter med distansformen på utbildningen relaterat till VFU/Fältstudier är flera. Bland 

annat är det svårt att ta sig från hemmet till fältförskolan för att göra VFU/Fältstudier. 

Studenterna har valt distansformen av en eller flera anledningar. En av dem är att kunna 

kombinera studier med privatlivet. Blir resvägen lång påverkas privat- och arbetsliv.  

Utmaningar  

Utmaningen med VFU/Fältstudier är att använda tekniken för att göra ”besök”, ha samtal eller 

redovisa vad man gjort eller hur man agerat i förskolan med barn, föräldrar, handledare eller 

kollegor.  
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Observation Observation Observation Observation     
Det som har varit vägledande för mina observationer i Blackboard har varit följande:  

Föreläsningar / Film  Om och i vilken utsträckning det finns inspelat eget material i kursen  
eller hämtat från ex UR  

Meddelanden Om och i vilken utsträckning detta verktyg används i Bb 
Diskussionstråd  Om och i vilken utsträckning detta verktyg används i Bb 
Grupprum   Finns det? Hur ser ut? Används de?  
Meddelanden/ E-post Används detta verktyg i Bb? 
AC   Finns det och i så fall hur syns det? Syns det i studiehandledningar?  
Chatt   Finns verktyget? Och i så fall hur? 
Symboler Studiehandledning I ssk programmet används olika symboler för 

distansstudenterna i deras studiehandledning.  
Organisering av Bb sida  Hur har man valt att lösa organisering av olika kurser på Bb 

 
De funktioner som används i Blackboard är: Innehåll, Meddelanden, Adobe Connect (AC), Chatt, 

Diskussioner och Grupper. Under Innehåll finns kursmappar och de i sin tur innehåller flera dokument 

eller filer. Meddelande, e-post, har använts, enligt samtal och intervjuer med kollegor. AC används, dels 

för seminarier och då används det som kallas för ”stora rummet” eller ”klassrummet”, dels förekommer 

det AC rum – ett för varje studiegrupp. Funktioner Diskussioner finns, men används sparsamt i de 

plattformar jag observerat. Diskussionsfunktionen har används för att boka seminarietid och lämna in 

uppgifter. I Termin5 Nyköping finns ett par trådar om barnkulturens historia. Den tråden har sju inlägg 

med fyra deltagare. Den andra tråden heter Frågor om barnkulturstudier och där finns inga aktiviteter 

(observation 2/4). Störst aktivitet finns i diskussionstråden ”frågelåda” från VT-13. Där finns totalt sex 

olika trådar, inläggen varierar i omfattning mellan 5-137 inlägg med 3-25 studentdeltagare. Förekomst av 

Grupper i menyraden betyder oftast att det finns genväg till gruppernas AC rum. I Blackboard finns 

möjlighet att skapa Grupprum till varje studiegrupp. De funktioner som går att ha i rummet är bland andra 

bloggar, chatt, diskussionsforum, e-post, filbyte, loggböcker. För att få en uppfattning om i vilken 

utsträckning detta verktyg används, observerade jag plattformarna för Termin 1, 3 och 5, VT-15. För 

Termin1 och 3 saknas detta verktyg i plattformen. Termin5 Nyköping hade grupprum med funktionerna: 

filbyte, gruppdiskussioner och e-post. I en Nyköpingsgrupp fanns det, i filbyte, 18 poster från tre 

studenter. I tre andra grupper var aktiviteten sparsam 1-4 poster från maximalt två studenter. Ingen av 

grupperna utnyttjade gruppdiskussioner, e-post går ej att se. Termin5 Södertälje hade också dessa 

verktyg, en möjlighet som bara en grupp utnyttjade, men desto mer. I deras grupprum fanns det, i filbyte, 

51 olika poster från sex studenter.  

Från mina observationer kan jag konstatera att undervisande lärare i alla kurser och ämnen spelar in 

föreläsningar. Det kan antingen vara ljud till ppbilder eller filmer, där läraren/lärarna syns i bild. I några 

kurser finns det länkar till ”offentliga” föreläsningar, exempelvis från UR eller Youtube. Utöver 

föreläsningar med ljud finns också ”vanliga ppbilder”.  

Genomgående används en Blackboard plattform för en termin i taget. I plattformen finns mappar för de 

delkurser som utgör terminen. Varje ämne fyller sedan ”sin mapp” med relevant innehåll. Ett exempel är 

från VT-15 Termin5 Nyköping och kursen SVA123 (Bild 1). I den mappen finns: Studiehandledning, 

Kurskompendium, En novell, Länkar till inspelade föreläsningar, Gruppindelning och tider för 

seminarierum, presentationer från ett seminarium, Språk och kulturmiljöer i förskolan och ett dokument 

innehållande pdf fil om Literacyträd  
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BILD 1: Termin 5 Nyköping VT-15 och kursen SVA123  

 (Bild1)  

Hur innehållet presenteras i menyraden i Blackboard skiftar mellan terminerna. I bilden nedan (bild 2) 

syns hur Blackboard ändrat utseende.  

(Bild 2) 

Inledningsvis anges att även studiehandledningar ska observeras. Det är inte gjort. Jag valde att fokusera 

på plattformen före observation och jämförelse av olika kursers studiehandledningar.  
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Hej!  

    

Till dig som undervisar på Till dig som undervisar på Till dig som undervisar på Till dig som undervisar på     

Förskollärarprogrammet på distansFörskollärarprogrammet på distansFörskollärarprogrammet på distansFörskollärarprogrammet på distans    
 

Förskollärarprogrammet som ges på distans ska utvärderas. Ett uppdrag jag fått av 

akademiledningen för UKK. Syftet är att få veta vilka erfarenheter som studenter och lärare 

gjort av förskollärarprogrammet på distans. Därför inbjuds både lärare och studenter att 

delta i intervjuer och besvara en webbaserad enkät.  

Dina erfarenheter av att undervisa på distans i förskollärarprogrammet vill jag ta del av. 

Beräkna cirka 45 minuter för den bandade intervjun med mig. Var, när och hur vi träffas för 

intervjun bestämmer vi tillsammans. Intervjun kan ske i ett fysiskt möte eller via Adobe 

Connect. Intervjuerna behöver vara klara till midsommar, det vill säga före 17 juni.  

I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. För mig blir de extra angelägna, 

med tanke på att jag genomför en intern utvärdering. En aspekt av de etiska aspekterna är 

frivilligt deltagande.  

 

Jag ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter. Bekräfta ditt deltagande genom att 

svara på min e-post, senast torsdag 21 maj.  

 

Har du frågor om utvärderingen eller vill ta del av resultatet är du välkommen att höra av dig 

direkt till mig. Utvärderingen beräknas vara klar i början av höstterminen 2015.  

 

Karin Karin Karin Karin     
 

Karin Andersson  

Fil.Lic pedagogik.  
016- 15 34 95  
karin.andersson@mdh.se  
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Hej!  
 

Till dig som Till dig som Till dig som Till dig som studerar studerar studerar studerar     

förskollärarprogrammet på distans förskollärarprogrammet på distans förskollärarprogrammet på distans förskollärarprogrammet på distans     

    
Förskollärarprogrammet som ges på distans ska utvärderas. Uppdraget har jag fått av 

akademiledningen för UKK. Syftet är att få veta vilka erfarenheter som studenter och lärare 

gjort av förskollärarprogrammet på distans. Därför inbjuds både lärare och studenter att 

delta i intervjuer och besvara en webbaserad enkät.  

Dina erfarenheter som student i förskollärarprogrammet på distans, vill jag ta del av genom 

en intervju. Ditt deltagande är frivilligt och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Intervjun kommer att ske via Adobe Connect, AC. Detta för att kunna spela in intervjun, 

samtidigt som vi ser varandra. Beräkna cirka 45 minuter för intervjun. Dag och tid för 

intervju bestämmer vi tillsammans när du bekräftat att du vill delta.  

 

Jag ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter. Bekräfta ditt deltagande genom att 

svara på min e-post, senast torsdag 21 maj.  

 

Har du frågor om utvärderingen eller vill ta del av resultatet är du välkommen att höra av dig 

direkt till mig. Utvärderingen beräknas vara klar i början av höstterminen 2015.  

 

Karin Karin Karin Karin     
 

 

Karin Andersson  

Fil.Lic pedagogik.  
016- 15 34 95  
karin.andersson@mdh.se  
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Intervjuguide   Student  

 

Vilken termin går du?  

Arbetar du under tiden du studerar?  

Varför valde du att läsa på distans?  

 Bara läst på distans? 

 

Vad är dina erfarenheter av förskollärarutbildningen på distans? 

• Kurser  

• Fördel med distansstudier? 

• Nackdel med distansstudier?  

• Grupper– samma / olika / indelade / fritt val?  

• Grupparbeten 

• Träffar på campus?  

o Fungerat? 

o Ovärderligt? 

o Onödigt? 

o Mer/mindre av det?  

Undervisning  

• Seminarier 

• Inlämningsuppgifter 

• Praktiska övningar 

• Diskussionstråd på Bb?  Tillagt efter 1:a intervjun med en student  

 

Vad har krävts av dig som student för att läsa på distans?  

 

Teknik – hur har det fungerat?  

• Vad har varit bra / mindre bra 

• Är det något som har varit svårt?  

• Finns det något specifikt tekniskt hinder?  

• Vad behövs för att distansundervisningen ska fungera?  

VFU – hur har det fungerat?  

• Relaterat till att det är distans  

Fältstudier – hur har det fungerat i din kurs?  

• Var gör studenterna sina fältstudier?  

Något du vill tillägga?   
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Intervjuguide   Lärare   

 

Har du själv valt att undervisa på distans?  

Hur länge har du undervisat på distans? MDH/Andra lärosäten?  

Har du både distans och campus undervisning?  

 

Vad är dina erfarenheter av förskollärarutbildningen på distans? 

• Kurser  

• Fördel med distansundervisning?  Ändrat till undervisning från studier  

• Nackdel med distansundervisning?   Ändrat till undervisning från studier 

• Grupper– samma / olika / indelade / fritt val?  

• Grupparbeten 

• Träffar på campus?  

o Fungerat? 

o Ovärderligt? 

o Onödigt? 

o Mer/mindre av det?  

Undervisning  

• Seminarier 

• Inlämningsuppgifter 

• Praktiska övningar 

Vad har krävts av dig som lärare för att undervisa på distans?  

 

Teknik – hur har det fungerat?  

• Vad har varit bra / mindre bra 

• Är det något som har varit svårt?  

• Finns det något specifikt tekniskt hinder?  

• Vad behövs för att distansundervisningen ska fungera?  

Är du iblandad i VFU – hur har det fungerat?  

 

Fältstudier – hur har det fungerat i din kurs?  

• Var gör studenterna sina fältstudier?  

 

Något du vill tillägga?  



          Bilaga Studentenkät 

https://docs.google.com/forms/d/13S_YM9QmECJrKsGrIduqSFotJbXquBrd2SIM7E... 2015-06-18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



          Bilaga Studentenkät 

https://docs.google.com/forms/d/13S_YM9QmECJrKsGrIduqSFotJbXquBrd2SIM7E... 2015-06-18 

Fråga 4: Samtidigt som jag studerar, arbetar jag också  

   Flervalsfråga  
* Fråga 5: Samtidigt som jag studerar, arbetar jag i en förskola 

   Flervalsfråga 

* Fråga 6: Hur många terminer har du läst utbildningen på distans?  

   Flervalsfråga 

 

När du tänker på förskoleutbildningen du går - Vad tänker du då?  

* Fråga 7a: Enbart individuella studier  

 
 

* Fråga 7b: Bestämma studietakten själv (På hel- halv eller deltid)  

 
 

* Fråga 7c: Studera när jag vill 

 
 

* Fråga 7d: Individuella studier blandat med grupparbeten 

 
 

* Fråga 7e: Kräver hög grad av självdiciplin  

 
 

* Fråga 7f: Enbart nätkontakt med lärare och studenter 

 
 
* Fråga 7g: Kräver mycket arbete  

 
 

* Fråga 7h: Tät kontakt med lärare 

 

* Fråga 7i: Tät kontakt med studenter  

 
 

Fråga 7j: Är det något annat du tänker på?  
   Öppen Fråga  

* Fråga 8: Har du andra erfarenheter av distansstudier?  
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Ja - på annat/andra universitet eller högskola 

Ja - annan utbildning eller kurs 

Ja - andra kurser på MDH 

Nej 

* Fråga 9: Innan du började på förskollärarutbildningen hade du arbetserfarenhet från 

Förskola 

Fritidsverksamhet 

Förskoleklass 

Skolans lägre årskurser 0-3 

Annan arbetserfarenhet 

Saknar arbetserfarenhet 

Ange i rutan "övrigt", hur lång erfarenhet du har från exempelvis att 

arbeta i förskolan 

Övrigt:  

* Fråga 10: Jag valde att studera på distans därför att....  

Utbildningen saknas på min hemort 

Det fanns inget annat alternativ efter mitt studieuppehåll 

Det är det bästa sättet för mig att studera på 

Kunna kombinera studier med arbete 

Kunna kombinera studier med privatliv 

Kunna kombinera studier med arbete och privatliv 

Bestämma själv när jag vill 

studera Övrigt: 

 

Frågor om Blackboard och Adobe Connect * 

Fråga 11: Om tekniken krånglade, vem hjälpte dig?  

   Flervalsfråga 

 
* Fråga 12: Under din studietid har Blackboard alltid fungerat:  

Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt 

Dåligt  

Mycket dåligt 

Övrigt: 
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Fråga 13: Hur användes Blackboard i kurserna?  

* Fråga 13a: Blackboard används på samma sätt i alla kurser 

 
 

* Fråga 13b: Blackboard är enkelt att använda 

 
 

* Fråga 13c: Blackboard används enbart för enkelriktad information från lärare till 

student  

 
 

* Fråga 13d: Det finns många olika funktioner i Blackboard som används i alla kurser.  

Exempelvis: Wiki, Chatt, Blogg, Grupprum - EJ detsamma som egna rum i AC (Adobe 

Connect)  

 
 

* Fråga 13e: I Blackboard sker all kommunikation mellan lärare - student.  

 
 

* Fråga 13f: I Blackboard diskuterar studenter och lärare gemensamt exempelvis: 

begrepp, teorier, litteratur, olika teman i kursen  

 

* Fråga 13g: Grupparbeten går mycket bra att genomföra/arbeta med i Blackboard 

 
 

* Fråga 13h: Varje studiegrupp har egna grupprum i AC (Adobe Connect)  

 
 

* Fråga 13i: Min grupp använder alltid vårt grupprum i AC (Adobe Connect)  

 
 

* Fråga 13j: I Blackboard redovisas alla former av uppgifter - individuella som grupp  
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* Fråga 13k: I Blackboard lämnas alla uppgifter och eller examinationer in - individuella 

som grupp  

 
 

* Fråga 13l: Jag är aktiv i de diskussioner som sker på Blackboard  

 
 

* Fråga 13m: Det är bra att min grupp har ett eget grupprum (ej detsamma som AC) på 

Blackboard, där lärare inte "ser" vad vi diskuterar  

 
 

* Fråga 13n: Blackboard borde användas mer  

 

 

 

* Fråga 13o: Kommunikation mellan studenter sker bäst utanför Blackard  

 

 

 

Fråga 13p:Var kommunicerar du med dina studiekamrater? Exempelvis telefon, AC, 

Chatt, Facebok, e-post  

    Öppen fråga  

 

Fråga 14: Används Blackboard under VFU?  

   Flervalsfråga 

Fråga 15: Hur mycket av din studietid består av grupparbete? Ange ditt svar i %   

 

Nu följer flera påståenden om förskollärarprogrammet på distans. Besvara 

dem med utifrån dina erfarenheter  

* Fråga 18: Det har varit för få fysiska träffar mellan lärare - student 
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* Fråga 19: Jag vill ha fler träffar på campus/lärcentra 

  

Instämmer helt  Instämmer inte alls  
 

 

* Fråga 20: Jag har alltid fått tydliga instruktioner/information av lärare  

 
 

* Fråga 21: Det har varit lätt att få kontakt med andra studenter  

 

* Fråga 22: Det har varit lätt att få kontakt med lärare  

 
 

* Fråga 23: I alla studiehandledningar finns tydliga instruktioner  

 

* Fråga 24: VFU-kurser påverkas negativt av att utbildningen sker på distans  

 

* Fråga 25: Praktiska moment i utbildningen påverkas negativt av att utbildningen sker 

på distans  

 
 

* Fråga 26: Fältstudier genomför jag alltid på den geografiskt närmaste förskolan 

 

* Fråga 27: Fältstudier genomför jag alltid på "min" eller andra studenters 

övningsförskola/fältförskola  
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* Fråga 28: Jag arbetar på en förskola, därför genomför jag alltid fältstudier på min 

arbetsplats  

 

* Fråga 29: Distansutbildning innebär att läraren vet vem jag är  

 

* Fråga 30: Distansutbildning innebär att läraren vet vad jag kan 

 

* Fråga 31: Det är bra att kunna lyssna på föreläsningar flera gånger  

 

* Fråga 32: Seminarier spelas in och kan ses igen 

 

* Fråga 33: Grupparbeten fungerar alltid  

 

* Fråga 34: Jag ingår alltid i samma studiegrupp/basgrupp 

 

* Fråga 35: Upplägget i kurserna är anpassat till distansstudier  

 

* Fråga 36: Upplägget i kurserna bidrar till att jag klarar mina studier  
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* Fråga 37: Distansstudier kräver mycket mer arbete än jag förväntade mig  

 

* Fråga 38: Att studera på distans är mycket svårare än jag förväntade mig  

 

 

Att omvandla en webbenkät till word, har inneburit en del lösningar som gör att enkäten inte ser exakt ut som 

i sitt ursprung. Samtliga frågor är dock med.  
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* Fråga 3: Hur många olika kurser har du undervisat i på förskollärarprogrammet på distans  

 

* Fråga 4: De kurser jag undervisat i har alltid varit  

 

* Fråga 5: Jag hämtar stöd till min distansundervisning från  

kollegor jag delar kurs med andra kollegor Eva Björklind 

Helpdesk 

CeSAM (PIL) via telefon eller e-post 

genom att gå kurs/er på CeSAM (PIL) 

behöver inget stöd  

Övrigt: 

 

* Fråga 6: Jag har själv valt att undervisa på distans  

 

* Fråga 7: Jag undervisar i samma kurser på distans som på campus  

 
 

* Fråga 8: För att kunna undervisa i en distanskurs krävs erfarenhet av samma kurs på campus  

 

* Fråga 9: Distansundervisning - ger många möjligheter till varierad undervisning  

 

Förskollärarutbildningen på distans - vilka är dina erfarenheter av det?  

* Fråga 10: Möjlighet för studenter att studera när de vill  

 

* Fråga 11: Möjligheten att kunna studera när man vill - gör det svårt att arbeta i grupp  
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* Fråga 12: Det är bäst om studenterna ingår i samma studiegrupp - under hela utbildningen  

 
 

* Fråga 13: Att undervisa på distans - kräver flexibel arbetstid, exempelvis seminarier på kvällstid.  

 

* Fråga 14: Det blir för få fysiska träffar mellan studenter 
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* Fråga 15: Det är en fantastiskt fördel att variera träffar på "nätet" med fysiska träffar 

 

* Fråga 22: Det är lätt att skapa "bra" campusträffar  
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* Fråga 23: Campusträffar har alltid för mycket innehåll - studenterna kan inte ta till sig allt  

 
 

Frågor om kompetens och behov av kompetens  

 

* Fråga 24: Jag har de kunskaper jag behöver om Blackboard  

 
 

* Fråga 25: Jag saknar kontinuerlig uppdatering om möjligheterna med Blackboard 

 

* Fråga 26: Jag vill lära mig mer om hur man kan undervisa på distans  

 

* Fråga 27: Jag söker själv upp information/tips/råd om distansundervisning  

 
 

* Fråga 28: Jag går de kurser som finns på MDH om digitala lärmiljöer  

 

* Fråga 29: Jag saknar kurser/workshop om distansundervisning och dess utmaningar 

 

* Fråga 30: På eget intitiativ går jag olika kurser, utanför MDH, om distansundervisning  

 
 

Fråga 31: Följande vill jag lägga till om kompetens  

 

Frågor om Blackboard och Adobe Connect (AC)  

* Fråga 32: Om tekniken krånglar, vem hjälper dig?  

   Flera svarsalternativ att välja på  

 

* Fråga 33: För mig har Blackboard alltid fungerat:  

   Flera svarsalternativ att välja på 
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* Fråga 34: Jag känner mig trygg med Blackboard 

 

Hur används Blackboard i kurserna?  

* Fråga 35: Blackboard används på samma sätt i alla kurser 

 
 

* Fråga 36: Blackboard är enkelt att använda 

 

* Fråga 37: Blackboard används enbart för enkelriktad information från lärare till student  

 

* Fråga 38: Jag använder många olika funktioner i Blackboard, exemplevis diskussionstrådar, wiki, chatt, 

dela dokument, blogg, AC, meddelande, anslag 

 

* Fråga 39: I Blackboard sker all kommunikation mellan lärare - student.  

 

* Fråga 40: I Blackboard diskuterar studenter och lärare gemensamt exempelvis: begrepp, teorier, 

litteratur, olika teman i kursen  

 

* Fråga 41: Grupparbeten går mycket bra att genomföra i Blackboard 

 

* Fråga 42: Varje studiegrupp har egna grupprum i AC  
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Fråga 43: Det är bra att varje grupp har sitt eget grupprum i Blackboard (ej detsamma som AC), med 

t.ex: chatt, Wiki, diskussionstråd, dela dokument, där lärare inte "ser" vad studenterna diskuterar eller 

arbetar med  

 

Fråga 44: I Blackbaord går det enkelt att följa studenternas arbets- och grupprocesser  

 
 

* Fråga 45: I Blackboard redovisas alla former av uppgifter - individuella som grupp  

 
 

* Fråga 46: I Blackboard lämnas alla uppgifter och eller examinationer in - individuella som grupp  

 

* Fråga 47: Kommunikation mellan studenter sker bäst utanför Blackboard  

 

Fråga 48: Används Blackboard under VFU?  

 Ja - bara för att ge information, studiehandledning, uppgifter 

 

Ja - för att ha seminarier 

 

Nej - inte alls 

Nej - det saknar jag 

Vet ej 

Hur skulle du vilja använda Blackboard under VFU? Skriv ditt svar i rutan "Övrigt". 

 

Övrigt:  

 
Fråga 49: Oavsett teknik – har det varit svårt att spela in föreläsningar  

 

 

Fråga50: Det har varit enkelt att spela in föreläsningar i AC 
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Fråga 51: AC fungerar utmärkt till olika former av seminarium  

 

 

Fråga 52: Jag spelar alltid in alla webbseminarium och lägger ut dem på Balckboard  

 

 

Fråga 53: Vill du lägga till något om AC? 

 Öppen fråga  

Fråga 54: Vill du lägga till något om AC? 

  Öppen fråga  

Nu följer frågor om distansutbildning som lärmiljö. Besvara dem utifrån dina erfarenheter  

* Fråga 55: Det är fullt tillräckligt att möta studenter via nätet  

 

 

 

* 56: Det har varit lätt att ge tydlig instruktion/information till studenter  

 

* Fråga 57: Mina studiehandledningar är alltid övertydliga - de går inte att misstolka  

 

Fråga 58: VFU-kurser påverkas positivt av att utbildningen sker på distans  

 

Fråga 59: Paktiska moment i utbildningen påverkas positivt av distansformen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erfarenet av förskollärarprogrammet på distans - lärare Sida 54 av 56 

https://docs.google.com/forms/d/1VenCtsnL48NdVF1S2eXHTHHHSmwWwYPObl... 2015-08-12 

* Fråga 60: Studenternas fältstudier påverkas positivt av att utbildningen sker på distans  

 

* Fråga 61: Distansundervisning innebär att jag vet vem varje studenten är  

 

* Fråga 62: Distansundervisning innebär att jag vet vad varje studenten kan 

 

 

* Fråga 63: Fördelen med inspelade föreläsningar är att de kan "återanvändas" flera gånger 

 

 

* Fråga 64: Grupparbeten fungerar alltid utmärkt 

 

Avslutande frågor om dina samlade erfarenether av att undervisa på distans  

* Fråga 65: Det jag lär mig av att undervisa på distans - har jag användning för i mina campuskurser  

 

* Fråga 66: Det är enkelt att göra kursupplägg så det passar distansundervisning  

 

* Fråga 67: Att undervisa på distans kräver mycket mer arbete än jag förväntade mig  

 

* Fråga 68: Att undervisa på distans är mycket svårare än jag förväntade mig  
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* Fråga 69: Det är enkelt att göra om en campuskurs till distans  

 
 

* Fråga 70: Att läsa till förskollärare på distans är lika bra som på campus  

 

  

* Fråga 71: Vad kännetecknar en "bra" distansundervisning? Skriv ditt 

svar i rutan. 

 

 
 

 

Skicka 
 

100 %: Du är klar. 
 

 

Att omvandla en webbenkät till word, har inneburit en del lösningar som gör att enkäten inte ser exakt ut som i sitt ursprung. 

Samtliga frågor är dock med. 
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Kurser VT Kurser VT Kurser VT Kurser VT ––––    15151515    
 

Termin 1 Termin 1 Termin 1 Termin 1     Förskolan och sFörskolan och sFörskolan och sFörskolan och samhället amhället amhället amhället     
 

OAU027  Förskolans organisation, uppdrag och innehåll (15hp) 

OAU164 VFU     (7,5hp)  

PEA046 Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv (7,5hp) 

 

Termin 3Termin 3Termin 3Termin 3    Förskolans ämnesinnehåll Förskolans ämnesinnehåll Förskolans ämnesinnehåll Förskolans ämnesinnehåll     
 

OAU105 Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv  (7,5hp) 

MAA006 Matematik i förskolan    (7,5hp) 

PEA061 Estetik och etiska lärprocesser i förskolan    (7,5hp) 

SVA116 Att möta barns språk i förskolan    (7,5hp) 

 

Termin 5Termin 5Termin 5Termin 5    Ämnesmässig fördjupning Ämnesmässig fördjupning Ämnesmässig fördjupning Ämnesmässig fördjupning     
 

PEA071 Kvalitativa förskolemiljöer    (7,5hp) 

SVA123 Utvecklande språk- och kulturmiljöer  (7,5hp) 

MAA706 Matematikutvecklande miljöer   (7,5hp) 

OAU135 Utvecklingsarbete och utvärdering   (7,5hp) 

 

 

 

 


