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Sammanfattning 

Syftet i denna studie är att öka förståelsen av hur lärare inom högre 
utbildning ser på sin undervisning online. För att nå syftet genomfördes 11 
intervjuer med lärare inom ett distansprogram. Intervjuerna analyserades 
sedan med en fenomenografisk analys och tre kategorier framträdde: Man 
kan se undervisning som något som skapar distans, något som kan skapa 
både distans och närhet, eller något som skapar närhet både för lärare och 
studenter. Jag visar i den här studien att lärarens pedagogiska grundsyn, 
men även erfarenhet och pedagogisk utbildning spelar en roll för hur hon 
också väljer att utveckla sin undervisning. Jag visar också att en fördjupad 
analys är viktig för utvecklingen, men lärarna anger inte själva att de 
genomför någon sådan analys. Studien visar också att didaktisk design kan 
hjälpa lärarna att visualisera och därmed diskutera och utveckla under-
visningen. Till sist har jag även kunnat visa att den kollegiala samverkan 
för pedagogisk utveckling har stor betydelse för lärarens undervisning. 
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Sida 1 

Inledning  

Lärande, undervisning och didaktiska frågor kan sägas vara tidlösa (Kroksmark, 
2011). Ändå har synen på lärande och undervisning, och även vad som ska läras, 
varierat med olika epoker, eror och filosofier. Världen har förändrats genom historien 
och därmed också synen på didaktiken. Industrialiseringen innebar t.ex. ett fokus på 
utantillkunskap, mätbarhet, naturvetenskap och massundervisning. Via den demo-
kratisering som skett främst under 1900-talet har fokus även legat på demokrati-
sering av själva skolan. Humanistiska och samhällsvetenskapliga frågor har lyfts 
fram. På liknande sätt har synen på den lärande personen gått från ”ett tomt kärl som 
ska fyllas” till en medskapare i ett ständigt utbyte, enligt Kroksmark. 

Samhället genomgår just nu ytterligare omvälvande förändringar enligt Selander 
(2017). Via Internet, informationssamhällets framväxt och numera deltagarkultur, 
förändras samhällets grundvalar och det ger ytterligare möjligheter och även risker, 
beskriver Selander. Man kan snabbt både nå och nå ut med information. Det går att 
bilda internationella nätverk och grupper, vilket möjliggör lärande och skapande till-
sammans på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, enligt Selander. Med nya tekniska 
möjligheter menar han att det föds än mer möjligheter till förändring. Han poängte-
rar att det är dags nu att utveckla didaktiken vidare. Lärare behöver ta hjälp av histo-
rien och designa det moderna lärandet såsom meningsskapande i en kollaborativ, 
internationell, multimodal och föränderlig värld med enkel och snabb tillgänglighet. 
Digitaliseringen re-konfigurerar lärandet men även till viss del hur vi ser på kunskap, 
enligt Åkerfeldt (2014). 

Laurillard (2012) beskriver att undervisning med hjälp av teknik hittills blivit styrd av 
själva tekniken och teknikutvecklingen. Många satsningar inom området att utveckla 
pedagogiken med IKT har gjorts, enligt Nissen & Jedeskog (2002). Ändå är forsk-
ningen på området fortfarande är relativt begränsad, menar de. Lawless & Pellegrino 
(2007) belyser svårigheten att beforska kvalitet i pedagogisk utveckling, och visar att 
de studier som gjorts ändå är väldigt begränsade i sin omfattning. IKT testas gärna 
väldigt brett mer ”för sakens skull” och beforskas inte alltid. Liknande satsningar 
finns även nu inom högre utbildning, t.ex. Mälardalens högskola (2018) där man 
poängterar vikten av att utveckla, våga prova och att ha högt i tak. Forskning betonas 
visserligen men i planen saknas tydlig forskningsförankring i de förslag som läggs 
fram. 

I SOU 2016:89 lyfter regeringen att högre utbildning behöver förändra hur man 
bedriver själva utbildningen: 

”Digitaliseringen utmanar universitet och högskolor, som kommer behöva 
förändra sin organisation och sitt sätt att bedriva högre utbildning. Sverige bör 
vara ledande i den digitala transformationen av högre utbildning och förmedla 
högkvalitativ digital kompetens för livslångt lärande inom alla områden. Att nå 
dit kräver omfattande förändringar av universitetens uppdrag, finansiering, 
arbetssätt och styrning.” (s. 112) 

Regeringen (SOU 2016:85) betonar att transformeringen av högre utbildning i digi-
taliseringens spår till och med är akut. I SOU 2016:89 betonar man vidare att lärar-
nas kompetens behöver stärkas. De beskriver ett närmast ständigt behov av 
kompetensutveckling, genom hela arbetslivet, vilket ställer större krav på flexibilitet 
inom högre utbildning. 



Sida 2 

Jag är själv är utbildad lärare från förskolan upp till år 6, samt har även läst ca två år 
IKT och lärande. Sedan 2015 arbetar jag med pedagogisk utveckling inom högre 
utbildning. Där upplever jag att utvecklingen av didaktiken till viss del följer 
samhällets övriga utveckling. Ändå ser jag också att universitetsvärlden har en viss 
tröghet till förändring. Det finns en risk i den trögheten om högre utbildning 
samtidigt ska utbilda studenter för att möta framtidens utmaningar. Jag undrar om 
lärare är rustade för att designa sin undervisning på det sätt som Selander (2017) och 
regeringen (SOU 2016:89, SOU 2016:85) beskriver? Var står de i sin process? Hur ser 
de på lärandet? Hur vill de utforma och utveckla sin undervisning? Vilka svårigheter 
och möjligheter ser de? Och hur ser de på framtiden? Det har varit frågor jag velat 
utgå ifrån. 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen av hur lärare inom högre utbildning ser 
på sin undervisning online. Utifrån syftet har jag använt följande frågeställningar:

-Hur ser lärare på sin undervisning online? 

-Hur ser de på utveckling av sin undervisning online? 

-Vilka faktorer påverkar lärarnas design av sin undervisning online?

Begrepp 

Att utforma något, eller att designa något, är ett begrepp som kommer från teknikens 
område. Man kan designa produkter och/eller hela system. Design är också ett be-
grepp som använts allt mer inom didaktik och lärande under de senaste 20 åren 
(Bennett, Lockyer & Agostinho, 2018). Design av undervisning, eller didaktisk 
design, kan diskuteras och beskrivas som ett sätt att arbeta medvetet med iscensätt-
ning och utveckling av undervisningsaktiviteter (Åkerfeldt, 2014). Det kan också 
beskrivas som ett sätt att visualisera, eller beskriva undervisningen för andra 
(Toetenel & Rienties, 2016). Willermark (2018) menar att ”…läraren betraktas som en 
designer av undervisningssituationer.” (s. 25). Genom att utgå från mål och förut-
sättningar och utforma aktiviteter, designar läraren undervisningssekvenser, enligt 
Willermark. Åkerfeldt (2014) anger att designteori är sprunget ur nya behov i vår allt 
med multimodala värld, och benämner design som att skapa lärsekvenser, och anser 
att denna design sker tillsammans med eleverna som tolkar, väljer och bearbetar de 
givna uppgifterna. På grund av syftet med den här studien fokuserar jag främst på 
lärarperspektivet. 

I den här studien omfattas lärares beskrivningar av användning av verktyg. Här av-
ses, om inget annat anges, olika IKT-verktyg för lärande. Det kan ibland vara en hel 
lärplattform som avses, något videomötes-verktyg, e-post, eller t.ex. verktyg för 
diskussionsforum, men även appar, separata program eller olika tjänster online.  

I denna studie har jag undersökt lärares syn på design av undervisning online. Jag 
har medvetet inte givit någon tolkning av begreppet i förväg, utan dess tolkning ingår 
istället i analysen. I den här uppsatsen definierar jag att undervisning online som att 
det kan innefatta alla typer av IKT-verktyg. Det kan vara enkla appar som används i 
en klassrumssituation, det kan vara en kurshemsida där bara information läggs ut, 
det kan vara undervisning i videomöten, eller att lärare och studenter bygger lärandet 
tillsammans via olika verktyg online. 

Blended learning (Garrison & Vaughan, 2008) är numera ett så etablerat begrepp att 
jag inte helt velat lämna det trots att det är ett engelskt uttryck. I den här uppsatsen 
fokuserar jag dock på design av undervisning. Jag har därför valt det något kluvna 
uttrycket ”blended undervisning”. Blended undervisning kan därmed beskrivas 
liknande definitionen av undervisning online ovan, men med den skillnaden att jag 
här inkluderar även det som sker i verkligen möten, t.ex. föreläsning i sal. Blended 
undervisning innefattar alltid någon undervisning online och någon form av 
personligt möte. Den utgör m.a.o. en blandning av online och verkligt möte, även om 
blandningen kan se väldigt olika ut. 

Högskolepedagogik är den del av pedagogiken som berör högskola och universitet 
(Aldrin, 2013). Han beskriver att ämnet är relativt ungt, ca 50 år, även om området 
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som sådant funnits ända sedan de första universiteten grundades redan på 1000-
talet. Han menar att yrkeskunskapen funnits tidigare men att den då främst överförts 
muntligt, det är sedan från en diskussion om lärarnas legitimitet på 60-70-talet som 
själva ämnet föds. Det är historian inom området som även färgar ämnet idag, anser 
Aldrin. Han visar t.ex. att det finns krafter som motsätter sig marknadsinriktade 
kvalitetsgranskningar av högskolepedagogiken. Aldrin menar vidare att ämnet be-
skrivs som kollegialt och att mycket kunskap fortfarande överförs muntligt. 
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Teori 

Kunskapssyn och syn på lärande 
Ontologi beskriver hur någonting är, t.ex. världen runt om oss, men även hur 
människor uppfattar världen. Är den positivistisk och ”sann” eller är den subjektiv 
och tolkningsbar? Epistemologin beskriver hur någon ser på vad som kan läras och 
även själva lärandet, då utifrån det ontologiska ställningstagandet, enligt Kroksmark 
(2007). Denna studie syftar till att studera subjektiva uppfattningar om ett specifikt 
fenomen, det finns med andra ord ingen ensam ”sanning”. Målet är att försöka förstå 
informanternas syn och sedan tolka den utifrån litteratur och min egen förförståelse.  

Uppsatsen avser att bidra till kunskapsområdet design av undervisning, och främst 
design av undervisning vid online-undervisning. Ämnesområdet är didaktik. Didaktik 
är frågan om ”undervisningens och inlärningen teori och praktik”, (Uljens, 2011, s. 
18), eller kan beskrivas som undervisning med ett syfte. En viktig utgångspunkt har 
varit de didaktiska frågorna: Varför? Vad? Hur?, men även: När? Med vem? Vilket 
mål? Och Var?. Didaktisk teori behövs för att systematiskt kunna samtal om under-
visningen, enligt Uljens. Kroksmark (2007) anger att didaktik handlar om både 
lärande och undervisning, och menar att den i Sverige definieras som en del av 
forskningsämnet pedagogik. Laurillard (2012) beskriver att undervisning kan bestå 
av sex olika typer av studentfokuserade lärande-aktiviteter: inhämta kunskap, 
samarbeta, diskutera, utforska, tillämpa och praktisera, samt skapa. Ett särskilt fokus 
har i denna studie riktats mot de didaktiska frågorna Hur? Var? Och kanske främst: 
Varför? Hur väljer lärare att designa sin undervisning online och varför? Vad anger 
de för orsaker och vilka andra orsaker kan vi ana? 

Uppsatsen bygger på en sociokulturell syn på lärande, men tar även intryck av andra 
teorier om lärande.  Selander (2017) menar att man kan se lärande huvudsakligen 
utifrån Platons teori om förlösande i ett samtal, eller istället som inpräglande av 
kunskap via föreläsningar som Locke. Som pedagog kan man jobba med lärande i 
form av beteenden och studera det utifrån behaviorismens tankar, eller så kan man 
anse att det bara är individer som själva kan konstruera kunskap, d.v.s. konstrukt-
ivismen. Man kan också se lärande som en sociokulturell process. Selander anser 
vidare att dessa teorier inte på något sätt exkluderar varandra och att framtidens 
lärande kanske drar nytta av samtliga? Marton & Booth (2000) visar liknande tankar. 
Wenger (1998, 2011) ser på ett lärande som en sociokulturell aktivitet men ser på det 
på systemnivå och att lärande skapas i en social kontext: ”communities of practice”. 
Där lärs t.ex. vad som är viktigt och i vilken riktning deltagarna bör utvecklas. De 
lärande utbyter då gemensamt erfarenheter och utvecklar tillsammans en gemensam 
kunskapsbank. Även om lärande kan ses som en social praktik kan det även finnas 
motsättningar inom den praktiken. Min grund för studien har varit en syn på lärande 
med en utgångspunkt i individens eget sökande av kunskap, men som ett gemensamt 
skapande i en social kontext, i enlighet med en sociokulturell syn. Detta sker även i 
någon form av gemenskap, där det avgörs vad som fokuseras, i likhet med Wengers 
(1998, 2011) resonemang. Laurillard (2008a) utgår tydligt från en sociokulturell syn i 
sin modell, ”The conversational framework”, men utvecklar den till också vidare. Den 
beskrivs bygga på som en efterföljare till sociokulturell syn på lärande som hon kallar 
”collaborative learning”. Hon ser värdet av kollaborativa verktyg och betonar speciellt 
värdet av samarbete och feedback, både från lärare till studenter och mellan studen-
ter själva.  
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”Community of Inquiry” (Garrison, Anderson & Archer, 1999, Garrison & Anderson, 
2003) är en analysmodell som ser lärande i en social kontext, likt sociokulturellt 
lärande, med fokus på gemenskapen och interaktionen för lärande. De lyfter tre typer 
av närvaro i samspelet: Kognitiv närvaro, Lärarnärvaro och Social närvaro. Med 
kognitiv menas basen, d.v.s. det som ska läras, ämnet, men även det gemensamma 
utforskandet, målfokuseringen, kritiska reflektionen och djupet i ämnet. Med 
lärarnärvaro åsyftas inte främst lärarens fysiska eller virtuella närvaro, utan istället 
det som läraren representerar, t.ex. styrning och främjande i olika former. Det kan 
med andra ord t.ex. även handla om att studenter själva och/eller gruppen lär sig 
reglera och främja lärande hos varandra och sig själva. När det gäller social närvaro 
menar de att den är avgörande för lärandet. Genom att skapa en sammanhållning, 
positivt klimat i gruppen och stödjande strukturer, kan den sociala närvaron aktivt 
stötta lärandet.   

 

Tidigare forskning 

Att analysera sin undervisning 
Förutsättningar för pedagogisk utveckling betonas ofta, men det är även viktigt att 
blicken lyfts från själva ”görandet” till en analys på ett högre plan enligt Uljens (2011). 
Han menar att metoder inte anges i läroplaner, utan en lärares skicklighet i under-
visning utgörs både av erfarenhet och teoretiska kunskaper. Tre nivåer av den egna 
didaktiken beskrivs: Grunden är genomförandet av själva undervisningen. En högre 
nivå är analysen av undervisningen, men också planeringen av den. Den tredje och 
högsta nivån beskrivs som en reflektion av den grundläggande strukturen. Laurillard 
(2002) menar i likhet med detta att, för att möta de nya behoven i samhället, måste 
lärare i högre utbildning i viss mån måste bli forskare på sin egen praktik. Den här 
studien fokuserar på lärarnas beskrivning av sin praktik och de själva beskriver att de 
utvecklar den, samt på vilken nivå de själva väljer att beskriva analysen av densam-
ma. Lärarnas syn på lärande kan också studeras baserat på hur de beskriver sin 
undervisning: Beskriver de främst att de förser de studenter med studiematerial, eller 
beskriver de ett gemensamt skapande av kunskap? Uljens lyfter visserligen en 
motsättning mellan lärande och undervisning, där den lärande egentligen behöver 
lära själv, men att undervisning istället kan hjälpa studenten att lära själv och att 
målsättningen bör vara just denna.  

Didaktisk design 
Didaktisk design beskrivs av Bennett, Lockyer & Agostinho (2018) som ett sätt att 
visualisera utformningen av undervisningen, men även för att analysera den i efter-
hand. Genom att teorisera designen ger det en möjlighet för lärare att utgå från må-
len, diskutera och utveckla undervisningen tillsammans, men även löpande kritiskt 
granska, analysera och utveckla den (Toetenel & Rienties, 2016). De beskriver att 
lärare och andra experter, t.ex. bibliotekarier och experter på anställningsbarhet, med 
hjälp av design-workshoppar tillsammans kan analysera och jobba med t.ex. student-
populationen, utmaningar i kursen, planerade stödinsatser, hur bedömning bör ske, 
men även hur innehållet ska presenteras och hur lärandet kan övas och visas i för-
hållande till målen. Shaver (2017) visar att lärares eventuella motstånd i designpro-
cessen kan minskas med hjälp av gemensamma design-möten där lärare får lufta sina 
funderingar. Willermark (2018) lyfter designspecifikationen. Där ”…beskrivs både det 
övergripande syftet med undervisningssekvensen samt en detaljerad planering över 
hur den ska realiseras i undervisningen.” (s. 25). Om lärare kan beskriva designen av 



Sida 7 

sin undervisning kan de också dela den med fler och därmed bygga en gemensam 
kunskapsbas som gör att lärare kan bygga vidare på varandras design och skapa 
verklig långsiktig utveckling (Laurillard, 2012). Hon anger vidare att denna process 
bör ses som både komplex och iterativ. Toetenel & Rienties har också sett att lärare, 
genom att arbeta med didaktisk design, mer fokuserar sin undervisning på studenters 
förmågor för studier och anställningsbarhet och mindre på informationsförmedling. 
Undervisningen blir mer studentfokuserad och på vilka förmågor studenterna be-
höver öva, istället för att fokusera på informationsmaterial som ska förmedlas. Lärar-
na gör mer välinformerade designbeslut och kan även lättare jobba med uppföljning 
och re-design av sin undervisning, enligt Toetenel & Rienties. Lloyd & Bahr (2016) 
har gjort en analys av alla artiklar publicerade i ”Journal of learning design” mellan 
åren 2005 och 2015 och fann att ”blended learning” är det vanligaste området som 
diskuterats där. De visar därmed en stark koppling mellan ”blended learning” och 
didaktisk design. Jan & Vlachopoulos (2018) har undersökt hur ”communities of 
practice” kan formas bland studenter online, och visar ett behov av att ta med lära-
rens roll och interaktion redan från början när undervisningen designas. De ser också 
att det inte går att förlita sig endast på design för formandet av ”communities of 
practice”, men designen kan lägga en grund för att sådana gemenskaper ska kunna 
skapas. 
 

Digitalisering påverkar vilka teorier om lärande som får dominera 
Redmond (2011) visar hur lärarens syn på undervisning online kan utvecklas från en 
ganska skeptisk och distanserad syn med instruktioner och få interaktioner, via en 
mer faciliterande syn där man uppmanar till diskussioner, till en syn på online som 
ett ”rum” som deltagarna skapar tillsammans, där studenterna blir verkliga medskap-
are till lärandet. González (2011) visar i likhet med detta hur lärares syn på e-lärande 
kan variera från informationsöverföring till kommunikation och kollaboration. Rijst, 
Baggen & Sjoer (2019) visar att IKT kan påverka själva designen av undervisningen 
men även lärarens roll. Lärandesituationen kan förändras till mer studentaktiv och 
studentfokuserad istället för lärarfokuserad. De fann att vissa lärare såg IKT som 
hjälp och stöttning men att det inte förändrade lärarrollen, vissa ansåg att det föränd-
rade vad som ska läras och skapade nya möjligheter, medan några såg att det föränd-
rade rollen i grunden och att undervisningen blev mer studentfokuserad med både 
inspiration och utmaningar till de lärande. Biggs & Tang (2011) ser hur lärares fokus 
successivt kan förändras i en erfarenhetsbaserad och utvecklande process: Från en 
syn på studenters varande och på vad de själva gör som lärare, till mer fokus på vad 
studenterna ska göra. Kurtz, Beaudion & Sagee (2004) menar att lärarrollen 
utvecklas och förändras vid undervisning online. Läraren blir mindre av en 
instruktör/föreläsare och mer av en guide eller facilitator. Regeringen (SOU 2016:89) 
pekar speciellt på nya möjligheter för flexibilitet, t.ex. att kunna mötas oberoende av 
tid och rum.  De menar också att den nya tiden ökar behovet av metoder för ett mer 
studentaktivt lärande.  

Lärares lärande och utveckling  
Hur lärarna själva beskriver sitt lärande och sin utveckling av sin undervisning on-
line, kan också visa olika syn på hur lärande sker. Rijst, Baggen & Sjoer (2019) har 
studerat olika vägar till lärande för lärare, när det gäller att lära sig IKT-verktyg för 
undervisning. De menar att lärares egen syn på IKT påverkar hur de använder teknik 
i sin undervisning. De fann framför allt tre olika vägar att utveckla sin undervisning: 
1: prova i det dagliga arbetet, där man betonar lärande av erfarenhet, 2: att avsiktligt 
experimentera och improvisera med nya verktyg och 3: reflekterande kring den egna 
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praktiken, där man ofta samlar feedback, läser litteratur och jobbar med analys. De 
flesta lärare föredrog att experimentera i projekt, men då att reflektera utifrån experi-
ment, feedback och litteratur. Rijst, Baggen & Sjoer fann också att lärare vill själva 
känna egen kontroll men behöver även både tid och support. Vidare sågs kollegor 
som en viktig resurs för lärandet för samtliga deltagare och rekommenderar att lärare 
designar sin utbildning tillsammans. Deras studie pekade tydligt på att lärarna ville 
lära av varandra i en social kontext.  

Utveckling med hjälp av design-kompetens 
Laurillard (2008a) menar att undervisning inom högre utbildning behöver utvecklas 
och beforskas för att möta de nya behoven samhället och tekniken ställer, men kan 
även ta hjälp av tekniken i den utvecklingen. Lawless & Pellegrino (2007) framhåller 
bristen av sådan forskning. Laurillard (2012) menar att vi än så läng lärt om teknik-
en, men inte omformat utbildningssystemen. Målet bör enligt henne vara att inte alls 
betrakta tekniken som något separat, utan en lika naturlig del av undervisningen som 
t.ex. papper. Ingen ifrågasätter idag pappers effektivitet i undervisningen, på samma 
sätt bör vi i framtiden betrakta tekniken. Vi behöver också ta den pedagogiska kon-
trollen över tekniken och inte låta tekniken styra pedagogiken, allt enligt Laurillard 
(2012). Vi tar kontrollen, enligt henne, bland annat genom att göra design-kompetens 
till en naturlig del av lärares vardag. Hoogveld, Paas & Jochems (2003) ser också att 
lärare behöver nya kompetenser kopplade till design. 

Lärare utvecklar kollegialt 
Flera verkar överens om att utvecklingen bör ske gemensamt inifrån lärarkollektivet. 

Hoogveld, Paas & Jochems (2003) t.ex. funnit tendenser att lärare som designar 

undervisningen tillsammans kan nå längre än om man utformar den enskilt. 

”Scholarship of Teaching and Learning” (Hutchings & Schulman, 1999, Elmgren & 

Henriksson, 2014) är ett koncept för att analysera och utveckla sin undervisning och 

studentens lärande, men även att forma långsiktig förändring och att diskutera detta 

med sina kollegor i ett socialt sammanhang. Blair (2014) betonar vikten av att detta 

görs både med och i sin kontext för att skapa verklig relevans. Toetenel & Rienties 

(2016) menar att undervisning som analyserats med hjälp av design-verktyg lättare 

kan beforskas, eftersom den då finns tydligare beskriven. Laurillard (2012) visar att 

undervisning tidigare beforskats men att forskningen inte alltid gått att applicera på 

praktiken. Hon menar att undervisning verkligen behöver utvecklas på detta sätt, nu 

mer är någonsin, men att teknikutvecklingen nu går så fort att lärare behöver blir mer 

som forskare på sin egen praktik. Hon anser att didaktisk design och även design-

mönster kan hjälpa lärare i den processen. Chai, Koh & Tsai (2013) har studerat stu-

dier som använt TPACK (Koehler, Mishra & Cain, 2013) som analysmodell och före-

slår en utveckling av modellen som kompletterar den med studentens lärande. De 

menar att lärandedesign kan bli bättre om studenterna har full förståelse för hur 

tekniken integreras i lärandet, men att de också kan bidra till utveckling av undervis-

ningen, och kanske speciellt med koppling till IKT. Laurillard (2008b) lägger också 

särskild betoning på att undervisning inom högre utbildning bäst utvecklas av och 

med akademikerna själva.  
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Metod  

Urval  
För att nå syftet med att öka förståelsen av hur ser lärare på design av undervisning 
online, valdes ett program ut på en svensk högskola, där utbildningen i många år 
bedrivits i form av distansundervisning. Detta urval gjordes för att finna lärare som 
var erfarna på området undervisning online. Det fanns 13 undervisande lärare inom 
målgruppen. Deltagarna fick först en förfrågan via mail, se bilaga 3. Samtliga lärare 
tillfrågades på detta sätt och 11 valde att delta. De ombads även att tipsa om nya 
namn på informanter inom målgruppen för att kontrollera att urvalet blev rätt. 

Presentation av informanterna 
Samtliga informanter har undervisat på distans inom det valda programmet och har 
därmed erfarenhet av undervisning online. Erfarenheten varierar mellan 2-25 år. 
Samtliga jobbar f.n. på den utvalda högskolan. De har både olika lång erfarenhet av 
undervisning och olika utbildning i någon form av pedagogik. Alla informanter har 
någon form av pedagogisk utbildning, men det skiljer sig mellan tre olika typer. De 
har antingen läst: Ämnet pedagogik, pedagogik kopplat till ämnet de undervisar i, 
eller ämnet högskolepedagogik. Flera av informanterna har studerat flera typer av 
pedagogik: 

Alice har undervisat ca 13 år online och har en forskarutbildning inom ämnet 
pedagogik, samt har gått några kurser i högskolepedagogik, bland annat om 
distanskurser. 

Anna har undervisat online i ca 5 år och har läst en filosofie licentiatexamen i ämnet 
pedagogik, samt läst 15 hp högskolepedagogik. 

Berit har också undervisat online i ca 14 år och har läst ca 15 hp i ämnet högskole-
pedagogik. 

Birgitta beskriver att hon har undervisat länge, varav ca 6-7 år online och har gått 
några kurser i ämnet högskolepedagogik. 

Inga har bara undervisat online i ca två år, men har arbetat ca 30 år som lärare. Hon 
har läst en lärarutbildning inom sitt ämne. 

Inger har undervisat online i ca 14 år och har läst en magisterexamen i pedagogik 
inom sitt ämne, samt några kurser i högskolepedagogik. 

Magdalena har undervisat online i sju år och har läst ca 15 hp i ämnet högskolepeda-
gogik. 

Margareta är den som undervisat online längst, i ca 25 år, och hon har studerat en 
lärarutbildning inom sitt ämne. 

Marianne har undervisat online i ca 20 år och har studerat pedagogik både för sitt 
ämne (80 hp), samt nästan en hel forskarutbildning i pedagogik. Hon har också en 
magisterexamen i IKT och lärande. 

Mia har undervisat online i ca 7 år och har läst högskolepedagogiska kurser om strax 
över 15 hp. 
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Siv har undervisat online i 15 år och har läst ca 15-20 hp pedagogik inom sitt ämne, 
samt ett antal högskolepedagogiska kurser. 

Intervjuer & transkribering 
En guide skapades för halvstrukturerade intervjuer utifrån frågeställningen för att 
söka förståelsen av lärarnas egna uppfattningar. Guiden provades först på en kollega, 
små justeringar gjordes och en slutgiltig intervjuguide, bilaga 1, togs fram. Intervju-
guiden mailades till informanterna i förväg, tillsammans med ett missivbrev, se 
bilaga 2. Detta gjordes för att ge möjlighet att tänka igenom frågorna i förväg. På det 
sättet avsåg jag söka djupet i deras förståelse. Intervjuerna genomfördes under 2018, 
från januari till november. De genomfördes enskilt, ljudet spelades in och intervju-
erna transkriberades sedan. Under intervjuerna ställdes löpande följdfrågor för att 
förtydliga och även söka informanternas egna uppfattning. Intervjuerna var planer-
ade att ta ca 30 minuter, men kom att ta allt från 35 minuter till 1h 10 minuter. 

Fenomenografisk analys 
För att nå syftet med studien har en fenomenografisk analys genomförts. Ett feno-
men, beskriver Marton & Booth (2000, s. 113) som ”de enheter som överskrider 
situationen, som förbinder den med andra situationer och som ger den mening”. 
Larsson (1986) beskriver därmed fenomenografi som en kvalitativ metod, sprunget 
ur tre traditioner: hermeneutiken, vars ursprung är att tolka bibeln, etnografi som 
syftar till att beskriva samhällen och kulturer, och fenomenologin vars mål är att 
”beskriva människors upplevelse av fenomen”. Marton & Booth menar också att 
uppfattningen påverkar hur man agerar: ”Man kan bara agera i relation till världen så 
som man erfar den.” (s. 146). De menar vidare att ”fenomenografi avser att belysa det 
som ligger bakom d.v.s. bakomliggande sätt att erfara världen” (s. 154), se det 
indirekta objektet, d.v.s. ”förmåga den lärarande försöker utveckla” (s. 115). De 
betonar också att det är viktigt att försöka se med den studerades ögon. Larsson anser 
vidare att det är bra att inte vara fördomsfri, utan att det behövs ett inifrånperspektiv 
för att kunna förstå och se flera perspektiv. 

Marton & Booth (2000, s. 146) menar att ”…forskningens objekt är variationen i sätt 
att erfara fenomen.”, kvalitativt skilda, men även att söka förklaringar till den varia-
tionen. Utifrån variationen, eller förklaringen till variationen, skapas sedan katego-
rier. De menar också att man bör ha så få kategorier som möjligt. Vidare anger de att 
fenomenografi ger möjlighet att beskriva både förståelse av lärande och förståelse av 
andra fenomen kopplat till lärande, t.ex. förståelse av ämnesinnehåll. Larsson (1986) 
anger att analysen främst har använts för pedagogiska studier och då främst fack-
didaktiska studier, hur elever uppfattar innehållet, allmänpedagogiska studier, d.v.s. 
”människors sätt att uppfatta övergripande fenomen med betydelse för utbildning” 
(s.16), samt studier av utbildningseffekter. Ett fåtal studier har genomförts även utan-
för det pedagogiska området, d.v.s. hur människor uppfattat något annat fenomen. I 
och med att jag i denna studie studerar lärares uppfattning om undervisning, blir här 
själva didaktiken det studerade ”ämnet”. 

Marton & Booth (2000) beskriver resultatet av fenomenografi som beskrivning av 
kategorierna. Dessa kategorier bildar ofta en hierarki med ökande komplexitet, från 
ett enklare sätt att uppfatta fenomenet som ofta utgör deluppsättningar eller 
beståndsdelar av den sedan mer komplexa uppfattningen. De beskriver också lärande 
som olika grader av ofullständig förståelse och att själva lärandet därför är hierarkiskt 
ordnat. 
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Analyser påbörjades i viss mån redan under transkriberingen. Då tolkades informan-
ternas svar och jag försökte förstå deras uppfattning. Dessutom kunde jag redan 
under transkriberingen uppfatta några likheter och skillnader. Därefter har texterna 
genomlästs många gånger; Betydelsefulla avsnitt har markerats med olika färger, 
baserat på om det var allmänt intressant för syftet, beskrev rollen som lärare eller om 
det var utsagor som verkade belysa något speciellt. Noteringar gjordes i kanten för att 
markera olika typer av kategorier av information. Det kunde t.ex. vara svårigheter 
eller möjligheter som informanterna ser, aktiva val de beskriver, när de knyter an till 
olika pedagogisk grundsyn o.s.v. Paralleller och skillnader har lyfts fram för att söka 
efter kategorier. Betydelsefulla delar av texten har sedan lyfts ut och sammanställts 
på olika sätt, för att söka efter de tydligaste kategorierna. Vetenskapsrådet (2017) 
menar att en del i forskningsarbetet är att ständigt ifrågasätta sin process, att om-
pröva och kritiskt granska den. Larsson (1986) menar att även frågeställningen kan 
behöva omprövas och att man kan ta hjälp av intervjuerna. Analysen, men också 
problemställningen, har därför löpande kopplats till läst litteratur, för att försöka 
lyfta olika delar av materialet och se det från olika vinklar. Olika kategorier har sedan 
prövats på materialet. Några kategoriseringar som prövats och förkastats under 
arbetets gång var t.ex. olika betoning på de olika didaktiska frågorna, olika syn på 
lärande, olika syn på lärarrollen, eller på studenten. Lärares syn på undervisning 
online som distansskapande, komplext eller närhetsskapande var den tydligaste 
kategoriseringen som kunde urskiljas och har därför lyfts fram. 

Litteratursökning 
Litteratursökning har genomförts med hjälp av tjänsten Primo som söker i flera olika 
vetenskapliga databaser och passar bra för tvärvetenskapliga sökningar, samt i 
databasen ERIC för ämnet pedagogik. Sökord var kombinationen: ”learning design” 
och online. Sökningen genomfördes i Primo 2019-02-28, samt 2019-06-10, och ERIC 
2019-06-10. Sökningen avgränsades till granskade artiklar och avhandlingar inom 
området högre utbildning, på engelska och tillgängliga online, från 2015 och framåt. 
Ett urval gjordes sedan utifrån syftet med denna studie redan i sökresultaten. För de 
mest relevanta genomlästes abstract och några sållades då bort utifrån syftet med 
denna studie. De mer relevanta texterna genomlästes och ytterligare några förkasta-
des. För de som fortfarande befanns relevanta för studien, och som är med i denna 
studie, granskades även deras referenser. Även ytterligare litteratur har valts utifrån 
relevans för syftet med denna studie. 

Etiska ställningstaganden, relevans, validitet och reliabilitet 
Vetenskapsrådet (2017, s. 12) anger etik som ”… medveten, reflekterad och motiverad 
moral…” samt ”…normer (principer) som forskarsamhället reflekterat över och som 
man har försökt formulera tydligt och ge motiveringar till.”. Här nedan finns ett 
försök till tydlig formulering och motivering till de aktiva etiska val som gjorts i 
denna studie. 

Mängden informanter i denna studie är begränsad. Därför nämns inga riktiga namn, 
men syftet är att inte heller ange något kön. I informantgruppen ingick en man och 
övriga var kvinnor, men ingen analys har gjorts med avseende på kön. För att stärka 
konfidentialiteten har därför informanterna i denna studie alla fått fiktiva kvinno-
namn oavsett kön. Att fullödigt redogöra för hela forskningsprocessen, information 
om förutsättningarna och även fullödigt redogöra för informanternas svar, står emot 
kravet att skydda deras identitet. Jag har därför utelämnat, och i vissa fall maskerat, 
ord eller faktorer som inte är av betydelse för studiens syfte. Vi kan se liknande 
resonemang inom ett av Mertons CUDOS-krav, Universalism, enligt Vetenskapsrådet 
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(2017), d.v.s. att man inte bör ta hänsyn till faktorer som inte har betydelse för syftet 
med studien. Konfidentialiteten är en del i individskyddskravet som enligt 
Vetenskapsrådet står emot forskningskravet, att man alls ska bedriva forskning. 
Under bearbetningens gång har inspelningar och transkriberingar endast haft 
nummer som identifikation. Inspelningar kan ändå ses som en personuppgift, varför 
dessa lagras på en av högskolan godkänd, och för forskaren personlig, lagringsplats 
som är avsedd att vara stabil och säker, men dit obehöriga inte har tillgång. Även 
filminspelningar gjordes först, för att möjliggöra en ytterligare dimension av 
analysen, men p.g.a. tekniska problem blev de inte kompletta och de har därför 
lämnats utanför analysen. Även dessa lagras i enlighet med inspelningarna. 
Informanterna har informerats om syftet med studien, men även om urvalet (se 
bilaga 2). De informerades där även om att deltagandet är frivilligt och när som helst 
kan dras tillbaka.  

Vetenskapsrådet (2017) poängterar att det är viktigt att vara ärlig och öppen i sin 
redovisning av en studie samt vara rättvis i bedömningen av insamlat data. Det har 
också varit mitt syfte genom hela studien. Inget har avsiktligt dolts, förutom för att 
skydda informanternas identitet. Under intervjuerna har också följdfrågor ställts för 
att ytterligare förstå och skapa en rättvisande bild. Vidare pekar Vetenskapsrådet på 
att det är viktigt att kommunicera sin forskning. Denna uppsats kommer att publi-
ceras på tjänsten DiVA. 

Vetenskapsrådet (2017) visar också på att det tidigare funnits ett starkt krav på att 
forskaren inte ska ha andra intressen än rent kunskapsmässiga för ett trovärdigt 
resultat av en studie. Numera ser de att ett syfte också t.ex. kan vara anställnings-
barhet, men att det är viktigt att ”…dessa motiv inte medför att forskaren låter sig 
påverkas till tolkningar eller slutsatser som det saknas vetenskapliga belägg för eller 
till att undanhålla sådant som det finns belägg för.” (s. 13). För mig ligger denna 
studie väldigt nära min yrkesverksamhet som pedagogisk utvecklare. Sådana bind-
ningar är därför viktiga att redovisa enligt Vetenskapsrådet. Denna studie kommer 
att finnas med i min portfölj av erfarenheter i mitt yrkesliv. Det har därför varit 
viktigt i denna studie att visa på väl underbyggda och motiverade val. Detta även för 
att öka transparensen. Larsson (1986) menar att denna erfarenhet istället kan vara en 
tillgång för en fenomenografisk analys, för att få ett tydligt inifrånperspektiv och för 
att man då kan se fler vinklar.  

Detta är en relativt begränsad studie, 15 hp, varför även resultatets relevans därmed 
är begränsad. Jag har avsett att genom min transparens i processen och tydligt be-
skrivna metoder och urval ändå kunnat skapa både validitet och reliabilitet inom de 
givna ramarna.  
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Resultat  

Hur ser lärarna i studien på sin undervisning online? Hur ser de på utveckling av den 
och vilka faktorer påverkar deras design? Jag har i resultatet nedan funnit att det 
främst finns tre olika kategorier bland lärarna:  

• Grupp A ser undervisning online som något problematiskt som 
skapar avstånd. Undervisning går ut på att förmedla information och peda-
gogisk utveckling sker idag främst enskilt av den enskilda läraren.  

• Inom grupp B ser man online som något komplext som kan skapa 
både avstånd och närhet. Online räcker inte. Man behöver ses fysiskt 
också. Studiegrupper är viktiga. Nya målgrupper kan nås med hjälp av online-
undervisning, men det kräver mycket tid och support. 

• Inom grupp C ser man online-undervisning något som skapar när-
het. Man menar att undervisningen online är komplex med både möjligheter 
och utmaningar. Utveckling av undervisningen sker tillsammans med kollegor 
och påverkar campus-undervisningen till att bli mer blended. 

För att ge en mer detaljerad beskrivning av varje kategori, beskrivs de även nedan 
utifrån ett antal aspekter som även utgör underrubriker för varje kategori. Aspek-
terna är valda utifrån funna skillnader mellan kategorierna:  

• Om lärarna anser att undervisning online skapar närhet eller avstånd  

• Vilka problem respektive möjligheter lärarna ser med undervisning 
online 

• Vilken grundsyn på lärande lärarna beskriver 

• Hur lärarna pratar om flexibilitet i undervisningen 

• Vilka faktorer lärarna i kategorin belyser såsom avgörande för hur de 
utformar sin undervisning 

• Hur lärarna ser på utveckling av sin undervisning online och eventuella 
kompetensutvecklingsbehov de belyser 

En kategori är sällan helt entydig. Trots att en lärare främst t.ex. kan anser att online 
är problematisk och skapar avstånd, kan vissa citat tyda på att samma lärare även kan 
se andra möjligheter. Underrubriken Undantag inom gruppen nedan belyser där-
med det som utgör gränsen mot andra kategorier.  

 

Grupp A – Undervisning online skapar avstånd 
 

Två av informanterna, Mia och Birgitta bildar grupp A, och beskriver online-
undervisning som något problematiskt som skapar avstånd. Att ses ”på riktigt” 
är nästan alltid bättre, anser den här gruppen. Kommunikation är något som främst 
sker när människor möts på riktigt. Inom gruppen kan man även se ett stort fokus på 
enskilda studier, samt att förmedla information från lärare till student. Design av 
undervisning online genomför de främst själva. 

Närhet eller avstånd 
Birgitta belyser avståndet: ”…jag har ju inte samma kontakt med dom studenterna så 
klart, utan jag vet ju inte ens hur dom ser ut.” Mia beskriver bland annat att det är 
”…väldigt mycket svårare o rikta sig mot någon som bara är på andra sidan en 
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skärm….”. Hon säger också att ”…det kan ju aldrig bli den här kommunikationen.” 
(pekar fram och tillbaka mellan sig själv och intervjuaren). Mia anger vidare att ”Det 
finns ju säkert lärare som tycker det är jätteskönt, att slippa möta studenter…”. Hon 
säger att ”…vissa lärare gillar inte o stå framför studenter. Och då tror jag att man kan 
gömma sig bakom det här online. Ja!”. Vidare menar hon att det skapar fler konflik-
ter, främst eftersom det skrivna blir utan gråzoner. ”Samarbete… kanske inte alltid 
gagnas utav online…”, anser Mia. Hon beskriver vidare det personliga möten som ett 
”mänskligt behov”. 

Birgitta pratar om klassrumsundervisning ”…där har jag ju kontakter med, där kan vi 
interagera i klassrummet och man kan prata före, man pratar efter och under rast 
och… Det blir ju en HELT annan kontakt.”. När det gäller online har hon ofta kontakt 
med studenter det efter att de lämnat in examinationsuppgiften. Då kan de ha kon-
takt via mail och ibland även via telefon. 

Mia funderar vidare kring närhet och avhopp: ”…jag tror det är lite lättare att nå dem 
på campus än om de är online. Det är ju därför vi tappar så mycket studenter online.” 
och ”Vi måste, alltså, rent generellt, vi måste va mycket mer MED studenterna.”. Hon 
beskriver att vi behöver utreda varför studenter slutar: ”… vi tappar så mycket asså 
studenter.” … ”Då måste man ju fråga sig varför man gör det.”. Hon tror att orsaken 
till avhoppen är: ”Att vi lämnar dem kanske för mycket själva.”. 

Problem och möjligheter 
Mia ser online som något mycket problematiskt: ”..jag tycker inte man ska ha distans-
utb-, förlåt…” … ”…distansutbildning alls i…” och namnger utbildningsprogrammet 
som hon jobbar inom, Birgitta menar att ”…jag tycker det känns svårt.”. Hon säger att 
”…jag har inte riktigt känt att jag har fått till det på ett bra sätt.”. Hon beskriver pro-
blem hon har med en tenta som genomförs online. Sen berättar hon har hon har 
provat att använda diskussionsforum i sin kurs, men det har inte fungerat. Birgitta 
har även uppmanat studenter att läsa varandras dokument, men det har inte fungerat 
så bra. Hon beskriver att hon inte följt upp den aktiviteten. 

Syn på lärande och design av undervisningen 
Mia beskriver att lärande kommer inifrån och drivs av nyfikenhet. Undervisningen 
behöver därför vara roligt, stimulerande och motiverande. Hon betraktar sig själv 
som vägledare och inspiratör. Hon lägger ut mycket material på kursplattformen, 
även inspelade föreläsningar. Seminariegrupper är också något som Mia använder. 

Birgitta beskriver också att lärandet kommer inifrån och att den lärande själv behöver 
söka och ”…se till att du får det du behöver…”. När det gäller undervisningen säger 
hon: ”…då tänker jag mycket på det traditionella: Ja här står jag och undervisar er…” 
och beskriver att ”… jag är skolad lite grann i den andan, sen jag gick i skolan…”. Hon 
beskriver sig själv som engagerad och beskriver sin undervisning: ”…jag har ju väldigt 
mycket sån här kateder-föreläsningar…”, samt att det ”inte ska vara så mycket tvek-
samheter på hur man ska… ta till sig dom här… den här kursen”. Hon anger att hon 
har hört om andra som provat grupper i sina kurser, men ”…det har inte fungerat så 
optimalt…”, säger hon. 

Flexibilitet 
Birgitta menar att studenter ska kunna jobba när det passar dem. Därför fungerar 
enskilda studier bäst i hennes kurs. Det är detta som skapar flexibilitet för studenten. 
Hon använder inspelningar och instuderingsfrågor. Hon beskriver det som att ”…jag 
serverar ett smörgåsbord…” och att det ändå finns hållpunkter i tid. 
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Faktorer som påverkar 
Mia anger att tiden är något som påverkar hennes design av undervisningen mycket. 
Hur mycket undervisningstid hon får i kursen är avgörande och anger att det kan 
vara jobbigt med mycket parallell undervisning.  

Birgitta berättar att kursen som hon ger online ursprungligen var en campus-kurs 
och den har utvecklats successivt till att bli mer utformad för att ges online. Hon 
anser att det är mycket viktigt att ge studenterna frihet i tid och rum. Hennes design 
utgår ifrån att hon vill skapa möjligheter för studenterna, till exempel tillgång till 
material. När hon provat diskussionsforum är det också detta som avgjort: Hon 
beskriver att hon vill skapa tillgång till verktyg för interaktion. 

Utveckling och kompetens 
Mia resonerar om framtiden och vill prova grupper när de kommer in till högskolan, 
mer aktivitetsbaserat, och förberedda studenter.  Birgitta beskriver vad hon vill ut-
veckla: ”…det är väl i så fall och liksom få med studenterna lite mer i kursen, att man 
känner att man har kontakt med dom lite mer.” … ”Och att dom kan interagera med 
varandra lite mer också…”. Hon vill få dem att samarbeta mer, men vet dock inte 
riktigt själv hur det ska gå till. 

När det gäller det kollegiala samarbetet anger Mia att de har mer kollegialt samarbete 
för campus än för online. Birgitta anser just nu att det är: ”…lite ensamt att vara själv 
tycker jag.”. Hon ser fram emot att diskutera och få, idéer och draghjälp i utveckling-
en när hon nu i snart framtid får en kollega på sin kurs. Hon ser fram emot det ge-
mensamma lärandet: ”…att vi ska lite TILLSAMMANS komma på saker…”. Hon 
beskriver vidare ”… jag hittade det här liksom konceptet och det har liksom funkat...”.  

Mia menar att campus kan dra nytta av online: ”…däremot så tror ju jag så här när 
man håller både online och campus, så drar man nytta av både och.” … ”…applicera 
på någe sätt online.”. 

Undantag inom gruppen 
Båda lärarna inom grupp A ser online-undervisning som något som skapar avstånd, 
vilket jag visat ovan. Beskrivningarna är dock inte helt entydiga. Det finns inom 
gruppen en grundläggande inställning till online som något svårt och distansskap-
ande, men man kan till exempel hos Mia se en försiktig nyfikenhet på att det kanske 
kan förstås på ett annat sätt. Hon beskriver både att hon på något sätt vill få mer 
kollaboration, men hon vet inte riktigt hur, och hon beskriver att man kan vara 
närvarande även online: ”…och andra sidan så kan du ju vara väldigt närvarande 
online förstås, hela tiden.”. Hon utvecklar dock inte detta vidare.  



Sida 16 

 

Grupp B – Undervisning online kan BÅDE skapa avstånd och närhet 
 

Fyra av informanterna, Magdalena, Inger, Margareta och Siv bildar grupp B och ser 
frågan om avstånd som något komplext: Undervisning online kan BÅDE 
skapa avstånd och närhet, men det kan inte fullt ut ersätta fysiska möten. 
Lärande ses inom gruppen som en kombination mellan både individuellt lärande och 
kollaborativt tillsammans i grupper. Studiegrupper anses viktiga för lärandet och för 
att undvika avhopp. Men hjälp av online-undervisning kan man nå nya målgrupper 
av studenter som inte annars har möjlighet att studera. Undervisning online tar 
mycket tid, menar man inom gruppen, och det kräver också mycket av både teknik 
och support. Den support som behövs finns inte alltid. 

Närhet och avstånd 
Inger betonar att undervisning online kan skapa närhet och beskriver både flexibilitet 
för fler målgrupper och hur diskussionsforum m.m. kan hjälpa till att bekräfta 
studentens lärande, men hon anser också att online-undervisning inte är tillräckligt. 
Hon anser att studenter också måste ses i verkligheten: ”…min uppfattning är att det 
finns ett behov av hos studenterna att träffas i verkligheten.” och beskriver vidare hur 
hon jobbar med gruppindelning efter studieort för att möjliggöra fysiska träffar. Även 
Margareta grupperar studenter efter ort för att de ska kunna skapa fysiska möten. 
Hon anser vidare att online verkligen kan vara personligt, menar hon också att man 
även behöver ses ”på riktigt”: ”…man MÅSTE på nåt sätt träffas OCKSÅ.”. Hon be-
skriver orsaken: ”För att man blir en person…”. Margareta menar vidare att ”Avhopp-
arna blir fler om man bara har online.”. Om man även ses på riktigt påverkas rela-
tionen positivt, anser hon: ”Man får en sorts social press på varann.”. Margareta an-
ser att läraren kan vara viktig även för en grupp: ”…jag tror det är bra ändå med en 
närvaro av en lärare…”. Hon beskriver att om grupper samarbetar på verktyg hon kan 
nå: ”Då följer jag det.”.  

Margareta har funderat en del över det här med att mötas personligen: ”…så vi har 
alltid tänkt att vi lärare att, att man måste mötas personligen…” men menar att ”Det 
behöver man inte.” … ”Det behöver inte vara personligt.” för att ”…man kan vara 
personlig online också...”. Hon beskriver att ”Det kan man genom studieuppgifter och 
genom diskussioner online och sådär, det kan man ändå följa…”. Som lärare kan man 
se mycket: ”Nu har du inte vart aktiv här, nu får du ge dig in i diskussioner.” och 
beskriver att ”Det kan jag inte på campus.”. 

Margareta berättar vidare att hon finns med i diskussioner online och ställer till 
exempel frågor: ”Hur menar ni nu då…”, och så vidare. Margareta menar att den 
möjligheten inte finns lika mycket på campus: ”…den stora campus, jag kan det finns, 
jag kan ju inte hänga MED på samma sätt.”. Även Magdalena menar att tekniken 
även kan skapa närhet, t.ex. för VFU-besök: ”Så då har vi kopplat upp oss på Skype-
möte med med studenten tillsammans med dens handledare… för dom kanske har 
gjort VFU nere i Malmö…”. Hon beskriver också närheten när hon beskriver hur hon 
själv jobbar med diskussionsforum: ”…det gäller ju som lärare bara va aktiv och kolla 
hur många inlägg alla har gjort och så.”. Till sist konstaterar Magdalena även att man 
som lärare kan vara närvarande på många olika sätt: ”…och närvarande kan jag ju 
vara på både mail och Skype och diskussionsforum och vad det nu finns för 
någonting.”. Med hjälp av Mentimeter ställer Magdalena också frågor i klassrummet 
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och beskriver att det skapar ökad delaktighet: ”…istället för o att EN får svara på 
frågan så får alla studenter faktiskt svara.”. 

Magdalena vill dock inte att allt ska bli digitalt: ”…och att man absolut inte ska ersätta 
all undervisning i klassrum med distansundervisning, men lite mer fifty-fifty i varje 
fall…” … ”En del studenter vill ju vara på plats och kunna ställa fråger, eh, och en del 
är ju mer den här personen som: Vad ska jag läsa? Och: Vad ska jag göra idag? Att 
man vill följa ett schema.”. Hon beskriver en rädsla för att det digitala ska bli allt för 
dominerande: ”Jag är bara rädd att det BARA ska bli digital undervisning.”. Hon vill 
att lärare ska vara intresserade av det personliga mötet: ”…utan att man faktiskt har 
lärare som också tycker om o träffa, mötet, att mötet är viktigt då.”. 

Siv menar dels att ”…man kan hålla sig mer osynlig och anonym på distans, tror 
jag…”, men hon konstaterar också motsatsen: ”Men det syns ju också tydligare…” … 
”… om någon inte gör inlägg så syns det…”. Även Magdalena anser att man kan bli 
mer osynlig online:  

”Är man en student som kanske inte vill vara så aktiv så tror jag det är 
mindre, är det lättare att bli osynlig på distanstekniken än vad det är i före-
läsningssal, där jag lättare ser om nån sitter o sover eller…”. 

Magdalena utvecklar beskrivningen och fortsätter: ”…och det KAN ju faktiskt vara så 
att en stillbild o en student har gått därifrån…” och beskriver att ”…jag har ju inte 
riktigt samma koll…”. Hon beskriver inte vidare om hon ser något sätt att jobba med 
denna problematik, till exempel att be studenterna att ha kameran på. Margareta 
menar att individer blir synligare online: ”Med distans eller online-undervisning så 
ser jag individens bidrag…”. 

Problem och möjligheter 
Margareta anser att den nära konversationen tar mycket tid: ”…men det är väldigt 
tidskrävande.”. Inger menar också att det är krävande att ha en nära undervisning 
online. Ett problem hon ser är tiden: ”…lärartiden, för det här tar ju mycket mer 
tid…”. Hon berättar vidare hur hon kan jobba med bekräftelser: ”Hej, hur är det idag? 
Det är såna här småsaker som gör att man liksom bekräftar varandra och sådär. Eh, 
så att det, på det viset så kräver det mer reflektion ifrån lä- ifrån lärarna…”. 

Missförstånd kan också lättare ske via asynkron text. Inger anser att kommunikation 
online gör det lättare att missförstå varandra. Margareta berättar att hon ser problem 
med online: ”…man är ju inte personligen där och kan snabbt korrigera det man har 
sagt…”. Hon lyfter också att information via text kan missförstås: ”…man kan inte ta 
för givet heller att den här personen förstår precis det skrivna, så som jag menade det 
när jag skrev det….”. Margareta menar att ”…det ger inte samma utbyte i tankar och 
ord och så, tycker jag, som ett fysiskt möte i ett rum.”. 

Siv anser att en del studenter tycker att distans är besvärligt, det riskerar att bli en 
”större barriär”. Magdalena ser att undervisning online kan skapa möjligheter men 
kan inte lösa allt och bör kanske också begränsas. ”…digital undervisning ska ses, 
tycker jag, som ett komplement, men inte kanske ersätta alla fysiska träffar.” Hon 
beskriver ett praktiskt moment: ”Praktiska examinationer och [XXX]-övningar 
MÅSTE ske på campus- Det GÅ-, det fungerar absolut inte online.” (beskriver 
konkret vilka övningar det handlar om) och fortsätter ”…det MESTA kan man göra 
online, men inte just det.”. Hon anger också att de redan har provat det ”…vi har 
testat en del, men det funkar inte då.”. Det är också svårare att vara flexibel i stunden 
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vid online-undervisning, enligt Magdalena. och t.ex. rita på tavlan. Online kräver 
också mindre studentgrupper, enligt henne. 8-10 anser hon är lagom. 

Både Siv och Magdalena nämner att teknikproblem kan skapa stress. Margareta 
berättar att teknikproblem och brist på support kan göra att både lärare och studen-
ter till och med tröttnar på att försöka. Hon säger att det behövs mycket mer support 
behövs för att ”…kunna undervisa på det sätt vi VILL.”. Magdalena menar att det 
finns för lite av både support och utrustning, till exempel för att studenter ska kunna 
delta live på en föreläsning eller lektion även på distans. Det är även svårt att få hjälp 
på kvällar och helger. Inger beskriver tekniken som begränsad idag, att det till 
exempel kan var dålig uppkoppling. 

När man skapar filmer, behövs idag hjälp från någon annan med att bearbeta filmen, 
berättar Inger. Det gör att man som lärare blir beroende av någon annan. Magdalena 
ser också att man som lärare blir låst av andras resurser, till exempel vid inspelning i 
studio. 

Syn på lärande och design av undervisningen 
Lärande ser man främst i efterhand, enligt Siv, när man kommer i en ny situation. 
Lärare behöver veta hur olika individer lär, eftersom olika individer lär på olika sätt. 
Hon beskriver vidare lärande som något skapande som pågår hela tiden, samt som 
utgår från individen själv. Hon ser sig som vägledare, sammanhållare, trygghets-
skapare, men även både utvärderare och inspiratör. 

Inger menar att lärande är när det uppstår en förändring i förståelsen och att lära är 
att göra någonting till sin egen. När hon beskriver sin roll säger hon: ”…jag har ju 
ansvaret för att se till att de får förutsättningarna.” och ger rollen namnet handledare. 
Hon beskriver den rollen vidare som att möjliggöra lärandeprocessen, att stötta och 
ge svar på frågor. När Inger beskriver sin undervisning menar hon att ”…man jobbar 
mer för att få studenterna själva, att reflektera.”. 

Magdalena menar att lärande sker löpande, man kan till exempel läsa om något och 
sen prova. Lärande kan både ske individuellt och i grupp, olika i takt och på olika sätt 
för olika personer, enligt Magdalena. Hon vill stimulera studenternas vilja att lära. 
Hon vill låta dem vara aktiva och medverka. Hon beskriver att hon låter dem först 
lyssna för att sedan jobba aktivt. Problemlösning och problembaserat lärande är 
något Magdalena beskriver att hon använder. Magdalena beskriver sig som sam-
ordnare.  

Margareta beskriver undervisning som att skapa lust att lära, samt att rita en karta 
som ”…pekar på vad som finns att lära…”. Hon anger att studenter inte bara behöver 
läsa, de måste också förstå. Hon beskriver sin roll som ledsagare. När Margareta 
beskriver sin undervisning, beskriver hon att den måste vara tydligt formad från 
början: ”Undervisning det är mer att det där man pekar på vad som finns att lära…” 
och att ”Material som finns måste vara självinstruerande.”. 

Magdalena anger att hon använder diskussioner, föreläsningar, workshops, studen-
terna får prova praktiskt, men hon har också seminarier, samt att hon låter dem 
redovisa för varann. De kan till exempel få ”…se inspelning först, ehm, och sen att vi 
träffas i en workshop.” … ”…så kan dom bli mer AKTIVA under en lärarledd lek-
tion…” … ”…också och lära utav varandra.”. Siv planerar sin undervisning med 
individuella uppgifter först, sen mycket grupparbete, ”…hjälp till i sortera i läran-
det…”, och sist examination individuellt.  
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När det gäller grupparbeten anser Magdalena att: ”Det tycker jag fungerar alldeles 
utmärkt faktiskt.” för ”Eh, tekniken idag är ju så pass BRA…”. Hon betonar också att 
”Jag tycker det är jätteviktigt med grupparbeten. Dels tror jag att, att att man får höra 
lite grann hur den andra personen tänker…” … ”… så tror jag att dom får mycket 
draghjälp av varandra men kan också få lite motfråger av varandra…”. Hon anser att 
grupparbete i online-undervisning är viktigt: ”För det är väl det mest farliga med 
online-undervisning att vi får studenter som blir ensamna…” så ”…samarbetet 
emellan studenterna tror jag är är SUPERVIKTIGT…”. Siv anser också att grupper är 
extra viktigt vid online-undervisning. Margareta anser att det ”…är viktigt också dom 
får studiekamrater.”. När dom träffas online kan dom ”…hjälp av varandra också att 
förstå.”. 

Siv lägger ut material på vad de måste kunna, men lägger även in repetitioner och 
reflektionsfrågor. Hon lägger ut material och filmer, samt arrangerar videomöten. 
Hon har även provat lite olika andra IKT-verktyg, men då tillsammans med kollegor. 
Gruppuppgifter genomförs och de arbetar även med feedback mellan grupper. Siv 
betonar att variationen i undervisningen är viktig och att man ibland får gå på känsla 
för vad som passar i stunden.  

Flexibilitet 
Magdalena anser att flexibiliteten blivit viktigt för studenterna: ”…vi har märkt så att 
studenterna hellre, eh, HAR en flexibilitet i sitt lärande. Dom vill inte ha, komma nie 
till fyra varenda dag…” och ”Jag tror också att fler och fler studenter vill ha distans-
undervisning.”. Hon får även frågor om det: ”Har du distansundervisning på den här 
kursen och… Kan vi få se en fil och så?”. Magdalena menar att är ”…man är van o 
jobba, som unga människor idag över teknik och distans…”. Hon tror inte det beror 
på slöhet: ”Jag tror att dom är jättehungriga på att lära sig och dom vill bli duktiga 
och så, inom sitt område, men kanske inte just på måndag mellan nio och fyra…”. Siv 
å sin sida anger att även läraren behöver vara mer flexibel online, men i likhet med 
Magdalena, att undervisning online kan skapa flexibilitet för studenterna: De kan 
”…välja mer när det passar en.”. Även självrättande test och filmer kan skapa flexi-
bilitet enligt Siv.  

Vid online-undervisning har vi möjlighet att nå nya målgrupper, anser Inger: ”…den 
vänder sig till flera studenter, att flera eh grupper som tidigare kanske inte haft 
möjlighet o studera på högskola, har möjlighet att läsa kurser, eh, exempelvis små-
barnsföräldrar…”. Och betonar att lärare bör har detta i åtanke när undervisningen 
utformas: ”…den ska vara oberoende i tid och rum i så hög grad som möjligt…”. Hon 
ger också exempel på hur teknik kan skapa lustfullhet i lärandet, till exempel med 
hjälp av spel. Margareta beskriver också att online har ”…skapat ett oberoende för 
studenten…”. Man kan ”Nå en helt annan grupp som kanske inte har möjlighet att 
studera på heltid, på eh, ett campus.”. Margareta lyfter också att videomöten visser-
ligen skapar en viss flexibilitet, men ändå också är bundna i tid. Siv anser också att 
flexibiliteten ställer större krav på studenterna. Margareta beskriver det som att alla 
som läser måste hitta sin egen väg. 

Magdalena resonerar vidare, även om att online kan påverka vilka som har möjlighet 
att studera på högskolan: ”…så behöver vi nog ha miljöer då som passar flera grupper 
och flera typer utav studenter och jag tror att ehm… att det är viktigt att högskolan 
fixar dom här arenerna…”. Hon lyfter att det finns olika sorters behov: ”…det är svårt 
o tillgodose ALLAS behov kanske. Eh, men med hjälp utav distansteknik så tror jag vi 
kan komma ganska långt…”. Hon anser vidare att det är lättare att nå fler studenter 
t.ex. med en film. ”…då kan ju alla titta på den när dom har LUST…” ”…det viktiga är 



Sida 20 

o följa upp studenterna, så att dom verkligen, eh kan visa att: Ja men jag har sett 
filmen, jag har förstått det.” och fortsätter ”…och så kan man köra eh, till exempel 
online-möten och mer ha fråger då.”. 

Faktorer som påverkar 
Det som formar Sivs undervisning är, enligt henne själv: Vad som ska läras utifrån 
kursplan och även då nivå i Blooms taxonomi. Även Magdalena menar att målet med 
undervisningen är avgörande för utformningen, men anger också krav och önskemål 
från studenterna, till exempel på mer flexibel utformning av undervisningen. Siv 
poängterar att även samhällets krav påverkar, samt vilka verktyg som studenterna 
idag vanligen använder. Inger anser att intresset för pedagogisk utveckling är avgör-
ande för utformningen. 

Vilken målgruppen är, men även gruppstorleken har också stor inverkan på under-
visningen enligt Siv: ”…140, då HAR jag mer förmedlingspedagogik.”. Siv berättar att 
även hur mycket hon själv kan i ämnet, är avgörande för hur hon utformar sin under-
visning. Om hon känner sig insatt i ämnet menar hon att hon har kontroll och kan 
därför vara mer kreativ. Annat som påverkar är vilken tid som finns avsatt för läraren 
på kursen. Margareta lyfter också lärartid som en viktig faktor, men även resurser 
och hur många lärare man är på kursen. 

Inger menar att även vilken teknik man som lärare har tillgång till, påverkar utform-
ningen. Hon betonar vidare att hon vill skapa en tydlighet och ett oberoende i tid och 
rum för studenten. 

Utveckling och kompetens 
Siv anser att hon utvecklats med tiden, främst genom att hon blivit tryggare och att 
hon tydligare ser kärnan i ämnet, även i ett samhällsperspektiv. Hon menar därför att 
det hon säger kanske nu blivit ännu viktigare. I framtiden hoppas hon främst att 
våga prova lite mer.  

Siv menar att det är viktigt att förändring kommer inifrån. Hon vill utveckla sin 
undervisning för att kvalitetssäkra den, men också för att det ska bli roligare för 
henne själv. Siv går just nu många olika kurser själv, för att utveckla sig själv och sin 
undervisning. Hon betonar att det också är viktigt att vara student ibland. Hon 
berättar vidare att hon utgår inifrån sig själv och vad hon själv vill utveckla.  

Magdalena anser att online-undervisning gör att lärare behöver nya kompetenser. 
Det kan till exempel handla om att kunna avgöra hur gammalt materialet är och om 
det är relevant. Hur man byter ut EN bild i materialet, men även kompetenser kring 
källkritik, upphovsrätt, samt spridning av eget material. Hon menar också att den 
snabba teknikutvecklingen är en utmaning i sig: ”…tekniken går ju så snabbt fram-
åt…” och att det blir ” som blir en utmaning, att hålla sig ajour…”. 

Magdalena anger att samarbetet mellan kollegor är bra, eftersom de gärna delar med 
sig av material med varandra. Hon pekar också på bra samarbete med olika stöd-
resurser inom högskolan. Lärare bör byta kurser för att utvecklas och inte bli 
hemmablinda, enligt Siv. När det gäller det kollegiala samarbetet för kursutveckling 
menar Siv att ”… och så hör man lite vad kollegorna använder då tänker jag.”. Siv 
beskriver också kollegors utveckling. Hon menar att vissa blir stressade av utveck-
lingen och väljer då istället att inte göra något alls. Hon anger också att hon fått chans 
att prova en del tillsammans med kollegor, men ser att en del kollegor inte vill dela 
med sig och ser detta som ganska orättvist. Hon menar också att det finns kollegor 
som inte har intresse av att lära sig om lärande online. Hon ser ett stort utvecklings-
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behov hos många lärare, men också av att lärare hjälper varandra med tips och råd. 
Margareta har inte så mycket samverkan med kollegor, menar hon: ”Så den kollegiala 
samverkan här… är inte så välutvecklad nej.”. Hon verkar dock ha funderat en del på 
detta och undrar hur det är med andra kollegor: ”…jag vet inte om andra reflekterat 
över det…”. 

Inger är undantaget i gruppen och beskriver det kollegiala samarbetet: ”… den 
kollegiala samverka fungerar bra på många olika sätt.” … ”…vi skriver ju alla studie-
handledningar tillsammans i lärarlag…”. Hon anser att det är bra ”…det är ju aldrig 
bara en person som sitter och arbetar fram ett material, och det är ju jätteviktigt, för 
då skulle man ju aldrig klara av o o o för en hel kurs liksom utan kollegial sam-
verkan.” … ”…där ser man ju väldigt många olika saker…”.  

Margareta menar att studenter också har ett behov av en ”privat linje”, men anger att 
de vanligen skapar en sådan linje själva. Inger menar att hon här vill veta mer om hur 
online-undervisningen verkligen påverkar studenterna och deras lärande: ”Eh, men 
det som jag har tänkt mycket på det är ju det här att hur studenterna, eh, uppfattar 
det här att vara under någon form av övervakning.” och forsätter ”…för vi ser ju varje 
knapptryck studenten gör.”. Hon undrar vad det ger för effekter: ”…hur påverkar det 
liksom lärandet…” … ”…att jag inte får, ehm, liksom vara ifred med mina 
reflektioner…”. Inger efterlyser studier på området. 

Magdalena berättar om hur campus-undervisningen påverkats av deras online-
undervisning:  

”…även dom på campus vill ju förstås ha filmerna. Och får dom filmerna så 
kommer ingen till föreläsningen. Då stod vi med tom föreläsningssal, så det 
var då vi börja fundera på: Hur skulle vi ja kunna nå alla studenterna? Hur 
ska vi kunna BLANDA distansundervisning med… campus-utbildning på ett 
bra sätt…”  

Hon berättar vidare om att skapa mer aktiva lektioner när de verkligen ses. Siv anser 
inte att man bör ha olika lärare för campus respektive distans-undervisning: ”…man 
ska ha nån slags blended learning eller man ha nån slags helhetsperspektiv…”. 

Inger berättar att alla kurser har påverkats: ”…med tiden så så har ju det här utveck-
lat sig att bli… ja mera blended learning i ALLA kurser…”. Margareta håller med om 
att en blandning nu uppstår och tycker det är positivt: ”…men nu är det så intressant 
för nu börjar dom här blandas online-…” … ”-undervisning och campus-undervisning 
till det här flexibla lärandet.”. Även Margareta menar att undervisningen online re-
dan nu påverkar campus-undervisningen och gör den mer blended. 

Undantag inom gruppen 
Samtliga i gruppen beskriver sin undervisning som en kombination mellan individ-
uellt lärande, och kollaborativt. Ändå anger de främst det individuella när de beskriv-
er sin egen utveckling. Siv betonar särskilt att hon utvecklas själv inifrån, även om 
hon beskriver att hon ibland hör saker från kollegor. Magdalena beskriver visserligen 
att kollegorna delar material med varandra, men hon beskriver till exempel inte 
någon gemensam kursutveckling eller gemensamma pedagogiska reflektioner. Inger 
är undantaget i gruppen och anger till och med att hon inte vet hur hon skulle klara 
sin undervisning utan den kollegiala samverkan. 
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Grupp C – Undervisning online skapar närhet  
 

Den tredje gruppen, grupp C, innefattar fem informanter: Berit, Alice, Marianne, 
Anna och Inga. De ser online som ett sätt att som lärare jobba närmare 
studenterna, men även att skapa närhet mellan studenter. Gruppen ser 
stora möjligheter med undervisning online, men ser också utmaningar. Undervisning 
online är här något som utvecklas gemensamt tillsammans med kollegor och påverk-
ar campus-undervisningen till att bli mer blended. 

Närhet eller avstånd 
Alice går allra längst i den här gruppen. Hon anser att ”Jag lär känna studenterna 
mycket bättre.” och säger vidare att ”Jag får en HELT annan interaktion, eh, med 
studenterna, än vad jag får på campus.”. Berit beskriver att hennes uppfattning om 
närhet kontra avstånd har förändrats över tid: ”I början så f- fick jag för mig att det 
kändes som att studenterna skulle vara e- längre bort liksom mer distanserat…”. 
Numera har hon en helt annan syn: ”Men jag tycker nog snarare att det är tvärt om, 
att man får mer närhet.”. Hon menar att närheten gäller mellan flera roller: ”Det blir 
lite mera ett tajtare förhållande mellan, dels mellan studenterna, men också mellan 
student och lärare…” … ”…att man når varandra bättre.”. Inga beskriver att ”…kurs-
deltagarna vill ha löpande feedback…” i diskussionsforum online och att det som 
lärare är viktigt att till exempel kommentera inlämningsuppgifter. 

Marianne ser också att hon själv får närmare kontakt med studenterna: ”…jag har ju 
nästan MER kontakt med studenterna i online-kurserna än vad jag har på campus-
kurser.”. Hon ser också att online kan skapa mer trygghet för studenter, de: ”…är i sin 
trygga miljö hemma…”. Närheten beror även på hur läraren arbetar, menar Alice: 
”Sen hänger det ju väldigt mycket också på mitt agerande, att jag SYNS.” och ”…att 
jag ställer frågor…”. Hon betonar att det är lättare att följa studenters aktivitet vid 
undervisning online: ”Är NN med på banan?” och hon kan lätt se om någon halkar 
efter om ”…hon har inte varit inne på en o en halv vecka…”. Dessutom betonar Alice 
att diskussioner online har andra fördelar: ”…det SYNS så att ALLA får del utav 
ett…”. Här betonar hon bildningstanken och beskriver det viktigt att alla kan få se hur 
andra resonerar, deras tolkningar och erfarenheter. Alice använder många olika 
verktyg för kommunikation och betonar att notifieringar i telefonen är bra för snabb 
information och också skapar närhet. Hon upplever att de flesta studenter tar emot 
notifieringar på detta sätt. 

Marianne ser att undervisning online kan skapa närhet mellan studenterna: ”…jag ser 
att grupperna i dom online-kurserna jag har är… blir MERA sammansvetsade och 
drar mer NYTTA av varann än vad dom emellanåt gör i campus-utbildningarna.”. 
Hon resonerar vidare om varför det kanske är så: ”… kan träffas korta stunder flera 
gånger, asså att dom kanske träffas en halvtimme per dag istället.”. Även Anna anser 
att online kan skapa närhet för studentgrupper: ”De här som träffas på nätet varje 
dag, eller det här liksom, ehm, får ett annat flyt i sin grupp.” och jämför med grupper 
som ses på campus: ”…de här grupperna som träffades fysiskt 2-3 gånger 2 gånger i 
veckan så här, de. Det vart inte samma… snurr på den gruppen…”. Men hon anger 
också att grupperna är olika och att de väljer själva sina verktyg. Vi som lärare kan 
inte göra allt: ”…alltså vi kan ju inte vi kan ju inte träffas ÅT dem.”.  

När Berit beskriver campus-undervisning, menar hon att det är där som förhållandet 
är mer distanserat: ”…har jag en föreläsning då jag träffar 60 pers, då har ju dom mig 
där dom två timmarna kanske.” och fortsätter ”…eh det har man ju på en distans-
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undervisning också, men så har vi ofta ett mer levande forum resten av dygnet.”. 
Varför det blir så beskriver hon: ”För man går till sin lektion och sen går man hem.” 
och menar att diskussionerna inte pågår på samma sätt, i alla fall ”…ingen sån liksom 
aktiv lärandeaktivitet som jag kan vara del i.”. När Anna pratar om campus-föreläs-
ningar funderar hon på hur aktiva studenterna är där: ”Ja men hur många lyssnar?” 
och funderar vidare ”…då vet jag inte vad jag står där för. Alltså jag kan lika gärna 
läsa trådar på nätet…”. Hon menar också att det ibland kan vara svårt att ge svar 
direkt i sal: ”Det har jag ingen aning om. Ledsen men det får vi ta nästa gång vi 
träffas.” men anser att det då finns möjligheter att utnyttja med verktygen online: 
”…men då kan man ju svara dem på nätet…”. Hon menar till och med att svaren där 
då kan bli fylligare: ”…så kan man liksom utveckla svaret på nätet…”.  

Online-undervisning kan innebära fler fördelar enligt Berit: ”…då kan man ju bli lite 
anonym, fast på ett positivt sätt…” och funderar vidare om att de ”…vågar uttrycka 
saker liksom.” och vara ”…mer öppna mot varandra och mot mig…”. Anna anser att 
studenter är mer synliga online än när man ses på campus: ”…man är inte lika synlig 
som student på campus som man är på distansen, för där syns man ju hela tiden.”.  

Problem och möjligheter  
Alice menar att det kan konsumera mycket tid att undervisa online. Och ”…så tar det 
också lite MER tid att att undervisa via eh, nätet…”. Anna håller med. Hon säger: 
”Det tar mycket tid att läsa deras inlägg, tid att skriva inlägg…”.  

Marianne menar att kommunikation via teknik kan göra att man missar vissa delar 
av kommunikationen som t.ex. är mer kopplade till kroppsspråket.  

Marianne upplever, i likhet med grupp B, att teknikproblem kan skapa stress. 
Studenter kan till exempel oroa sig vad som krävs av dem och deras dator. 

Syn på lärande och design av undervisningen 
Berit beskriver att lärande kommer inifrån individen. Vilja, lust och lekande är 
viktigt. Lärande kan ske genom övning. Som lärare behöver man stimulera studen-
terna utifrån deras intresse, enligt Berit. Hon beskriver sin lärarroll som att vara ett 
verktyg som hjälper studenter på vägen. 

Alice menar att lärande handlar om att addera till det man kan tidigare, att utöka sin 
kunskap, men även att förändra sin kunskap. Läraren kan hjälpa studenten att lära 
sig och att koppla nytt till tidigare kunskap. När hon beskriver sin roll anger hon att 
den är stödjande, handledande och hjälpande. Men hon menar också att hon behöver 
vara samtalsledare och att hon har en kontrollerande och bedömande funktion. 

Marianne menar att lärande är att förändra värderingar. Hon ser numera på sin 
lärarroll som något av en ifrågasättare: ”Den som vänder upp och ner på eh, det jag 
tar för givet.” och ”visar år andra håll”. Hon beskriver att hon gärna skapar nya frågor 
hos studenterna. Hon benämner den rollen facilitator eller handlare. 

Anna beskriver att lärande främst märks i efterhand. Hennes uppgift ser hon som att 
locka till lärande, skapa vidare förståelser, men även för att hjälpa studenter att se sin 
egen förståelse. När hon beskriver sin roll menar hon att den behöver vara intresse-
väckande, samt att hon själv behöver vara mycket koncentrerad och engagerad. Anna 
anser att tvärgrupper är viktigt för att få syn på nya tankar. Hon använder sig även av 
inspelade filmer och tentor online, men ger också enskilt respons till studenterna via 
film. 



Sida 24 

Inga anser att lärarande är en förändring, en omorientering som kräver en färdplan. 
Hon ser att hennes uppgift är att entusiasmera, men beskriver sin roll som kursde-
signer.  

När det gäller Berits undervisning beskriver hon att det handlar om att lära in mjuka 
värden, och ”…då kräver det ju egen reflektion…” och därför ”…så kan det ju lämpa 
sig bra för att ha en gruppuppgift där vi är fem stycken som ska diskutera olika 
syner…”. Marianne beskriver att hennes undervisning har utvecklats. Hon pratar om 
sin undervisning förr:  ”Jag var den som undervisade och studenten var den som 
lärde”. Numera ser hon istället sin uppgift som att: ”skapa förutsättningar för lär-
ande” samt att ”…skapa förutsättningar för att kommunicera med andra i gruppen…”. 
Marianne anser att grupparbeten är viktigt i undervisningen, och det formar hennes 
kurser: ”…jag jobbar ju HELT med studiegrupper och grupparbeten…”. Hon tycker 
att det är viktigt ”…jag tror det är oerhört viktigt att ha en grupp och tillhöra när man 
går online.” och säger att det till och med kanske ännu viktigare än vid campus-
undervisning. Hon anser att det också är viktigt för studenterna att testa sig mot 
andra med andra erfarenheter och perspektiv, se andra förhållningssätt, men även för 
att få syn på sina egna erfarenheter, perspektiv och förhållningssätt.  

Närheten till studenterna påverkar också utformningen av själva kursen, menar Berit 
och beskriver hur hennes undervisning har utvecklats. Hon säger att: ”...jag har en 
lite mer levande kurs…”. Tidigare hade hon en mycket tydlig detaljerad struktur, men 
numera är ”…att allt inte är så planerat...”. Hon beskriver numera sin undervisning 
som att den har ”…ramar och sen lite lösare inom ramarna…”.  

Flexibilitet 
Berit anser att det är viktigt att variera både undervisningsmetoder och verktyg. 
Marianne betonar att det finns fler möjligheter online: ”…och till och med kanske 
ibland mer saker, går att göra online…” … ”…jag tycker att det finns möjligheter i 
online-undervisning som eh är svårare att uppnå i i när jag träffar dom i klass-
rummet.” … ”…når ett steg längre än vad det skulle ha gjort om vi träffat dom…” … ”… 
bara i klassrummet…”. Anna lyfter att det online finns många olika verktyg som 
skapar olika vägar fram. Marianne beskriver att flexibiliteten utvecklats mycket med 
ny teknik. Hon berättar att man kan förr kunde använda faxen för undervisning, men 
att vi numera har så många bra verktyg som givit mycket fler möjligheter.  

Genom att studentgrupperna har lättare att träffas online, blir lärandet mer flexibelt, 
enligt Marianne. Hon anger att de till exempel använder diskussionsforum för att 
kommunicera med varandra, och kan därför ”… vara lite mer fria i tid och rum.” 
Vidare berättar hon att man då inte behöver reagera direkt på vad någon annan 
skrivit, utan man kan få tid att reflektera och komma på något efter ett tag. Marianne 
nämner också att det numera är lätt att skapa tvärgrupper med hjälp av IKT-verktyg. 

Alice menar att online kräver mer av studenterna. De behöver vara mer strukturerade 
och behöver ta mer eget ansvar. Även Anna anser att undervisning online ställer 
tydligare krav på studenterna. Inga anger att studentrollen förändras och blir mer 
aktiv. 

Faktorer som påverkar 
Marianne anser att syftet med uppgiften är avgörande när hon utformar sin undervis-
ning, men även pedagogisk grundsyn och om man ser på tekniken som möjlighet eller 
hinder. Berit lyfter också att kursplanen är avgörande. Alice anser att hennes egna 
mål är viktigast i utformningen: ”…vad jag VILL med pedagogiken så att säga.”. 
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Berit lyfter att det finns fler verktyg online och att det påverkar vilka möjligheter hon 
har i utformningen av kursen. Marianne nämner också vilka möjligheter och förut-
sättningar som finns, vilka verktyg som finns tillgängliga, men även storlek på 
studentgruppen, deras kunskapsnivå, deras vana och trygghet med teknik, samt tid 
och resurser. Även Inga betonar lärartiden som en viktig faktor. Hon lyfter särskilt att 
det tar tid att följa upp kommentarer: ”Man MÅSTE använda tid man måste VÄLJA 
att att hålla mig uppdaterad i vad finns det som är, vad har hänt på kurswebbsidan 
sen igår.”. Anna lyfter särskilt att tillgång till utvecklingstid är avgörande. 

Inga betonar att även erfarenheter hon har med sig är viktiga, samt tryggheten i att 
våga prova och att våga misslyckas. Anna menar att ”Mycket handlar ju om vem jag 
jobbar tillsammans med…” och beskriver att både hennes och andras erfarenheter 
påverkar kursens utformning. Marianne betonar arbetsgruppen som en viktig faktor. 
Berit betonar också egna och kollegors erfarenheter, samt även studentgruppen. 

Mest av allt är det tillgången till resurser som påverkar utformningen, enligt Berit;  

”…det påverkar ju ALLT, det påverkar ju vilka lärare man kan ha, hur många 
lärare man kan ha, hur många seminarier, hur många föreläsningar, hur 
många inlämningsuppgifter, hur många studenter jag kan ta emot, ehm, vilken 
pedagogik, vilken didaktik alltså det påverkar ju allting.” 

Berit poängterar särskilt att hennes arbetssituation behöver vara hållbar. Hon skulle 
egentligen vilja göra mer. Marianne poängterar särskilt en kurs hon gått i distansut-
bildning. Den har format hennes lärarroll och undervisning mycket. Där ställdes 
tankar om lärarrollen på ända, anser hon. 

Utveckling och kompetens 
Berit beskriver sig som ganska ensam: ”…man är ganska ensam som lärare.”. Hon 
undervisar ensam i sin kurs. Samtidigt ser hon inget fel med det: ”…jag trivs i den, i 
den rollen…”. Det är inte heller så att hon saknar samarbetet: ”…vi HAR väldigt 
mycket samarbete…” i hennes arbetsgrupp. Hon säger att jag ”…upplever inte att jag 
inte har stöd…”. Alice arbetar oftast tillsammans med kollegor i sina kurser: ”…i dom 
flesta fall så jobbar vi ju tillsammans med andra.” och menar att samarbetet är extra 
viktigt vid online-undervisning: ”…vi jobbar mer tätt tillsammans i onlinekurserna.”  

Marianne beskriver att hon provat många olika typer av verktyg. Vidare menar hon 
att den utbildning hon undervisar inom förändrats mycket, och att det har lett till 
utveckling: ”…-utbildningen har ju genomgått väldigt stora förändringar…” och fort-
sätter ”…det har också lett till så att säga att lärarrollen på nåt sätt har, hela tiden fått 
lov o diskuteras.”. Marianne ser vidare arbetslaget som en central punkt för sin ut-
veckling: ”…jag har turen och befinna mig i en arbetsgrupp där vi väldigt mycket för-
söker diskutera just, inte vara va varför ska vi göra så här och hur gör vi, utan just: 
Vad får det för konsekvenser för studenternas lärande…”. Hon beskriver att arbets-
gruppen utmanar varandra för att nå längre och att det inte är tillåtet att luta sig till-
baka och vara nöjd. När Berit beskriver vad som hjälper till att utveckla hennes 
undervisning beskriver hon ”…diskussioner med lä- med andra lärare, andra kolle-
gor, deras erfarenhet…”. Alice håller med och säger till och med: ”…att man är flera, 
eh det är ju VÄLDIGT stort och just det här att vi vi faktiskt diskuterar tillsammans 
med andra om hur man skulle och varför man väljer och så.”. Hon fortsätter att om 
”….man jobbar tillsammans med nån som också är intresserad utav det här, och har, 
någorlunda samma pedagogiska grundsyn vad det gäller kunskap och lärande, då lär 
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man ju av varandra.” Hon beskriver också samarbetet och att även olika erfarenhet 
kan berika:  

”…jobba med ANDRA lärare också, i online-kurser, eh, för att om om om 
JAG är ny och du så att säga mer erfaren och vi har en kurs tillsammans, ja 
men då kanske jag ställer frågor till dig… som gör att jamen VÄNTA nu…”.  

Alice berättar vidare att hon låter studenter ge muntlig respons på krusen, och får då 
även ange vad som var bra eller mindre bra. Även Anna beskriver att utveckling sker 
tillsammans med kollegor. Hon utvecklar undervisningen i samtal med de som hon 
har kursen tillsammans med. Inga beskriver också att utvecklingen sker tillsammans 
med kollegor: ”Det här att ta hjälp med att tänka tillsammans.”. Hon anger till exem-
pel att hon har lärt sig lärplattformen av kollegor.  

Anna beskriver att hon provar sig fram, även tillsammans med studenter: ”…och så 
hjälps vi ju åt studenterna och jag, vi hjälps åt med teknik och sådana saker…”. Hon 
beskriver också att tidsnöd vid ett tillfälle fick henne att prova ett helt nytt arbetssätt 
med teknik, och det blev väldigt lyckat. Anna beskriver också att hon vill utveckla 
mer, men att tiden är begränsad: ”Det tar man ju när man behöver.”, beklagar hon: 
”Tyvärr, höll jag på att säga.”. Hon påtalar behov av mer tid för utveckling. Kanske 
går det att frigöra tid till exempel med hjälp av filminspelningar som kan återanvän-
das, funderar hon vidare, men ser området komplext. Inga menar att det är viktigt att 
våga prova och även att våga misslyckas. Hon ser också behov av egen kompetensut-
veckling. Hon anger att hon behöver lära sig mer om flexibelt och digitalt lärande, 
samt om vilka möjligheter och stödfunktioner som finns.  

Inga och Alice anser att online-undervisning redan nu påverkar campus-under-
visningen och gör den mer blended. Anna ser behov av en sådan utveckling. Ingen i 
gruppen talar emot en sådan utveckling. 

Anna ser ett behov av att campus-undervisningen utvecklas med hjälp av online: 
”Och så tycker jag också att vi skulle behöva kombinera mycket mer, även alltså 
campus-kurserna skulle också behöva ha mer…” … ”… eh, aktiviteter på nätet.”. Inga 
ser att online-undervisningen påverkar undervisningen på campus: ”Jag ser ju också 
att det vi kallade för distans… eller flexibelt lärande o pedagogiken den är ju på väg 
och växa in i programmet också så…”. Alice menar att online-undervisning redan nu 
påverkar campus: ”…och där försöker jag också använda dom här verktygen som jag 
lärt mig använda via online- distanskurser, försöker jag utnyttja mera… i campus.”.  

Undantag inom gruppen 
Informanterna i grupp C ser många möjligheter med undervisning online. Det kan 
skapa både närhet och samverkan. Samtidigt ser de att bilden är komplex och att 
lärare måste lära sig mer om problemen. Berit beskriver att vi behöver ”…uppmärk-
samma såna här saker som ÄR svårt…” och jobba vidare med dem. Det handlar då 
om olika hinder som kan uppstå just eftersom man inte ses fysiskt. 
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Gemensamt för alla tre grupper 
 

Gemensamt för alla informanter är att de betonar att utveckling av online-undervis-
ning tar tid och kräver support. Margareta anger till och med en avsaknad av till-
räcklig support för att genomföra undervisningen på ett bra sätt och att det finns 
både lärare och studenter som har tröttnat på det. Inga lyfter resurser som finns på 
annat lärosäte och saknas på det egna. Magdalena lyfter att hon tycker att hon fått 
jättebra support som hjälp henne i sin utveckling, men önskar större tillgänglighet 
t.ex. på kvällstid. Flera betonar att utvecklingstid främst måste läggas innan kursen 
börjar och att det online är ännu viktigare med en tydlighet och struktur i kursen.  
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Analys  

Hur ser lärarna i studien på sin undervisning online, samt utveckling av densamma? 
Vilka faktorer menar de påverkar deras design och vilka kan vi ana? Jag har i resul-
tatet ovan funnit tre olika kategorier kring hur lärarna uppfattar undervisning online 
och kommer därför att utgå från dem i analysen: 

• Grupp A - Problematiskt och skapar avstånd 

• Grupp B - Komplext som kan skapa både avstånd och närhet, man måste ses 
fysiskt också 

• Grupp C - Skapar närhet 

 

Hur lärarna ser på sin undervisning online 
 

Grupp A lyfter problem med konflikter och avhopp. Birgitta har hör om andra som 
provat grupparbeten, men att det inte har fungerat. Hon har provat att skapa utbyte 
mellan studenterna. Det har inte fungerat, men hon har inte heller skapat någon 
uppföljning av detta. Laurillard (2012) beskriver vikten av både styrning och feed-
back för att skapa verklig dialog. Om dessa faktorer uteblivit skulle detta med andra 
ord kunna utgöra en orsak till utebliven dialog. 

Grupp B menar att studenter både kan bli mer osynliga och synliga, vid undervisning 

online. De ser synligheten som något komplext och bundet till situationen. De beton-

ar också att online-undervisning inte räcker utan man behöver även ses ”på riktigt”. 

Man lyfter att missförstånd kan uppstå lättare online. Margareta menar att om man 

kompletterar online med fysiska så kan man minska antalet avhopp. Troligen finns 

det mer bundet till området. Att ses fysiskt innebär många fördelar, men är det alltid 

möjligt? Uppväger fördelarna verkligen besväret med eventuella resor och vilka som 

kan söka sig till en kurs? Detta finns det inga svar på i informanternas utsagor. Att 

teknikproblem kan skapa stress, är också något som lyfts i gruppen. Som lärare kan 

man också bli låst av andra resurser som man är beroende av, till exempel för inspel-

ning av film. Att arbeta med studentgrupper anses viktigt, annars kan de lätt bli en-

samma, enligt Magdalena. Flexibilitet är också något som betonas inom grupp B. 

Magdalena lyfter att studenterna särskilt efterfrågar den. Siv menar att flexibiliteten 

ställer krav på studenterna. Samtidigt menar flera i gruppen att den kan hjälpa till att 

nå fler målgrupper av studenter.  

Grupp C beskriver hur undervisning online skapar närhet, och de beskriver också hur 

detta går till. De nämner att feedback i diskussionsforum är viktigt, att man där kan 

ge fylligare svar, samt att alla studenterna kan se varandras svar och få syn på andras 

resonemang och bidra till bildning. Detta möjliggör även för lärare att följa upp 

studenters aktivitet. De menar också att denna nära interaktion tar mycket lärartid i 

anspråk. De beskriver också att det är viktigt att arbeta med studentgrupper och att 

grupperna med hjälp av teknikens flexibilitet till och med bli mer sammansvetsade. 

Tvärgrupper kan också lätt bildas med teknikens hjälp. De påpekar också att lärar-

närvaro är viktig i grupper. Inom grupp C ser man även problem med undervisning 

online och att dessa problem bör studeras vidare.  
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Det är inom grupp B som man betonar att ämnesområdet är komplext. Lite av detta 
går att ana även i grupp C när man lyfter olika problem med undervisning online. Det 
är främst inom grupp C som man visar på hur närhet och samarbete kan skapas on-
line. Både inom grupp B och C menar lärarna att studentrollen förändras till att 
behöva ta mer eget ansvar. 

Olika teorier om lärande framträder  
I resultatet kan man se en viss olikhet i synen på lärande online. Genom beskrivning-
ar att man förser studenter med information på olika sätt, kan jag tolka det som en 
mer behavioristisk grundsyn. Man betonar till exempel i grupp A att man ”erbjuder” 
olika saker online, men menar att studenter bäst studerar enskilt när det gäller on-
line. Inom grupp B betonar man både lärande individuellt och i grupp. På liknande 
sätt kan jag via beskrivningar av olika former av kollaboration inom grupp C ana en 
syn på att kunskap är något man skapar tillsammans enligt sociokulturellt lärande 
(Selander, 2017). De betonar, i likhet med Laurillard (2008a) att det är viktigt att få 
diskutera sina reflektioner med andra, samt betonar tillhörighet och sammansvetsade 
grupper, i likhet med ”community of practice” enligt Wenger (1998, 2011). 

Alla lärarna verkar dock, i likhet med Uljens (2011), betona att lärande sker inifrån 
studenten själv och att det är studenten som måste vara aktiv i sitt lärande. Inom 
grupp C nämns också begrepp som ”tillhörighet”, ”öppenhet” och ”tillåtande miljö”, 
vilket tyder på undervisning online som någon form av gemenskap. Rijst, Baggen & 
Sjoer (2019), Biggs & Tang (2011) och Kurtz, Beaudion & Sagee (2004) hävdar alla att 
fokus i undervisningen online kan förändras i en progression. I Grupp C betonar man 
att online kan skapa närhet och möjlighet till diskussion för alla studenter. En tydlig 
sociokulturell bas för lärande är betonas därmed. Att gruppen är viktig för att skapa 
reflektioner menar man även inom grupp B. Inom grupp A kan man ana en nyfiken-
het på området och att de ser att det kanske går att göra mer än vad de gör just nu, 
men de vet inte riktigt hur. Detta skulle kunna därmed kunna beskriva en progression 
från A till grupp C, i likhet med det författarna ovan beskriver. Ytterligare evidens för 
detta får vi genom att betrakta skillnaderna i erfarenhet och utbildning mellan grupp 
A och C, vilket vi återkommer till nedan. 

 
Begreppet ”undervisning online” 
Hur har lärarna tolkat begreppet ”undervisning online”? De flesta verkar rikta in sig 
på lärplattform, filminspelningar och videomöten, men vissa har även nämnt annat 
till exempel olika appar. Man kan ana att en del informanter till en början likställer 
online med distansundervisning, men samtliga lärare berör också i någon form av 
campus-kurser.  
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Hur lärarna ser på utveckling av sin undervisning online 
 

Grupp A: Birgitta vill får med studenterna mer i kursen och skapa mer samarbeten. 
Hon ser också fram emot att få utveckla tillsammansmed en kollega i framtiden. Mia 
ser att online borde påverka campus i framtiden. Hon beskriver inte närmare hur 
undervisningen online bör utvecklas.  

Inom grupp B nämner Siv att den egna utvecklingen sker inifrån, men att man bör 
byta kurser med varandra. Hon beskriver att hon ”hört” saker från kollegor som 
påverkat henne och hon har provat en del. Magdalena beskriver ett behov av helt nya 
kompetenser, kopplade till undervisning online. Magdalena beskriver att online-
undervisningen redan har påverkat undervisningen på campus att bli mer aktivitets-
baserad. De flesta anger att den egna utvecklingen sker främst individuellt, men Inger 
är undantaget i gruppen och utvecklar sin undervisning tillsammans med kollegor. 

För grupp C är arbetsgruppen och kollegor viktiga för utvecklingen och de beskriver 
också att det är tillsammans med dem som de verkligen utvecklar sin undervisning. 
Flera betonar att man måste våga prova sig fram. Inga visar också ett intresse av att 
lära mer om hur undervisning online påverkar studenternas lärande. Anna ser ett 
behov av att utveckla campus-undervisningen med hjälp av erfarenheter från online, 
medan Inga och Alice menar att så redan sker. 

Magdalena i grupp B betonar att undervisning online är ett sätt att möta efterfrågan. 
Att undervisning online är något som efterfrågas och kan skapa flexibilitet för studen-
ter verkar de flesta hålla med om.  

Grundsyn på lärande påverkar den egna utvecklingen 
Jag kan konstatera att hur lärarna ser på studenters lärande också påverkar hur de 
ser på sin egen utveckling: Grupp A betonar utveckling inifrån sig själv och beskriver 
också sig själva som ganska ensamma. Grupp C lägger istället en tydlig betoning på 
pedagogisk utveckling i kollegiala sammanhang. Lärande ses som något gemensamt 
och gruppen som en tillgång och ibland en förutsättning. Det görs då också nära sin 
kontext vilket även Blair (2014) menar är viktigt. 

Design och analys av undervisning 
Uljens (2011) lyfter vikten av att analysera sin praktik, men också den djupare struk-
turen. Lärarna i studien beskriver främst sin praktik, det vill säga på första nivån en-
ligt Uljens. Några lärare lyfter den andra nivån; Att de utvecklar sin praktik genom 
reflektion. Ingen av grupperna lyfter specifikt att de skulle jobba med en fördjupande 
analys av grundstrukturen av undervisningen, eller med vilken modell de egentligen 
skulle kunna passa för det. Vi kan bara till viss del ana den analysen i resonemangen, 
kanske inte minst när egen forskning på området nämns som intresse.  

Toetenel & Rienties (2016) beskriver att design och visualisering av design kan hjälpa 
lärare att designa tillsammans. Trots att lärarna i grupp C beskriver att de utformar 
undervisningen tillsammans, Inga beskriver sig till och med som ”kursdesigner”, 
lyfter de inte att de visualiserar denna design på något sätt.  

Med en analys av kognitiv närvaro, lärarnärvaro och social närvaro enligt 
”Community of Inquiry” kan jag se inslag av lärares fokus på samtliga typer närvaro, 
inom samtliga gruppers beskrivningar. Jag ser dock främst ett fokus på kognitiv och 
lärarnärvaro inom grupp A och B. Där ligger fokuset främst på innehållet som ska 
läras och den enskilda lärande studentens situation. Inom grupp C betonas även den 
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sociala närvaron och byggandet av en gemenskap, för lärande i undervisning online. 
Lärarna i den gruppen lyfter både betydelsen av den sociala närvaron och att de jobb-
ar också aktivt med den. Inom grupp B betonas att online-undervisning kan skapa 
flexibilitet. Där åsyftas främst tid och rum som aspekter. Alla grupper betonar att 
lärarnärvaro, i form av tydlighet, blir än viktigare när man undervisar online.  

Tid och support behövs 
Rijst, Baggen & Sjoer (2019) belyser att både tid för utveckling och support är viktiga 
faktorer, vilket de flesta informanter också verkar överens om. Några menar att till-
räcklig support saknas. Många av de intervjuade lärarna betonar att tid främst be-
höver läggas i början, innan kursen börjar. För grupp C ser tidsperspektivet lite 
annorlunda ut och de verkar lägga ner mer tid under det att kursen går än övriga 
grupper. 
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Faktorer som påverkar utvecklingen  
 

Det lärarna anger 
Grupp A anger att både campus-undervisningen har påverkat design av undervis-
ningen online, men även tid och viljan att skapa ett oberoende för studenterna. De 
beskriver främst sin undervisning som att förmedla information. Här kan man se tyd-
liga paralleller till hur de beskriver sin egen utveckling: Den sker idag enskilt. Birgitta 
betonar också oberoendet för studenterna och enskilda studier gör också att studen-
ter inte blir beroende av varandra. 

Även grupp B nämner tid som en faktor. De anger också faktorer såsom mål i kurs-
planen, vilken nivå i Blooms taxonomi som ska nås, men även studenters önskemål 
och även samhällets krav. Annat som lärare inom gruppen anser påverkar är mål-
gruppen, studentgruppens storlek, samt hur insatt man själv är i ämnet. 

Inom grupp C nämns också tillgång till tid eller utvecklingstid som en viktig faktor, 
samt att arbetssituationen ska vara hållbar. Andra faktorer som lyfts upp är mål med 
undervisningen, pedagogisk grundsyn, men även synen på tekniken som möjliggör-
are. 

Det vi kan ana 
Inom grupp A visar lärarna en försiktig nyfikenhet att utveckla, men de vet inte rik-
tigt hur. Grupp A utvecklar främst sin undervisning idag enskilt. Det gör troligen ock-
så att de inte får så mycket insyn i andras undervisning online, och de får därmed 
svårare att se nya möjligheter, samt även att diskutera dessa möjligheter. Grupp C 
däremot arbetar gemensamt med utveckling av sina kurser online, de diskuterar 
mycket och Marianne anger till och med att de utmanar varandra. Inom grupp C ser 
vi också en större trygghet att våga prova sig fram. Det gör troligen att många nya 
möjligheter i undervisningen prövas och analyseras i dessa diskussioner. 

Även utbildning och erfarenhet påverkar 
Man skulle kunna anta, i likhet med Kroksmark (2002) att pedagogisk erfarenhet, 
och/eller pedagogisk utbildning, skulle kunna ha betydelse både för trygghet och där-
med lust att experimentera och utveckla sin undervisning. Jag kan också visa att det 
finns saker som tyder på det i den här studien: 

Inom grupp C finns till exempel både mycket erfarenhet och utbildning inom det 
pedagogiska området, men det finns också variationer: Inga har ganska kort erfaren-
het av undervisning online, 2 år, men hon har däremot lång erfarenhet av annan 
undervisning, ca 30 år. Anna har också relativt kort erfarenhet av undervisning 
online, ca 5 år, men desto mer utbildning inom området, filosofie kandidatexamen i 
pedagogik samt grundläggande högskolepedagogik. Berit har bara grundläggande 
högskolepedagogisk utbildning, men har undervisat relativ länge online, ca 14 år. 
Alice och Marianne har relativt sett både lång utbildning, inom ämnet pedagogik och 
pedagogik inom sitt ämne, samt en gedigen erfarenhet, 13 respektive 20 år.  

Informanterna i grupp A har relativt liten erfarenhet av undervisning online, ca 6-7 
år, och även förhållandevis begränsad pedagogisk utbildning; De har båda endast 
studerat grundläggande högskolepedagogik. De inom grupp B har både mer erfaren-
het, ca 7-25 år, och mer pedagogisk utbildning än de inom grupp A, både högskole-
pedagogik och pedagogik inom sitt ämne.  
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Grundläggande högskolepedagogisk utbildning finns inom samtliga grupper och 
verkar med andra ord inte påverka resultatet. 

Biggs & Tang (2011) menar att det normalt finns en progression av lärarrollen mot ett 
större fokus på vad studenterna gör. Rijst, Baggen & Sjoer (2019) har funnit olika syn 
på om lärarens roll utvecklas med IKT, till att bli mer studentfokuserad. Redmond 
(2011) visar att man sett att lärare kan utvecklas från skeptiska till faciliterande och 
vidare till att man skapar lärande tillsammans med studenterna. González (2011) 
visar också på en liknande utveckling från informationsöverföring till kollaboration. 
Jag kan här se en tydlig skillnad mellan grupperna, där grupp A har mer fokus på 
lärarrollen och den enskilda studentens lärande, än de övriga. De anger hur de som 
enskild lärare främst skapar förutsättningar för den enskilde studenten. Inom grupp 
A är man skeptisk till online-undervisning och ser att det nästan alltid är bättre att 
ses fysiskt. Inom grupp C handlar lärarrollen istället om att skapa förutsättningar för 
studenternas kollaborativa och aktiva lärande tillsammans online, men också om att 
finnas med som ett faciliterande stöd på deras gemensamma resa i lärandet.  
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att öka förståelsen av hur lärare inom högre utbildning 
ser på sin undervisning online. Jag utgick från tre frågeställningar: ”Hur ser lärare på 
sin undervisning online?”, ”Hur ser de på utveckling av sin undervisning online?”, 
samt ”Vilka faktorer påverkar lärarnas design av sin undervisning online?”. Jag har 
här funnit tre skilda sätt att se på sin undervisning: Något som skapar avstånd, något 
kan skapa både avstånd och närhet, eller någon som skapar närhet. Studien har visat 
att dessa tre grupper till stor del korresponderar med tidigare forskning om lärares 
utveckling. I resultatet har jag visat att vi kan tydligt kan se att ökad erfarenhet och 
mer pedagogisk utbildning ger en mer kollaborativ syn på lärande online, men även 
på sin egen utveckling. Grundläggande högskolepedagogisk utbildning är troligen 
bra, men jag har också kunnat visa att den inte varit avgörande för hur informanterna 
ser på sin undervisning. För att utveckla undervisningen behövs något mer, till 
exempel en analys och en beskrivning på ett högre plan. 

Inom grupp A och B diskuteras avhopp och man anser att fysiska möten kan före-
bygga dem. Detta är ingen man nämner inom grupp C. Troligen finns det fler sätt att 
arbeta med detta. Laurillard (2008a) visar till exempel hur närhet och feedback kan 
byggas in i online-undervisningen. Det är intressant att se att det främst är inom 
grupp B som man lyfter att undervisning online kan nå nya målgrupper. Trots att 
möjligheterna med tekniken betonas inom grupp C, så lyfts inte just detta inom 
gruppen. 

Metoddiskussion 
Metoden fenomenografi kan kritiseras och har så gjorts, t.ex. utifrån en risk att 
medgranskningen görs utifrån en alltför positivistisk epistemologi (Sandbergh, 1997). 
Han framhåller en risk med att blanda en i grunden fenomenologisk och hermeneu-
tisk epistemologi med den positivistiska och därmed skapa metodologisk inkonsi-
stens. Detta kan enligt, Sandbergh, undvikas genom att ständigt som forskare ifråga-
sätta sitt synsätt, sina föreställningar och sina slutsatser utifrån den fenomenologiska 
ansatsen och skapa transparens i processen. Jag har inte haft någon medgranskare, 
utan har istället ständigt analyserat, omprövat och analyserat igen. Jag har också 
beskrivit mina analyser noggrant vilket borde skapa stor transparens. 

Att skydda identiteten kan vara svårt, även etiskt. Jag har i denna studie försökt 
skydda informanternas identitet så långt som det har varit möjligt och även gjort 
vissa etiska överväganden. Konfidentialiteten har vägts mot behovet att ge en så full-
god beskrivning av deras bakgrund och uppfattningar som möjligt, detta för att verk-
ligen nå syftet i studien.  

Diskussion av analys och resultat 
Jag har funnit tre olika kategorier för hur man ser på sin undervisning online. Tro-
ligen finns det andra kategorier att finna, men jag har här även visat hur jag har gått 
till väga för att finna den variationen. Jag har också visat på likheter med resultatets 
kategorier och andra studiers resultat. Min problemställning, mina frågor, min analys 
och därmed även det funna resultatet är en konstruktion utifrån mitt kunnande, min 
världsbild och mina uppfattningar kring lärande. Det kan finnas vissa risker med att 
jag är insatt i ämnet, till exempel att min förförståelse skulle kunna göra att jag miss-
ar sådant som inte normalt ligger inom området. Min kompetens kan även ses som 
en tillgång för denna typ av studie då jag kan ställa relevanta frågor och söka relevan-
ta källor redan från början. Resultatet av all fenomenografisk analys bör ses som 
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preliminär, enligt Marton & Booth (2000). Mitt syfte har dock inte varit att finna 
”den enda sanningen” utan istället att utöka förståelsen av ämnet. Uljens (2011) 
undrar om det ens är värt att forska på didaktik eftersom det egentligen inte ges 
några svar, men visar att reflektion kan fördjupa lärandet om didaktiken. Genom att 
lyfta det studerade fenomenets komplexitet hoppas jag att den här studien bidrar till 
en utökad förståelse av ämnet.  

Jag har visat att olika syn på studenten och lärandet skapar olika typer av undervis-
ning. Det finns exempel på allt från ren informationsöverföring till att människor 
skapar kunskap tillsammans i ett kollaborativt samspel. På det sättet liknar det den 
didaktiska utvecklingen som Selander (2017) beskriver. Han menar också att vi nu 
bör skapa något ytterligare, som en multimodal och internationell kombination av 
tidigare erfarenheter. Jag har här visat att det finns lärare som resonerar i likhet med 
detta, men att det även finns en resa att göra framöver. Jag har också visat att lärare 
ser på kollegialt lärande på olika sätt. Den stämmer också ofta väl med lärares syn på 
sin egen undervisning. Olika grader av kollegial samverkan verkar ha stor inverkan 
på informanternas undervisning. 

Vidare har jag visat vad lärare anser vara avgörande faktorer när de utformar sin 
undervisning, och vilka andra vi kan ana. Utbildningens mål, men även tillgång till 
resurser och inte minst lärartid anges som viktiga faktorer. Denna studie tyder dock 
på, i likhet med Toetenel & Rienties (2016), att även den kollegiala samverkan för 
kursutveckling är avgörande. 

Har jag kunnat utöka förståelsen av hur lärare ser på sin undervisning online? Det 
som studerats är lärares beskrivningar. De har sedan tolkats och analyserats och 
kategoriserats. Jag hoppas därför att denna uppsats kan ge insyn i lärares didaktiska 
val och deras motiv. Jag hoppas också att uppsatsen givit insikt i den komplexitet 
som pedagogisk utveckling innebär idag. Strukturer och hierarkier är inbyggt i det 
högskolepedagogiska området. Verksamheten ska baseras på forskning och forskning 
tar också tid. Det kan skapa en försiktighet inför förändring. 

Studien visar att det finns olika sätt att se på undervisning online, men också att 
undervisningen på campus påverkas, via online-undervisning, att bli mer blended. 
Om detta är en önskvärd inriktning råder det delade meningar kring. Transforme-
ringen av högre utbildning som Regeringen (SOU 2016:89) ser behov av, pekar dock 
troligen i den riktningen. 

Jag var visat att den djupare analysen av undervisningens grundstruktur sällan be-
tonas i lärarnas resonemang. Jag har visat vad en sådan analys och medveten design 
kan innebära. Jag har därmed också visat möjligheter för lärares utveckling av sin 
undervisning online. Jag tror, i likhet med Uljens (2011) att en fördjupad analys av 
undervisningen, och vad man vill uppnå, bör kunna utveckla undervisningen vidare 
för lärare. Troligen kan undervisningen för alla tre grupper även utvecklas genom att 
fler faktorer analyseras. Det kan vara samarbete och social närvaro med hjälp av 
modellen ”Community of Inquiry” (Garrison, Anderson & Archer, 1999, Garrison & 
Anderson, 2003) och feedback och kollaboration med hjälp av ”The conversational 
framework” (Laurillard, 2008a).  

Det kan också vara så att lärare genom att arbeta mer med medveten design, lättare 
kan visualisera, diskutera gemensamt och även arbeta vidare med design av sin 
undervisning tillsammans med expertkompetenser  (Toetenel & Rienties, 2016) och 
även bygga in lärarens roll i den didaktiska designen (Jan & Vlachopoulos, 2018). 
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Genom denna design-process och visualisering kan troligen också analys i efterhand 
underlättas (Bennet, Lockyer och Agostinho, 2018) och bygga en grund för det fort-
satta utvecklingsarbetet. Ett sätt kan vara att utgå från de sex olika typer av aktivi-
teter för lärande som Laurillard (2012) beskriver: inhämta kunskap, samarbeta, dis-
kutera, utforska, tillämpa och praktisera, samt skapa. Ett annat att arbeta med den 
designspecifikation som Willermark (2018) beskriver.  

Jag har visat att visualiserande av designen kan underlätta samarbete och analys av 
undervisning. Genom en tydlig beskrivning kan även designen beforskas. Eventuella 
motstånd kan minskas med hjälp av den gemensamma designprocessen (Shaver, 
2017). Forskning efterlyses samtidigt som Laurillard (2002) föreslår att lärare ska bli 
mer av en forskare på sin egen undervisning, likt ”Scholarship of Teaching and 
Learning” (Hutchings & Schulman, 1999, Elmgren & Henriksson, 2014). Detta 
belyser ytterligare behovet av nya kompetenser. Lärare behöver arbeta tillsammans 
för att utveckla undervisningen. Kanske till och med bilda ”Communities of Practice”. 
De behöver kompetens i didaktisk design och de behöver tid för att genomföra detta. 
Då kan de skapa gemensamma kunskapsbaser som sedan kan utgöra grund för den 
vidare utvecklingen, även genom forskning. Digitaliseringen bidrar med nya möjlig-
heter även för utvecklingen i en global, sammankopplad och multimodal värld 
(Selander, 2017). Det ställer också krav på lärarnas kompetens. I och med den ökande 
utvecklingshastigheten, ökar också lärarnas behov av kompetensutveckling och 
forskning på egen praktik. Till det kommer ett behov av tid avsatt för didaktisk 
design. 

Behov av vidare forskning 
Jag har i den här studien belyst området pedagogisk utveckling vid undervisning 
online. Jag har också visat att synen på lärande har utvecklats genom historien. Vi ser 
numera ett behov av en allt mer flexibelt och studentaktivt utformad undervisning. 
En transformation av högre utbildnings sätt att bedriva undervisningen behövs, såväl 
som ett nytt sätt att se på hela högskoleuppdraget inklusive finansiering (Regeringen, 
SOU 2016:89) och behovet är akut (Regeringen, SOU 2016:85). Jag har analyserat 
enskilda lärares syn på sin undervisning och utveckling av den. Det har givit insikt i 
några faktorer utanför lärarens kontroll. Jag har även resonerat om forskningens roll 
som tröghet i utvecklingen och visat att fokus på design, samt lärares kompetens och 
kollaboration kan vara vägar framåt. Jag har dock inte analyserat faktorer på system-
nivå. Det skulle vara intressant för en fördjupad studie: Vad behöver förändras på 
systemnivå? Och hur bör detta ske? Andra områden för vidare forskning inom om-
rådet didaktisk design skulle kunna vara att följa en enskild lärares utveckling av sin 
pedagogik: Hur väljer hon att utveckla den vidare och vad påverkar? Hur vill, och 
behöver, lärare arbeta med didaktisk design? Vad behöver de kunna? Vilket stöd be-
höver de i sin process? Vad hjälper lärare att forma utvecklande samarbeten med 
fokus på didaktisk design? Och kanske inte minst: Hur kan vi skapa en miljö där de 
kan dela med sig med varandra i en gemensam kunskapsbas, och även gemensamt 
bygga iterativt på varandras design? 
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Bilagor  

1. Intervjuguide 

2. Missivbrev 

3. Mail med förfrågan 

 

 

 

 

  



Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjufrågor 

 

Synen på lärande 

Beskriv din uppfattning om hur lärande sker. 

Beskriv din uppfattning om vad är undervisning är.  

Hur uppfattar du att man skapar förutsättningar för lärande? 

Beskriv din uppfattning av undervisning online? Vad skiljer mot annan 
undervisning? 

Didaktiska val 

När du ska undervisa online: Vilka didaktiska val anser du att du gör för 
undervisning online?  

Beskriv vad du anser det är som påverkar dina beslut.  

Uppfattar du olika sätt att undervisa online bland andra? Vilka skillnader kan finnas?  

Hur anser du att det kan det se olika ut i din egen undervisning? 

Beskriv din uppfattning kring grupparbeten/samarbeten vid undervisning online. 

Beskriv vilka konkreta verktyg du använder, hur du använder dem, och din 
uppfattning och varför du valt dem. 

Din roll 

Hur skulle du beskriva du din roll? Vilka/vilket ord beskriver den rollen bäst?  

Beskriv om den rollen har förändrats på något sätt över tid och i så fall hur. 

Utveckling 

Hur ser du på din egen utveckling när det gäller undervisning online? Hur har din 
undervisning utvecklats? Din kompetens? Din roll? Dina val? 

Beskriv din uppfattning om den ev. kollegiala samverkan ut för online-undervisning. 

Beskriv hur du ser på din framtida utveckling av din didaktik online. 

 

Bakgrundsinfo 

Vilka kurser har du undervisat i? Ämnen? Online/campus? 

Hur länge har du undervisat? 

Hur länge har du undervisat online? 

Hur mycket av din undervisning sker idag online? 

Vilken pedagogisk utbildning har du? 



Bilaga 2 - Missivbrev 

Inför vår intervju 

 

Du får det här brevet eftersom du visat intresse av att bli intervjuad om undervisning 

online.  

Jag heter Lotta Fröjdfeldt och studerar f.n. masterprogrammet i didaktik. Där fokuserar jag på 

IKT. Denna intervju är en del i min magisteruppsats inom programmet.  

Mitt syfte är att studera lärares uppfattning om sina didaktiska val vid undervisning online, 

och vad som lärarna själva anser styr dessa val. 

För att nå mitt syfte planerar jag att genomför ca 12 intervjuer. Intervjuerna kommer att vara 

semi-strukturerade och tematiska och väntas ta ca 30-45 minuter. Eftersom studien behöver 

ett visst djup och därmed tid för eftertanke, bifogas intervjuguiden här. Läs gärna igenom den 

i god tid före vår intervju. 

För att möjliggöra studien planerar jag att både att filma och spela in intervjun. Sedan planerar 

jag att genomföra en fenomenografisk analys för att finna en struktur inom respondenternas 

svar. 

Deltagandet är helt frivilligt och du är även fri att när som helst avbryta din medverkan i 

studien. Det innebär inga negativa konsekvenser för dig om du väljer att avbryta. 

Insamlat material bara att användas till forskning. Personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, så att obehöriga inte får tag i dem. Insamlat material kommer också att 

anonymiseras, dvs. hanteras på ett sådant sätt att risken att peka ut en enskild person 

minimeras.  

Den godkända uppsatsen kommer att göras tillgänglig publikt och jag kan även delge dig den 

då, om du så önskar. Om du är intresserad av en huvudsammanfattning av studiens resultat 

när sådant finns, kan jag även delge dig detta. 

Om du har frågor kan du kontakta mig lotta.frojdfeldt@mdh.se eller min handledare: 

hans.oberg@mdh.se på Avdelningen för vuxenpedagogik, UKK. 

 

-Stort TACK för att du vill medverka! 

Mvh Lotta Fröjdfeldt 

 

Bifogat finner du intervjuguide med teman. 

 

 

 

 

mailto:lotta.frojdfeldt@mdh.se
mailto:hans.oberg@mdh.se


Bilaga 3 – Mail med förfrågan 

Titel: Intervju för magisteruppsats 

 

 

Hej [NN]! 

  

Jag håller fn på med en magisteruppsats om IKT och lärande med inriktning på 
kurser online inom [xxxxxx]-utbildningen. Där har jag fått tips om ditt namn och 
undrar om du möjligen skulle kunna ställa upp på en intervju? Den bör ta max 1h 
totalt och vi bokar i så fall en tid som passar dig.  

  

-Tack på förhand! 

  

Mvh Lotta 

 


