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Abstrakt: 

I den här undersökningen ville jag få reda på hur det går till att undervisa, handleda och att studera 

ämnet bild via internet och datorn, i vad som kallas distansutbildning. Mina undersökningsområden 

var en distansgrundskola i Sverige samt en skola utomlands där de bedriver distansutbildning 

genom att få utbildningsmaterial från distansgrundskolan i Sverige.  

 

Jag intervjuade en distanslärare i bild på distansgrundskolan i Sverige, samt mailintervjuade en 

handledare och två distanselever som befinner sig utomlands. Eleverna studerar på en skola 

utomlands där de får distansutbildning från Sverige. De studerar ämnet bild genom att få bild-

uppgifter via internet av bildläraren i Sverige. En handledare finns till hjälp för distanseleverna på 

skolan utomlands för att de ska klara av distansstudierna. 

 

Den här undersökningen gjordes utifrån mitt eget intresse för distansstudier. Jag hade dock inga 

förkunskaper om hur bildämnet fungerar på distansgrundskola. De distanskurser jag själv studerat 

har varit på universitets och högskolenivå, och kan därför inte riktigt jämföras med grundskolans 

distansundervisning. Därför blev undersökningen spännande för mig och jag fick reda på sådant 

som jag inte visste angående hur distansstudier kan vara på grundskolan. 

 

Distansutbildning tycker jag inte behöver vara kopplat till att vara ”distanserad” utan snarare så kan 

man genom distansutbildning hålla kontakt med varandra via internet. Några frågor som uppkom i 

denna undersökning var: Vad är det roligaste med att undervisa på distans? Finns det några 

svårigheter med distansundervisning i grundskolan och vilka i såfall? Vad finns det för orsaker till 

att elever studerar på distans? Blir distanselevernas bilder mer olika varandra tror du? 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: bild, distansutbildning, grundskola, textkommunikation, lärande, distansstudier 

Engelsk titel:” Art in distance education- the subject of art and text-communication in distance 

education in primary school.”         
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1. Inledning 
 

Introduktion 

Som 17-18åring bodde jag utomlands och studerade på en skola. Där lärde jag känna många nya 

människor och skolan som plats blev på så vis viktig för mig bland annat ur ett socialt perspektiv. 

Jag trivdes dock även bra på gymnasiet i Sverige där jag studerat innan, och dit jag sedan återvände 

efter tiden utomlands. 

 

Men när det gäller studier; vad får det för betydelse för studierna om man är i ett klassrum jämfört 

med om man studerar till exempel hemifrån? Jag har själv studerat en del kurser på distans i Sverige. 

Jag tyckte att för mig fungerade det bra med distansstudier även om platsen framför datorn inte är 

den plats som intresserar mig mest.  

 

Genom distansutbildning kan elev och lärare till exempel bo i olika länder. Utbildningen på distans 

kan på så vis innebära en utmaning av plats och öppna upp för möjligheter att ha kontakt med 

läraren och andra studenter via internet oberoende av var man bor: ”Den nya informations- och 

kommunikations-tekniken, baserad på internet, öppnar nu upp för helt andra lösningar och andra 

pedagogiska metoder.
1
 Genom distansutbildning kan elev och lärare till exempel kommunicera via 

mail vilket gör kommunikationen asynkron. Asynkron kommunikation handlar framförallt om text, 

som kan bevaras över tid, såsom i mail. Synkron kommunikation är istället direkt och i nutid, som 

till exempel i klassrumsundervisning.
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Hrastinski, Stefan (2011). Mer om nätbaserad utbildning- fördjupning och exempel, Lund: Studentlitteratur AB, 

 s. 39.                     
2
 Bjessmo, Lars- Erik & Karlsson, Ulla (2008). Länkar i lärandets krets. Om nätbaserat och interaktivt lärande. 

Korotan: Slovenien, s. 41. 

 

 

           

              

                  1 



                                                     

 

Bakgrund 

Distansutbildning, nät-utbildning, distansundervisning, distansstudier och e-learning är olika namn 

för samma typ av utbildning; alltså utbildning via datorn och internet. Distansutbildning innebär att 

eleven kan studera på andra platser än på skolan, och eleven befinner sig därför inte alltid i ett 

klassrum. Att vara distanselev innebär att man har mer eget ansvar för sin studietid eftersom 

distansläraren ofta inte fysiskt finns närvarande där eleven studerar. 

 

När en lärare undervisar i bild i ”vanlig” skola så sker det oftast i ett klassrum med flera elever och 

eleverna kan tala med läraren och varandra direkt. Jag undrade bland annat om det kunde vara så att 

distanselevernas bilder blir mer olika om distanseleverna sitter på olika platser och inte ser 

varandras bilder. På så vis skulle undersökningen kunna ge en större inblick i om studiesituation 

kan få betydelse för görandet av bilder. 

 

Syfte 

Eftersom distansgrundskola är en studieform som jag inte kunde finna någon forskning om så tyckte 

jag att det var viktigt att undersöka vad den innebär. Syftet med den här undersökningen är att 

förklara hur det går till att undervisa och handleda i ämnet bild på distans och att informera om vad 

det innebär för elever att studera bild i distansgrundskola. Jag var intresserad av vilka möjligheter 

och svårigheter som skulle kunna uppstå genom studieformen distansutbildning och 

kommunikation och vilka effekter den skulle kunna få på hur elever gör bilder. 

 

Syftet med undersökningen är också att informera om distansutbildning kan ha betydelse för elevers 

lärande i bild jämfört med bildundervisning i ”vanlig skola”. Jag undrade på vilket sätt bildämnet är 

viktigt för elever som studerar bild i distansgrundskola, jämfört med bildämnet i ”vanlig” skola.  

 

Undersökningen är kanske främst relevant för lärarstuderande, lärare och distanslärare men även för 

föräldrar eller människor som vill veta mer om olika studieformer och lärande. 
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Frågeställning 

Vad innebär distansutbildning via internet i grundskola i ämnet bild, ur ett lärarperspektiv, 

handledarperspektiv och elevperspektiv? 

 

Empiri 

Data samlades från: 

– ljudinspelade transkriberade formella/förberedda intervjuer med en bildlärare. 

– informell intervju/samtal med bildläraren.
3
 

– min dokumentation med fotografi av lokaler på distansgrundskolan i Sverige. 

– mailintervjuer med två distanselever i grundskolan; elev1 och elev2. 

– mail och mailintervju med en handledare för distanseleverna. 

– handledarens dokumentation med fotografi från skola utomlands. 

 

Ovanstående data är utvalt eftersom jag ville ha bildmaterial, ljud och text till min undersökning.  

 

Urval och avgränsning 

Avgränsningen gällde undersökningsområde och informanter. Informanterna var de personer som 

jag valde att intervjua: en distanslärare i just ämnet bild, två distanselever samt en handledare.
4
 På 

grund av min metod så ville jag begränsa personerna till just de som har med bild i distans-

grundskola att göra. Beroende på min metod så har jag också valt att inte ha någon statistik i min 

undersökning. Jag har även valt att inte ha med all data från intervjuerna. 

 

Metod 

Metoden för den här undersökningen var två etnografiskt inspirerade kvalitativa fallstudier. 

”I etnografiska studier undersöks fenomen i naturliga miljöer och vad som undersöks är det 

naturliga flödet av händelser”.
5
 I en fallstudie är området för undersökningen avgränsad och alltså 

                                                 
3
 Kullberg, Birgitta (1996/2004). Etnografi i klassrummet, Sweden: Holmberg's i Malmö AB. Studentlitteratur. Andra 

upplagan, s. 15.                      
4
 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare- en introduktion. Uppsala: X-O Graf Tryckeri AB, s. 

69. 
5
 Kullberg (1996/2004), s 15; Stensmo (2002), s. 67; Bell, Judith (1993/1995). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: 

Studentlitteratur, s. 13. 
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begränsad och kan gälla till exempel en viss skola eller en utvald grupp människor.
6
 I en kvalitativ 

undersökning baserar man sin empiri på att undersöka hur personer upplever till exempel sin 

livssituation och man använder sig inte av statistik
7
. ”Forskare som anammar ett kvalitativt 

perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld.”
8
 

 

Den ena fallstudien gällde en distansgrundskola i Sverige som jag även besökte. Den andra 

fallstudien gällde hur distansutbildningen fungerar för två studenter och en handledare som bor 

utomlands, och som får utbildningsmaterial från distansgrundskolan i Sverige.
9
 Jag besökte inte 

skolan utomlands. 

 

Upplägg: Jag började med att maila till distansgrundskolan och fick då mailkontakt med en 

bildlärare, som gärna ville bli intervjuad. Jag använde mig både av formell och informell intervju 

med bildläraren, vilka skedde genom ljudinspelning.
10

 Distansläraren i undersökningen har 

anonymiserats och kallas bildläraren i undersökningen. 

 

Några av frågorna som bildläraren fick vid intervjuer: 

– Hur ser en arbetsvecka ut för dig? 

– Vad är det roligaste med att undervisa på distans? 

– Vad finns det för orsaker till att elever studerar på distans? 

– Vilka svårigheter med distansundervisning i grundskolan och vilka i såfall? 

 

Genom bildläraren fick jag kontakt med en handledare till två distanselever som är bosatta utom-

lands. I min bearbetning och analys har handledaren och de två distanseleverna anonymiserats och 

fått namnen handledaren, elev1 och elev2. Jag hade mailkontakt med handledaren och och skickade 

mig bilder från en del av distanselevernas arbeten i bild. Efter att jag hade intervjuat bildläraren och 

haft mailkontakt med handledaren, så insåg jag att jag behövde mer data för min undersökning. Då 

kontaktade jag åter handledaren och formulerade varsin formell mailintervju till henne och 

distanseleverna. 

 

                                                 
6
 Stensmo (2002), s. 67. 

7
 Bell, Judith (1993/1995), s. 13. 

8
 Ibid. 

9
 Stensmo (2002), s. 68. 

10
 Kullberg (1996/2004), s. 15. 
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Några av frågorna som distanseleverna fick i mailintervju: 

– Har du skype eller chat kontakt, eller vilken kontakt har du med bildläraren i Sverige? 

– På vilket/vilka sätt är bildämnet viktigt för dig? 

–  Har ditt intresse för bildämnet ändrats sedan du började studera på distans? 

 

Några av frågorna som handledaren fick i mailintervju: 

– Hur handleder du i ämnet? 

– Sitter ni vid datorn och ser på instruktionsfilmer eller förklarar du uppgifterna? 

– Vilka fördelar och svårigheter tycker du att det finns med distansstudier? 

 

Genomförande: Den 24 februari 2012 genomförde jag en formell intervju och en informell intervju 

med bildläraren. En formell intervju är en intervju med förberedda frågor medan en informell 

intervju är ett spontant samtal som inte har förberedda frågor.
11

 Jag använde mig av inspelning av 

ljud i intervjuerna och samtalet med bildläraren samt dokumenterade med foto på distansskolan i 

Sverige. Efter första intervjun med bildläraren, insåg jag att jag behövde ställa fler frågor till honom, 

vilket ledde till ytterligare en intervju. Den andra formella intervjun genomförde vi den 16 mars 

2012, på distansgrundskolan i Sverige. Viktigt är att uppmärksamma i uppsatsen är att bildläraren 

inte pratar om just distanseleverna i Tjeckien utan generellt om de distanselever som studerar i 

distansgrundskolan i Sverige. 

 

Jag genomförde en mailintervju med distanseleverna, elev1, elev2, och handledaren den 25 april 

2012. Varken distanseleverna eller handledaren har jag pratat med eller träffat i verkligheten. Det är 

bara bildläraren som jag har träffat. Handledaren skickade mig fotografier bland annat från deras 

klassrum på skolan i Tjeckien. 

 

Analysmetod: Jag valde att analysera och bearbeta undersökningen med sociokulturell och 

socialkonstruktionistisk teori. Jag valde de teorierna eftersom jag var intresserad av hur de kunde 

kopplas till att utbilda sig genom distansutbildning. 

 

 

                                                 
11

 Ibid. 
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Teori och tolkningsram 

 

Sociokulturell teori 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi och pedagogik vid Göteborgs universitet, är 

författare till Lärande och Kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Ivar 

Bråten, professor från Oslo Universitet har sammanställt och författat i Vygotskij och pedagogiken 

som till stor del handlar om Lev Vygotskij's teorier. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar man 

alltid bör försöka studera tänkande i samband med någon aktivitet, eftersom tänkande är del av 

handling.
12

 Säljö menar: ”Lärande sker i första hand genom deltagande i aktiviteter och som en 

konsekvens av deltagande, inte genom undervisning.”
13

  

 

Genom någon aktivitet, till exempel i bild, kan man tillgodogöra sig kunskaper: ”Lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv förstås som en fråga om hur individer tillgodogör sig (det vill säga 

approprierar) kunskaper och färdigheter som man exponeras för.
14

 Att använda sig av kunskaper kan 

ske till exempel genom rita utifrån en text eller ett tema. Ur ett sociokulturellt perspektiv så behöver 

människor använda sig av både text och bild för att uttrycka sig: ”Vi talar och skriver om bilder och 

vi använder bilder för att det vi säger ska bli mer begripligt.”
15

   

 

Andra aspekter inom sociokulturellt lärande är så kallade inskriptioner och artefakter. En inskription 

kan bestå av till exempel en bild, teckning eller karta där man kan förtydliga hur någonting ser ut.
16

 

En artefakt är till exempel en dator, som man kan använda sig av på olika sätt, för att underlätta till 

exempel skrivande eller ritande: ”Artefakter är uttryck för kollektivt lärande och de inbjuder till 

specifika sätt att tänka och arbeta.”
17

 I sociokulturellt lärande så lär sig människor genom att ta del 

av de kunskaper som redan finns tillgängliga i samhället, såsom att till exempel använda en dator.
18

  

 

Men lärande är inte bara något som måste ske på en skola, utan det kan ske på fritiden. Den sociala 

aspekten för lärande är dock viktig, något man ur ett sociokulturellt perspektiv kallar det situerade 

                                                 
12

 Ibid., s. 55. 
13

 Säljö (2005/2007), s. 48. 
14

 Säljö (2005/2007), s. 28; Ibid., s. 66. 
15

 Ibid., 161. 
16

 Ibid.; Ibid., s. 79 
17

 Ibid.          
18

 Ibid. 
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lärandet: ”Man kan inte förstå hur människor lär och utvecklas, om man inte tar hänsyn till 

lärandets situerade karaktär.”
19

  

 

Socialkonstruktionistisk teori 

John Cromby, lektor i psykologi och David J. Nightingale, lektor i kritisk psykologi i England, är 

några av författarna i Socialkonstruktionistisk psykologi. En kritisk analys av teori och praktik. 

Vivien Burr, Principal Lecturer in Psychology, i England är författare till Social Constructionism. 

Second edition. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är språket av stor betydelse för hur vi 

skapar och återskapar idéer om världen och om oss själva.
20

 

 

                      By placing centre-stage the everyday interactions between people and seeing these as  

                      actively producing the forms of knowledge we take for granted and their associated  

                      phenomena, it follows that language too has to be more than simply a way of expressing  

                      ourselves.”
21

 

 

Burr menar på så vis att det är genom att använda språket i vår i interaktion med andra som vi 

socialt konstruerar kunskap.
22

 Språket ses inte som något passivt redskap för våra tankar utan 

istället som något konstruktivt som vi socialt skapar och omskapar kunskap med. Språket blir på så 

vis mycket viktigt och får en konstruktiv roll i hur vi skapar uppfattningar om något.
23

  

 

Tidigare forskning 

Några författare och deras arbeten om distansutbildning: Ulf Olsson, författare till Flexibel 

utbildning- för vem? Framgångsfaktorer i en universitetskurs (2007).  Anita Mattson, författare till 

Flexibel utbildning i praktiken: En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med 

en öppen design för samarbetslärande (2009). Marie Mörndal, författare till Hallå! Jag känner mig 

ensam här! En studie om studieovana studenters interaktion på ett webbaserat diskussionsforum 

(2009). De tre titlarna handlar alla om distansutbildning på högre nivå än grundskola. De skiljer sig 

på så vis från min undersökning eftersom min undersökning handlar om distansutbildning på 

                                                 
19

 Ibid. 
20

 Burr, Vivien (2003/2004/2007/2008). Social constructionism. Second edition. U.S.A & Canada: Routledge, s. 8. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Nightingale David J., Cromby John (1999/2001). Socialkonstruktionistisk psykologi, Lund, Sweden: Studentlitteratur, 

s. 159. 
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grundskolan. Men, bland annat i Olssons text används dock sociokulturell teori, vilket är teori som 

jag också delvis använt mig av i min undersökning.
24

 

 

 

 

2. Bearbetning och analys 

 

Distansutbildning & bild 

Genom mail, mailintervjuer och inspelade intervjuer samlades kvalitativ data som kunde ge 

förståelse för hur bild går till på distansgrundskola. Bildmaterialet utgjordes också dels av bilder 

som handledaren mailat till mig och dels av min dokumentation med foto av distansgrundskolan i 

Sverige. En del av de bilderna kan ses i den här uppsatsens bildförteckning. 

 

Genom distansgrundskolan i Sverige kan elever ha bild som ämne men befinna sig på någon annan 

plats, till exempel utomlands. Bildläraren berättade i vår första intervju att det är oftast är 

geografiska skäl till varför elever studerar på distans: ”Mamma och pappa jobbar på ett företag 

utomlands och barnen har följt med och barnen vill så småningom söka svenskt gymnasium och då 

läser de då på distans. Det är den vanligaste orsaken.” 

 

I samtal med bildläraren berättade han att ibland så sker distansutbildning för elever på en skola 

utomlands med hjälp av en handledare: ”Det kan ju fungera till exempel på en ort där det finns 

många svenskar att det finns inga lärare där. Men de kan starta en skola, det kan de göra och 

bedriva undervisning i den mån. Då kanske de saknar material och då kan de vända sig till oss, 

koppla upp sig mot oss.” Handledaren på skolan utomlands får då utbildningsmaterial till eleverna 

från distansgrundskolan i Sverige. Bildläraren berättade att handledarna inte får sätta 

distanselevernas betyg: ”Men betygsrätten har de ju inte, och sätta betyg, så då skickar de in 

uppgifterna till oss, och så sätter vi betygen.” 

 

Jag frågade bildläraren hur en arbetsvecka ser ut för honom. Han berättade att han kommer till 

distansskolan på morgonen på fredagar: ”Jag tar frågor först och sen så tar jag uppgifter som de 

har skickat in, alltså de mailar till mig som oftast. Enstaka fall ringer eller väldigt, väldigt få har 

                                                 
24

 Ohlsson, Ulf (2007). Flexibel utbildning- för vem? Framgångsfaktorer i en universitetskurs, s 29. 
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skickat något brev.” Handledaren till elev1 och elev2 beskrev i mailintervju hur distansutbildningen 

går till för eleverna:  

  

                      Eleverna har sin planering i bild vecka för vecka. Där står det precis vad de ska göra. De läser 

                      igenom den och ibland läser jag också igenom den. De tar själva fram material till uppgiften 

                      om det är sådant som vattenfärger. Ska de göra t.ex. linoleumtryck hjälper jag till att ta fram  

                      det som behövs. 

 

 

Eleverna får hjälp handledaren och har ett klassrum på en skola där distansutbildning bedrivs.  

Elevernas situerade lärande sker på så vis i ett klassrum.
25

 Handledaren skrev i ett mail att hon är 

utbildad till F-6 lärare, läste Barn, teknik och skapande som inriktning samt matte och bild. Hon 

skrev: ”Jag tycker det är roligt att handleda dem, även om jag ibland känner att jag inte är utbildad 

i alla ämnen på den nivån.” Handledaren skrev också att den äldre eleven är mycket självständig 

med sina studier: ”Elev1 har jobbat självständigt sedan hon kom och henne hjälper jag mest på 

syslöjden /…/.” 

 

Utmaning 

Bild som ämne kan innebära en utmaning när bilderna inte blir som man tänkt sig. Utmaningen 

ligger då i att utveckla tålamod och även att hitta sätt att uppskatta resultatet i bilderna ändå. I mail-

intervjun skrev Elev2: ”Min syster har mer tålamod än mig fast jag blir mer stolt över mina saker 

som jag gör.” Hon skrev även: ”Jag blir ganska sur på mig själv om det jag målar blir fult medan 

min syster inte brukar göra något fult men när hon gör det så blir hon irriterad.” Elev2 skrev också 

hur hon först inte tyckte om att ha bild genom distansskolan: ”Jag tyckte inte om det eftersom jag 

gillade att jobba i grupp. Så det är vad jag saknar mest.” Hon menade på så vis att hon saknar det 

slags situerade lärande i grupp som kan ske i ett klassrum på en ”vanlig” skola.
26

 

 

                     Handledaren: De första två åren då jag undervisade elev2 i bild så kunde det ibland vara 
                     svårt att få henne att göra vissa uppgifter eftersom hon var den enda i klassrummet som skulle 
                     göra dem. Det kanske är lättare i helklass då alla ska göra samma uppgift. Men det kanske alltid 
                     finns barn som inte vill göra vissa uppgifter. Nu när hon vet att hon måste göra det som står i 
                     planeringen så är det inget tjat om att hon vill göra något annat. Hon gör det bara.

27
 

 

 

Övervinnande av motstånd är viktigt ur ett sociokulturellt perspektiv. I samtal med bildläraren 

berättade han att många elever blir strukturerade och bra på att lämna in bilduppgifter i tid genom 

att studera på distans: ”För många av de här blir ju jätteduktiga på att bli strukturerade, planera 

                                                 
25

 Mailintervju 25 april 2012 av Emelie Håkmar med handledaren, handledare för distanselever i Tjeckien; Säljö 

(2005/2007), s. 68. 
26

 Mailintervju 25 april 2012 av Emelie Håkmar med elev1 och elev2, distanselever i Tjeckien; Säljö (2005/2007), s. 68. 
27

 Mailintervju 25 april 2012 av Emelie Håkmar med handledaren. 
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och lämna in i tid. Det ser man på de som lyckas väldigt mycket liksom.” Att undervisa i bild via 

dator visade sig kunna innebära en utmaning, berättade bildläraren i den andra intervjun:    

 

                   Jag tycker att man får en förvånansvärt bra kontakt med eleverna och sen är det också 
                    utvecklande att försöka snäva in sitt ämne i en datorskärm [skratt] helt enkelt och försöka 

                    göra det så bra som möjligt. Det är förstås, det har ju sina begränsningar, det finns många   

                 begränsningar med det hela, men ändå en utmaning. 

 

 

Bildläraren berättade även att han distanslärarjobbet ger honom frihet bland annat genom att det är 

tids och rumsoberoende arbete: ”För mig är det en frihet /… /. Och jag kan periodvis om jag vill, 

jobba hemifrån också.” Han pratade också om stress som han upplevt i sitt andra arbete som 

bildlärare på ”vanlig” grundskola: ”Läraryrket är oerhört stressigt.” Jag frågade honom sedan om 

han trodde att distansundervisning skulle kunna vara en lösning och då svarade han: ”Ah, det kan 

funka, men det är också en fara att man snävar in ämnena sådant att det finns färdiga kursplaner så 

här också, att det ligger färdigt när eleverna börjar. Hösten i augusti, så vet de redan vad som ska 

jobba med i juni.” 

  

Lärande & plats 

Lärandet inom distansstudier skiljer sig från det situerade lärandet inom ”vanlig” skola eftersom 

distanseleven kan studera hemifrån och det finns inte alltid andra elever som eleven kan studera 

med.
28

 I vår andra intervju berättade bildläraren att det kan vara av medicinska skäl som en del 

elever studerar på distans: ”En del för att de är sjuka.” Han berättade också: ”Vi har elever i 

Sverige också, men det är oftast av medicinska och sociala skäl, någon kanske har blivit mobbad.” 

 

Bildläraren berättade i första intervjun att en fördel med distansundervisning är att det är rums-

oberoende studier: ”Det finns ju många klyschor kring det där också med det går ju inte att komma 

ifrån att de här rumsoberoende studierna, att eleverna kan jobba med det när han eller hon vill, det 

tror jag är en väldig fördel.” I samtalet berättade han dock att det för en del elever är svårt att 

hantera sin studietid bland annat på grund av vad som finns att göra i landet där eleven befinner 

sig: ”Mycket som lockar, men samtidigt är det väl bra att eleverna kommer ut i friska luften, och 

inte bara sitter framför datorerna [skratt].”  

 

                                                 
28

 Säljö (2005/2007), s. 66; Intervju 16 mars 2012 av Emelie Håkmar med bildläraren, lärare på distansgrundskola, 

Sverige. 

 

                       10 



                                                     

Han förklarade också att det för en del elever inte fungerar så bra med distansstudier, då eleven har 

eget ansvar för sina studier. En del eleverna kan behöva någon person i rummet som mer direkt 

säger till dem vad de ska göra: ”De borde kanske hellre gå i en vanlig skola där någon säger åt dem 

att du ska göra det och det liksom. För det kräver ett ansvar som de måste lära sig, de måste 

komma in i det här.” 

 

Bild & undervisning 

Bildläraren berättade i den första intervjun att det ibland kan vara svårt att förklara allt med text när 

han ska besvara i mail angående elevernas bilder. Så ibland tecknar han även till dem för att 

förtydliga något: ”Det handlar ju om bild och det kan, det vet vi ju alla som håller på med bild att 

det är svårt att uttrycka det man alltid vill säga med text. Så jag tecknar väldigt mycket till mina 

elever också för att förtydliga saker jag vill trycka på. Ibland spelar jag en film och så.” 

 

När elev1 och elev2 redovisar sina bilder för bildläraren så har de inte någon muntlig dialog med 

honom. Handledare skrev i mailintervju: ”Eftersom tjejerna alltid har mycket att göra så brukar jag 

fota och eventuellt dokumentera arbetet och sedan mailas bilderna till tjejerna som lägger till 

några meningar om det de gjort och så mailar de det vidare till sin lärare.” I den andra intervjun 

berättade bildläraren att när elever gjort bilduppgifter han gett dem så redovisar de oftast sina 

resultat med ett digitalt fotografi som skickas med mail till honom: ”Oftast så redovisar eleven med 

ett digitalt fotografi av sin teckning, målning eller skulptur”. Han förklarade sedan hur det går till 

då han besvarar elevernas bilder med mail: 

 

                     Och när jag besvarar dem besvarar jag dem med citat, det vill säga bilden kommer med 
                     tillbaka i själva meddelandet där och så tar jag ofta en kopia, en digital kopia av deras bild  

                     och sen lägger jag den bredvid. Och låt oss säga om det handlar om människans proportioner 

                     i en bild och eleven har gjort för korta armar på människan. Då har jag gjort på den här skissen 

                     bredvid också, som är deras egen teckning ritad på med en röd tydlig linje ett exempel hur 
                     långa armarna bör vara här, så att liksom förtydliga saker också. 
 
       

När bildläraren tecknar till eleverna så tyder det på att han använder sig av inskriptioner för att visa 

vad han menar, vilket betyder att han använder sig av ritande för att förtydliga vad han menar.
29

 

 

 

 

                                                 
29

 Intervju 16 mars 2012 med bildläraren, lärare på distansgrundskola, Sverige; Säljö (2005/2007), s. 161.  
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Olika platser för lärande 

Ur ett sociokulturellt perspektiv så vill man analysera individen kopplat till det sociala samman-

hanget personen är i, till exempel att göra bilder tillsammans med andra. Genom att mailintervjua 

eleverna om bildämnet fick jag syn på hur de tänker om sitt lärande i ämnet.
30

 Det visade sig att 

elev2 uppskattar bilduppgifterna som ges på distans, eftersom de inte är så exakta i hur man får göra 

dem; ”Här på distansskolan kan jag utvecklas samtidigt som jag får jobba med sådant jag tycker 

om. Uppgifterna är oftast inte så `du måste göra exakt såhär´. Så jag föredrar att ha bild på 

distansskolan.” Det tyder på att distansutbildning i bild på ett sätt verkar kunna hjälpa eleven att 

utveckla en känsla av frihet. Det visade sig också att eleverna ändrat sina uttryckssätt i bild genom 

distansstudierna. 

 

                     Emelie: På vilket/vilka sätt är bildämnet viktigt för dig? Har ditt intresse för bilden ändrats 
                  sedan du började plugga på distans?   
                     Elev1: Jag har alltid tyckt om att rita och jag tycker att det har varit en stor del av mitt liv. 
                     Men jag tror att nu när jag började på distans så har mitt intresse blivit större för andra 

                     tekniker än bara  penna och papper. Jag tyckte aldrig det var roligt att måla med färg nu gör 
                     jag det. 

 

 

Elev2 skrev: ”I Sverige tyckte jag om att måla ett tag fast när vi flyttade ner hit så slutade jag att 

gilla det över huvud taget. Jag tyckte inte det var kul, intressant eller något riktigt ämne. Fast det 

blev bättre med åren”. Elev1 skrev: ”Bilden på distansskolan har gett mig mer utrymme att 

utveckla mig. Jag tyckte aldrig om att ha bild i skolan i Sverige för att allt var så inramat.” 

 

Bildläraren berättade i samtal att ett sätt att kombinera intresset för landet där eleven bor med 

distansstudier är att koppla en bilduppgift med platsen där eleven bor. En uppgift som distanselever 

har heter ”Konsten där du bor”, berättade han: ”Åh, det är ju otroligt spännande att få, dels få se 

själv och säkert dem också att få ta reda på lite mer om konsten i landet där de bor. Så lite fakta och 

sen hålla sig till färg och formspråk och så, som finns i landet.” Eleverna får då chansen att ta en 

närmare titt på det visuella där de är och de kan lära sig att se hur yttre konst/bilder kan påverka 

deras eget tänkande och egna bilder. De yttre bilderna och deras inre bilder kan på så vis 

bli ”kopplingsbara”.
31

 

 

 

                                                 
30

 Ibid., s. 66.               
31

 Säljö (2005/2007), s. 55; Samtal 24 februari 2012 av Emelie Håkmar med bildläraren.  
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Aktivitet 

Elev1 och elev2 får inte någon undervisning i klassrum av bildläraren men aktiveras genom att göra 

de bilduppgifter som de får i sin planering från bildläraren.
32

 Elev1 i mailintervju: ”Bild är ett av 

mina favoritämnen av några anledningar, först så tycker jag att jag är ganska bra på det så jag blir 

nöjd med vad jag gör, för det andra så är det ett intresse”. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir 

aktiviteten blir viktig. Den undervisning som sker från läraren, då eleven passivt lyssnar, kan vara 

viktig men är alltså inte det allra viktigaste. Så ur ett lärandeperspektiv kan distansundervisning 

ändå fungera i och med elevens aktivitet.
33

 

 

Inom sociokulturellt lärande är även den aktivitet som sker på fritiden viktig.
34

 Bildläraren berättade 

i den andra intervjun att många distanselever visar bilder för honom som de gjort på fritiden: ”Och 

ibland så lyckas man nå dem vid sidan om också. Jag har elever som, många elever, som visar 

bilder som de själva gjort på fritiden också. Jag brukar uppmana dem till det”.  

 

Men ur ett sociokulturellt perspektiv menar man också att lärande behöver förankras i sociala 

processer där man kan behöva interaktion och andra människor att utvecklas med.
35

 Bildläraren 

berättade i andra intervjun att han tror att dynamiken i ett klassrum kan påverka hur eleven gör 

bilder. Han jämförde hur distanseleverna gör bilder jämfört med hur elever kan göra bilder i 

klassrum på ”vanlig” skola: ”På skolan så har de chansen att blomma ut mer va, jag tror att det har 

att göra med klassrummets dynamik, att skapa ihop med andra. De här får man ju tänka på, de här 

eleverna sitter ju oftast själva och skapar”. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv så kan 

språket emellan människor också få en betydande roll för lärande eftersom människor skapar 

kunskap genom interaktion och användande av språk. I den första intervjun pratade bildläraren om 

betydelsen av interaktion.
36

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Mailintervju 25 april 2012 med handledaren. 
33

 Ibid., s. 48; Mailintervju 25 april 2012 med elev1 och elev2          
34

 Säljö (2005/2007), s. 66.       
35

 Intervju 16 mars 2012 med bildläraren; Bråten (1996), s. 53; Säljö (2005/2007), s. 66. 
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 Burr (2003/2004/2007/2008), s. 8; Intervju 24 februari 2012 med bildläraren. 
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       Emelie: Finns det några svårigheter med distansundervisning i grundskolan och vilka i såfall? 

                     Bildläraren: Ja, distansstudier är ju någonstans ändå ett substitut, det måste man nog alltid 
                     tänka på. Det tror jag nog ändå, jag vet inte om jag kanske säger emot mig egen sak här. Men jag 

                     tror ändå att den här interaktionen lärare och elev liksom är ju så pass viktig. Dock går det nog att 

                     överbrygga med distansundervisning, i viss mån gör det det. Men då gäller det ju att både 

                     läraren och eleven söker kontakt.
37

 

 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv blir det viktigt att inte bara ”kopiera” eller överföra information i 

det ”yttre” till sitt ”inre”, utan man måste göra om de intryck man får, på sitt eget sätt.
38

 I distans-

studier studerar eleverna oftare ensamma vilket kan få konsekvenser för hur deras bilder blir. 

Jag frågade handledaren, i mailintervju, vilka svårigheter och fördelar hon tycker att det finns med 

distansstudier. Angående fördelar skrev hon: ”Eleven kan göra bilden i lugn och ro”. Angående 

svårigheter skrev hon: ”Den riktiga läraren är inte på plats och kan följa processen. Eftersom den 

äldsta eleven redan har gjort de uppgifter som den yngre eleven ska göra så blir det lätt så att den 

yngre eleven påverkas väldigt mycket av det som den äldre eleven gjort.”  

 

       Emelie: Blir distanselevernas bilder mer olika varandra tror du? 
                     Bildläraren: Nej, jag tror kanske mer lika av någon konstig anledning. Jag vet inte varför. 

                     Jag vet inte om uppgifterna är för styrda eller så. Men de blir ju ganska lika varandra. 

                     Men också har det att göra med tillgång till material. I och med att de sitter själva och de 

                     får hålla med materialet själva, så har de ju kanske knapphänt material.
39

 

 

 

I mailintervju frågade jag även eleverna om de tycker deras bilder blir lika varandra. Elev1 

skrev: ”Våra bilder är ganska lika men min syster har mer fantasi än jag. Vi är båda ganska 

självkritiska. Blir något fel så är det fult. Jag tror att jag har varit intresserad längre än min syster 

så det kan ha lite påverkan på resultaten.” Hennes syster skrev: ”De är ganska lika fast min syster 

gör dem finare än jag. Jag målar med mer fantasi i mina bilder än vad min syster gör. Fast de blir 

inte lika bra.”  

                      

Ur ett socialkonstruktionstiskt perspektiv så beror kunskap på hur människor väljer att socialt 

konstruera den, till exempel genom hur människor väljer att tala eller skriva om något. Normer om 

vad eleverna tycker är fint eller inte fint har med en social konstruktion att göra, eftersom 

värderingar är något vi människor konstruerar och även lär oss av varandra.
40

 

 

                                                 
37

 Intervju 24 februari 2012 med bildläraren. 
38

 Säljö (2005/2007), s. 55. 
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Textkommunikation & film 

I mailintervju med handledaren framkom det att kommunikationen från elev1, elev2 och 

handledaren till bildläraren, bara sker genom text. Handledaren: ”Ja, vi kommunicerar bara via text. 

Det är mest läraren och eleverna som skriver i samband med inlämnande av bilduppgifter. Det 

fungerar bra. Ofta inga missförstånd. Men det märks att det är bra att jag är här och hjälper dem.” 

Ur ett sociokulturellt perspektiv så använder sig människor av artefakter som är med och formar oss, 

vårt tänkande och våra aktiviteter. Muntlig kommunikation kan på så vis ”omformas” och bli till 

text när man skriver mail i artefakten datorn.
41

  

 

Ur ett socialkonstruktioniskt perspektiv så är det användningen av språket som kan göra hur vi 

upplever något, och alltså kan betoning i tal ha betydelse.
42

 I vår andra intervju berättade bildläraren 

att han tycker det finns begränsningar med att uttrycka sig med text; det är till exempel svårt att få 

mottagaren att veta hur man velat betona olika ord. Han menar att ibland när man skriver något så 

kan det upplevas som ”hårt” och kommunikationen försvåras genom att man inte ser hur personen 

tar emot det man skriver. När jag frågade honom om det någon gång blivit missförstånd med text 

svarade han: 

 

                  Ja, men samtidigt är jag förvånad över att det inte sker oftare. Någon gång har det skett, 
                      men då har man kunnat förtydliga det.  Men det är klart att det blir inte lika dynamiskt. 

                      Du och jag som sitter här vi kan direkt liksom modellera våra påståenden och vad vi säger 

                     direkt, för vi har chansen och kan läsa av hur man tar emot det i ansiktsuttryck. 

 

 

Bildläraren berättade också att han känner begränsningar när det gäller att prata om bildämnets 

relevans och viktighet när han inte kan säga det direkt till distanseleven: ”Jag kan inte förklara med 

hela min person även för att jag är hänvisad till digitala medier och förklara varför bildämnet är så 

viktigt.” Han sade också: ”Men många av distanseleverna tycker bildämnet är viktigt. Och jag vet 

inte hur mycket det är planeringens försorg eller mina svars försorg eller om de hade ett genuint 

intresse från början.” 

 

Bildläraren berättade i första intervjun att han ibland gör instruktionsfilmer där han kan förtydliga 

något inom bildämnet. Han berättade också i vårt samtal att de distanselever han undervisar inte har 

film som bilduppgift, men det har hänt ändå att elever gör filmer: ”Jag har en elev som alltid 
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 Säljö (2005), s. 80. 
42

 Burr (2003/2004/2007/2008), s. 8. 
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redovisar i filmer då, å det är också otroligt kul. Han visar hur han vad heter det, tecknar upp olika 

uppgifter.” En annan elev hade gjort en film till bildläraren berättade han, där hon visar och 

förklarar för honom hur man tecknar. Det tyder på att bildlärarens användande av instruktionsfilm 

kan påverka hur en elev väljer att presentera något. 

 

Kontakt 

Bildläraren nämnde i den andra intervjun att det roligaste med att undervisa på distans är bland 

annat den kontakt man får med eleverna: ”Det roligaste är väl ändå den kontakt som man ändå får 

med eleverna.” När jag frågade om kontakten med eleverna blir bättre på distans än i klassrum 

svarade han: ”Nej, men den blir bra [skratt]. I vissa fall blir den mycket bra.  Men i klassrummet 

får jag ju bättre kontakt, men det är inte bara till fördel. Det blir ju mycket spel kring det sociala 

hela tiden, som ibland tar mycket tid.”  

 

Bildläraren: ”Många elever får jag bra kontakt med. Sen så finns det en del elever som inte är lika 

kontaktsökande och få ett samtal kring bilder. Och då blir det svårt. Då gäller det att det finns en 

bra handledare på plats där eleven befinner sig i världen som är med och hjälper till också.”
43

 

Handledaren skrev i ett mail att hon tycker det är mycket roligt att handleda distanseleverna. Hon 

skrev också: ”Jag och elev2 jobbar tillsammans med vissa uppgifter, hon saknar ibland att jobba 

ihop med någon klasskompis. Beroende på ämne och uppgift så pendlar jag mellan att vara lite som 

en lärare, handledare eller som en kompis.” Systrarnas situerade lärande möjliggörs alltså med 

hjälp av handledaren.
44

 Elev1 skrev: ”Jag tycker att kommunikationen med min bildlärare är bra 

även om svaren kan komma ganska sent ibland. Det beror säkert på att han är upptagen. Jag och 

handledaren kommunicerar bra när det gäller bildämnet.” Hennes syster skrev: ”Jag tycker man 

får svar på frågor snabbare här än i en ”vanlig” skola.”  

 

                     Elev2: Jag får fina, roliga svar och hjälp när jag behöver. Jag ställer mycket frågor till 
                     handledaren eftersom jag gillar att föra en kommunikation mellan oss. Bildläraren 
                     skickar roliga svar fast de är ibland lite sena. Det är väl lite skillnad mellan sätten att prata 
                     med varandra. I en ”vanlig” skola kunde man ju prata direkt med sin lärare fast man fick 

                     inte lika mycket hjälp.
45
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Elev1 skrev att hon upplevde mail som mer personliga: ”Det är stor skillnad att prata direkt med 

läraren via mail och vara i en klass där läraren pratar till hela klassen. Även om avståndet blir 

större så känns det mer personligt.” I första intervjun sade bildläraren att han tycker att det är 

viktigt att både eleven och läraren söker kontakt för att distansundervisningen ska kunna fungera 

bra och att interaktionen mellan dem är viktig. 

 

 

 

3. Tolkning och resultat 

 

Distansutbildning & frihet 

Undersökningen gav en del svar på vad det innebär att undervisa och att utbildas i bild genom 

distansgrundskola. Det kan vara av betydelse för bland annat lärare och lärarstuderande att känna 

till den formen av utbildning på grundskolan. Bildläraren nämnde att distansläraryrket ger honom 

frihet. Men vad gäller frihet för distanselever så nämnde bildläraren att det för en del elever kan 

vara svårt hantera sin studietid; de kan behöva någon i rummet som säger till dem vad de ska göra. 

Att det behövs någon annan än eleven som bestämmer över vad som ska göras tyder på att en 

auktoritet såsom en lärare kan behöva finnas fysiskt i rummet där eleven studerar. 

 

Enligt bildläraren så lyckas dock många elever med distansstudier när de lär sig att bli strukturerade. 

För de som lyckas så tolkar jag det som att det kan handla om att antingen så har de en handledare 

som de kan få hjälp av. Eller så är eleven bra på att finna disciplinen inom sig istället för att vara 

beroende av att någon annan bestämmer. När disciplinen kommer inifrån kan man lära sig att 

strukturera sin tillvaro så man klarar av distansstudier och inte använder tiden bara som fritid.    

 

Det situerade lärandet i klassrummet gör att systrarna ser varandras bilder och gör att de kan bli 

medvetna om varandras bilder. 
46

 Elev1 nämnde att hon kände utrymme att utvecklas genom 

distansskola, vilket jag tolkade som att hon upplevde en frihet med bilduppgifterna hon får. Hon 

skrev också att hon och hennes syster båda blir trötta på sig själva när deras bilder inte blir som de 

vill att de ska se ut.  Hon skrev också att hennes syster har mer fantasi än hon. Att använda sig av 

sin fantasi tolkar jag som en frihet att tänka bortom verkligheten. Men hon skrev även att både hon 
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och hennes syster är självkritiska när det gäller deras bilder. Att känna att det man gör i bild måste 

vara fint tolkar jag som att det kan hänga ihop med att inte känna sig fri, eftersom man då kan känna 

sig begränsad i sina egna förmågor. 

 

Lika bilder 

Det kan vara av betydelse för bildlärare att veta hur elever kan påverkas av varandra. Bildläraren 

menade att de distanselever han undervisar i bild, alltså även andra än elev1 och elev2, generellt gör 

bilder som är mer lika varandra. Han nämnde att han trodde att det kunde ha med brist på material 

att göra, men även distanseleverna inte befinner sig i den dynamik som kan finnas i klassrum på 

en ”vanlig” skola.  Jag kan tänka mig att en konsekvens av att flera elever får samma instruktions-

filmer och fokuseringen på innehållet i dem, också skulle kunna påverka att deras bilder blir mer 

lika, trots att inte alla elever gör bilder tillsammans med andra distanselever. 

 

Handledaren förklarade att varför bilderna från elev1 och elev2 blir lika kan ha att göra med att den 

yngre eleven ser den äldre elevens bilder. Att sitta bara med en enda elev till som redan gjort 

uppgiften kan leda till att den yngre eleven gör likt den äldre elevens bilder, eftersom det inte finns 

så många andra att inspireras av. Att sitta bland många andra elever, om även de skulle göra bilder, 

skulle kunna leda till att man får många olika intryck. Variationen av påverkan på ens egen bild 

skulle därför kunna bli större och därmed skulle elevens egen bild kunna bli mer olik andra elevers 

bilder. Men ändå kan jag tycka att distanseleven som kan ha nära till dator skulle kunna hitta fler 

bilder på internet och att därmed få mer inspiration. 

 

Kommunikation & plats 

I min frågeställning undrade jag vad det innebär att studera bild på distans. En del svar jag fick i 

undersökningen hade med textkommunikation att göra. Elev1 nämnde att hon tycker mail blir mer 

personligt, även om hon inte träffat bildläraren. Att hon tycker det blir mer personligt tolkar jag som 

att det kan bero på att ett mail skickas till en mottagare från en avsändare, och är riktad just till 

mottagaren på så vis. På det sättet kan ett mail vara mer riktat mot en person istället för att prata 

inför en hel klass.  
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Bildläraren tyckte att även om det är till fördel att träffa elever så kan det sociala ta mycket tid i ett 

klassrum. Att skriva ett mail i lugn och ro och där mottagaren kan läsa det i lugn och ro kan bespara 

både på tid och kraft. Elev2 nämnde att hon tycker att hon får snabbare svar på frågor i distans-

utbildningen än i klassrum i ”vanlig” skola. Enligt systrarna sker det dock ibland en fördröjning av 

bildlärarens svar till dem i mail. 

             

Bildläraren tyckte att det kunde försvåra kommunikationen mellan honom och elever då han genom 

att bara skicka mail inte kan se hur eleven tar emot det har skriver. Hans muntliga bildundervisning 

till de elever han undervisar sker främst via instruktionsfilmer som han gör. I filmerna har han ju 

inte någon dialog med eleven som ser filmen, men genom sitt muntliga berättande i filmen så 

synliggör han i alla fall både sig själv och det han vill att eleven ska lära sig. Bildläraren berättade 

också att en elev hade gjort en slags instruktionsfilm till honom. Jag tolkade det som att hennes film 

var istället för en direkt muntlig dialog, en form av kommunikation. 

 

Röst, text & tolkning 

Vad gäller kommunikation inom distansutbildning så visade sig text vara av stor betydelse. 

Bildläraren jämförde text med muntligt tal. Han använde verbet ”modellera” då man kan ändra eller 

omforma det man uttrycker muntligen efter hur man ser hur någon tar emot det man säger. Att tala 

med varandra kan på så vis tolkas som att forma eller omforma något med ett mer ”mjukt” material.  

 

Bildlärarens röst i intervjuerna upplevde jag inte som ”hård”. Men något jag märkte när jag 

lyssnade på de inspelade intervjuerna var att det var skillnad på hur han lät i det spontana samtalet 

jämfört med de förberedda intervjuerna. Jag märkte att samtalet lät mer naturligt än de förberedda 

intervjuerna. 

 

Generellt tycker jag, att om man inte förväntar sig någon återkoppling på det man skriver i mail så 

tycker jag det kan vara ett lite ”hårt” sätt att undervisa och kommunicera på. Bildläraren beskrev 

text som något som ibland kan verka ”hårt”. Det mailutbyte jag hade med både handledaren och 

bildläraren uppfattade jag inte som ”hårt” och det fanns en bra återkoppling mellan oss. Så länge 

som man har en jämlik kommunikation så tror jag text inte behöver upplevas som ”hårt”.                            
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På två av bilderna i bildförteckningen syns att systrarna hade gjort en stad med olika lergubbar. De 

har använt sig av lera som är ett mjukt material, och det är flera olika figurer i ”staden”. Jag tolkar 

bilderna med lergubbarna till att visuellt uttrycka sig på ett ”mjukt” sätt eftersom lergubbarna är 

gjorda av ett mjukt material. Dock så syns på bilderna att en lergubbe står själv vid skolan. 

 

Utveckling & plats 

Platsen för studierna visade sig ha betydelse då eleverna kan studera hemifrån eller på en skola 

utomlands genom distansgrundskolan. Och distansutbildning som utbildningsform kan hålla 

samman kontakten även när lärare och elever är bosatta i olika länder. 

 

Ett sätt att vara kreativ kan vara att se om man gör bilder på ett annorlunda sätt om man byter miljö. 

Elev1 skrev att hon kunnat utvecklas i bild och att hon börjat intressera sig för andra tekniker inom 

bild genom distansutbildningen. Hon skrev även att hon uppskattat att bilduppgifterna på distans 

inte är så exakta/strikta i hur man får göra dem.  

 

Bildläraren pratade om att han vill kunna ändra sina bilduppgifter efter hur samhället förändras, 

vilket tyder på att platsen kan ha betydelse för görande av bilder.  Det tyder även på en vilja att 

utmana planeringar för bilduppgifter. 

 

Undersökningen kunde ge en förståelse för vilken betydelse platsen får i arbetet som distanslärare. 

I distanslärarens arbete finns möjlighet till flexibilitet då läraren även kan arbeta hemifrån om han 

vill. På bilderna från distansskolan, som kan ses i uppsatsens bildförteckning, tycker jag man snabbt  

kunde se att det inte är en plats där elever är; det ser inte ut som en ”vanlig” skola. Bilderna visar 

också en del hur distansundervisning går till, då de visar bland annat hur och var bildläraren sitter 

på sitt arbete. I ett klassrum i ”vanlig” skola så står ju oftast läraren upp inför eleverna. 

 

De bilder som handledaren mailade till mig kunde ge en del svar på hur bild i distansutbildning går 

till; att maila bilder är just vad man gör i distansutbildning, då elevens bilder skickas till bildläraren. 

Bilderna som mailades till mig kunde även ge svar på om ”platsen” datorn har betydelse för 

sparandet av bilder; att spara bilder digitalt på datorn och internet kan ha betydelse därför att 

bilderna kan bevaras på ett annat sätt än originalbilden. Tiden för hur länge bilden ”håller” kan 

utökas om bilden sparas digitalt. 
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4. Slutdiskussion 

Den här undersökningen gav en viss inblick i hur bland annat textkommunikation tid och plats kan 

få betydelse i distansutbildning på grundskola. Angående text och mail så kan det vara bra en bra 

träning att lära sig att tolka text och mail på rätt sätt samt att skriva text som inte missförstås. En 

viktig aspekt av kommunikation via text är att man genom text kan förtydliga sig med vad man 

menar. Generellt kan jag tycka att eftersom kommunikationen sker mest via mail så skulle det 

kunna vara en lösning för en elev som har svårt att uttrycka sig muntligen; att kommunicera via text 

och bild kan vara en hjälp när man inte har möjlighet att prata.  

 

Jag tycker inte att denna typ av skola ger ”distans” i kontakten, utan kontakten verkar oftast blir bra. 

Distansskola verkar ha som fördel att istället kunna hålla kontakten oavsett avstånd. Distansstudier 

kan också vara utvecklande genom att om man byter miljö kan man lära sig nya sätt göra bilder på 

samt att vara självständig.  

 

Men, kan en konsekvens av distansutbildning bli att elever missar någon träning i kommunikation? 

Många arbeten sker via datorer, så jag tror snarare att det är en fördel om en elev kan lära sig att 

hantera en dator väl, samt att kommunicera via mail. 

 

Kommer det att bli mer distansstudier i framtiden? 
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Intervjuer: 

Intervju 24 februari 2012 av Emelie Håkmar med bildläraren, lärare på distansgrundskola, Sverige. 

Intervju 16 mars 2012 av Emelie Håkmar med bildläraren, lärare på distansgrundskola, Sverige. 

Mailintervju 25 april 2012 av Emelie Håkmar med handledaren, handledare för distanselever i 

Tjeckien. 

Mailintervju 25 april 2012 av Emelie Håkmar med elev1 och elev2, distanselever i Tjeckien. 

 

Övrigt: 

Samtal 24 februari 2012 av Emelie Håkmar med bildläraren, lärare på distansgrundskola, Sverige. 

Mail 20 mars 2012 från handledaren, handledare för distanselever i Tjeckien. 
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Bildförteckning  

 

Upphovsperson, fotografi: Emelie Håkmar 

Plats: Distansgrundskola, Sverige 

(bilder ovan) 
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    Upphovspersoner: Handledaren, elev1 och elev2. 

    Plats: skola med distansutbildning, Tjeckien. 
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